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 1 

 

Δηζαγσγή. 

 
 

    Ζ ηξνκνθξαηία είλαη έλα δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηελ δηεζλή θνηλή γλψκε αιιά θαη 

ηνπο επηζηήκνλεο εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη έλαο θνηλά 

απνδεθηφο νξηζκφο ή κηα εληαία ζεσξία. Ζ πξνζπάζεηα νξηνζέηεζεο ηεο έλλνηαο 

απηήο είλαη δπζρεξήο θαζψο ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο αιιάδεη ζπλερψο θαη πνιινί 

πηζηεχνπλ φηη είλαη θαη κάηαηα, φπσο ν Walter Laqueur.
1
 ζν φκσο ε έλλνηα ηεο 

ηξνκνθξαηίαο παξακέλεη ζνιή, πξνθχπηεη κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ ην ζεκαληηθφηεξν 

εθ ησλ νπνίσλ είλαη φηη ζην φλνκα ηεο πξνζηαζίαο απφ ηελ ηξνκνθξαηία κπνξεί λα 

δηαπξαρζνχλ κεγαιχηεξα εγθιήκαηα κηαο θαη φπσο έρεη δείμεη ε ηζηνξία δελ είλαη 

ιίγεο νη θνξέο πνπ ε ίδηα ε ηξνκνθξαηηθή δξάζε (αλα)βαπηίδεηαη αληηηξνκνθξαηία, 

πξνο ράξηλ ησλ «εζληθψλ ζπκθεξφλησλ».
2
 ην φλνκα δειαδή ησλ 

«αληηηξνκνθξαηηθψλ κέηξσλ» ιακβάλνπλ ρψξα απάλζξσπεο πξάμεηο, φπσο ην 

παξάδεηγκα ησλ Ζ.Π.Α. πνπ κεηά ην ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 

δήηεζαλ απφ ην Παθηζηάλ λα ζηακαηήζεη ηηο νδηθέο κεηαθνξέο κέζσ ησλ νπνίσλ 

πξνσζνχζαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ηξνθίκσλ θαη άιισλ πξντφλησλ πνπ 

πξννξίδνληαλ γηα ηνλ άκαρν αθγαληθφ πιεζπζκφ. Έλα εμίζνπ ζνβαξφ πξφβιεκα 

είλαη φηη φζν δελ νξίδνπκε ηελ ηξνκνθξαηία, ηφζν απεηινχκαζηε απφ απηή, γηαηί φηαλ 

επηθξαηεί κηα ξεπζηφηεηα θαη ηζνπέδσζε ή ζχγρπζε ελλνηψλ, νπνηνζδήπνηε 

θηλδπλεχεη κειινληηθά λα ραξαθηεξηζηεί ηξνκνθξάηεο εμαηηίαο ζπγθεθξηκέλσλ 

ζθνπηκνηήησλ. 
3
Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηελ έλλνηα ηεο ’’αζπκκεηξίαο’’ ε νπνία άξρηζε 

λα εκθαλίδεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, έγηλε αξθεηά δεκνθηιήο θαη 

ζήκεξα εμαηηίαο ηεο θαηάρξεζεο ηνπ φξνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί αφξηζηεο 

νξηνζεηήζεηο ηνπ.
4
  

 

    To ζέκα ηεο εξγαζίαο απηήο επηιέρζεθε ιφγσ ηεο ζεκαζίαο ηεο ηξνκνθξαηίαο ζην 

ζεκεξηλφ δηεζλέο πεξηβάιινλ αζθαιείαο θαζψο επίζεο θαη γηα ην γεγνλφο φηη ηελ 

ζηηγκή πνπ γξάθνληαη απηέο νη γξακκέο δηεμάγεηαη έλαο πφιεκνο θαηά ηεο 

ηξνκνθξαηίαο ζην Αθγαληζηάλ, θιεξνδφηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ Πξνέδξνπ ησλ 

                                                
1 Leonard Weinberg, ’’ Global terrorism: A beginner΄s guide’’, Oneworld Publications, Oxford, 

England 2005, ζει. 1. 
2 Αγγειηθή Καξδαξά, ’’Σξνκνθξαηία θαη ΜΜΔ ’’, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα 2003, ζει. 14. 
3 .π. ζει. 15. 
4
 Steven Lambakis, Reconsidering asymmetric warfare, Joint Forces Quarterly, Issue 36, 1

st
 Quarter 

2005, ζει. 102-108.   
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Ζ.Π.Α. Σδνξηδ Μπνπο ηνπ Νεψηεξνπ. Ο Πξφεδξνο Οκπάκα ζηελ ηζηνξηθή νκηιία ηνπ 

ζην Κάηξν ηνλ πεξαζκέλν Ηνχλην, αθνχ αλέθεξε φηη επηδεηά κηα λέα αξρή κεηαμχ 

Ζ.Π.Α. θαη Μνπζνπικάλσλ παγθνζκίσο, έζεζε 6 δεηήκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ηηο 

Ζ.Π.Α. θαη ηνλ Ηζιακηθφ θφζκν.
5
 Σν πξψην ήηαλ ην ζέκα ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ εμηξεκηζηέο Ηζιακηζηέο. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ην ζέκα ηεο 

ηξνκνθξαηίαο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο αηδέληαο ηνπ λένπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ, 

φπσο θαη ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ κε δηαθνξά φκσο ζηελ ξεηνξηθή. Δλψ ν Πξφεδξνο 

Οκπάκα θαίλεηαη λα ζέιεη λα ρηίζεη γέθπξεο κε ην Ηζιάκ ηνλίδνληαο φηη νη Ζ.Π.Α. 

δελ είλαη νχηε πξφθεηηαη λα είλαη πνηέ ζε πφιεκν κε ην Ηζιάκ
6
, ν πξψελ Πξφεδξνο 

Μπνπο κηινχζε γηα ζηαπξνθνξίεο θαη πνιέκνπο δίλνληαο ιάζνο κελχκαηα ζηνπο 

Μνπζνπικάλνπο.    

 

     Δπίζεο ε ηξνκνθξαηία κε νξφζεκν ηελ 11
ε
 επηεκβξίνπ 2001 άιιαμε κνξθή θαη 

έγηλε πεξηζζφηεξν ζαλάζηκε, βαζηδφκελε θπξίσο ζε ζξεζθεπηηθέο αηηηνινγήζεηο 

ράλνληαο έηζη ζε κεγάιν βαζκφ ηα ηδενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεγφκελεο 

’’αξηζηεξήο ηξνκνθξαηίαο’’.
7
 Δίλαη ινηπφλ ελδηαθέξνλ λα δνχκε κε πνηνλ ηξφπν 

θηάζακε σο εδψ θαη ηηο επηζέζεηο ζε Μαδξίηε θαη Λνλδίλν πνπ είραλ ζεκαληηθφ 

αληίθηππν, φρη κφλν ζηελ Δπξψπε αιιά θαη παγθνζκίσο.   

 

      Ζ δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο έρεη σο εμήο : ην πξψην θεθάιαην θάλνπκε κηα 

αλαθνξά πεξί ηξνκνθξαηίαο γεληθά θαη πεξηγξάθνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ νξηνζέηεζε απηήο ηεο έλλνηαο θαζψο θαη ζηηο δηάθνξεο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ 

γηα λα θαηαιήμνπκε ζε έλαλ θνηλφ νξηζκφ˙ επίζεο θάλνπκε κηα κηθξή αιιά 

απαξαίηεηε αλαθνξά ζηε ζρέζε ηξνκνθξαηίαο θαη ΜΜΔ. ηελ ζπλέρεηα 

αλαθεξφκαζηε ζηνπο ζθνπνχο, ηα θίλεηξα θαη ηηο επηδηψμεηο ησλ ηξνκνθξαηψλ. ην 

δεχηεξν θεθάιαην θάλνπκε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ηξνκνθξαηίαο φπνπ βξίζθνπκε πνιιά θνηλά ζηνηρεία ηεο δξάζεο ησλ ζεκεξηλψλ 

ηξνκνθξαηψλ κε ηνπο παιαηφηεξνπο. ην ηξίην θεθάιαην βιέπνπκε ηα 4 θχκαηα ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπνπ ζηελ νπζία αλαθεξφκαζηε ζε 4 ρξνληθέο πεξηφδνπο ηεο 

                                                
5 Οιφθιεξν ην θείκελν ηεο νκηιίαο βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα 

www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-President-at-Cairo-University-6-04-09, 

11/8/09. 
6 .π.. 
7
 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ αξηζηεξή ηξνκνθξαηία βιέπε Μαίξε Μπφζε, Πεξί ηνπ 

νξηζκνχ ηεο ηξνκνθξαηίαο, Δθδφζεηο Σξαπιφο , Αζήλα 2000. 
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ηξνκνθξαηίαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. ην ηέηαξην θεθάιαην αλαθεξφκαζηε 

ζηελ ηζιακηθή ηξνκνθξαηία πνπ είλαη θαη ε κνξθή ηξνκνθξαηίαο πνπ θπξηαξρεί 

ζήκεξα θαη πξνζπαζνχκε λα δηαπηζηψζνπκε αλ φλησο πξφθεηηαη γηα κηα λέα κνξθή 

ηξνκνθξαηίαο ή φρη. ην ίδην θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ πηζαλφηεηα ρξήζεο 

φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο θαζψο θαη γηα ηελ 

Αι Κάηληα θαη ην πψο είλαη δηαξζξσκέλε, αθνχ πξφθεηηαη γηα ηελ ζεκαληηθφηεξε 

ίζσο ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε φισλ ησλ επνρψλ. ην πέκπην θεθάιαην 

αλαθεξφκαζηε ζηελ έλλνηα ησλ ’’αζχκκεηξσλ απεηιψλ’’, ηηο πξνζπάζεηεο 

νξηνζέηεζεο ηεο έλλνηαο απηήο θαζψο θαη ζηελ ζρέζε ηνπο κε ηελ απηνθηνληθή 

ηξνκνθξαηία. ην έθην θεθάιαην αλαιχνπκε ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Μαδξίηε ην 2004 θαη ζην Λνλδίλν ην 2005.  

 

    Γελ αλαθεξφκαζηε εηδηθά ζε ζεσξίεο ηξνκνθξαηίαο
8
 νχηε επηιέγνπκε λα 

βαζηζηνχκε ζπγθεθξηκέλα ζε κία ή λα θαηαξξίςνπκε κηα άιιε αθνχ θάηη ηέηνην ζα 

μεπεξλνχζε ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο  εξγαζίαο, αληηζέησο ε εξγαζία 

βαζίδεηαη ζηελ παξνχζα βηβιηνγξαθία γηα ηελ ηξνκνθξαηία. ην έθην θεθάιαην 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ πεξηπησζηνινγηθή κειέηε (case study) γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

εξγαζίαο. 

 

 

1 )  Ση είλαη ηξνκνθξαηία; 

 
 

1.α) Σξνκνθξαηία θαη πξνβιήκαηα νξηζκνύ.  

 

 

    Κάζε εξγαζία ή ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη πάλσ ζην ζέκα ηεο ηξνκνθξαηίαο ζα πξέπεη 

λα μεθηλάεη κε ην εξψηεκα «ηί είλαη ε ηξνκνθξαηία;» ή «πψο πξέπεη λα ηελ 

νξίζνπκε;». Σν ζέκα ηνπ νξηζκνχ ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη έλα δήηεκα πνπ έρεη 

απαζρνιήζεη πνιινχο αμηφινγνπο επηζηήκνλεο (ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο 

Laqueur, Hoffman,Weinberg,Schmid θαη άιινπο ) θξάηε θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο 

γηα πνιιέο δεθαεηίεο, ρσξίο αθφκα λα έρεη βξεζεί έλαο νξηζκφο πνπ λα πεξηθιείεη 

φιεο ηηο πηπρέο θαη ηηο παξακέηξνπο απηνχ ηνπ πνιπδηάζηαηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

                                                
8 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ζεσξίεο ηξνκνθξαηίαο βιέπε ελδεηθηηθά  Μαίξε Μπφζε,  

’’Διιάδα θαη ηξνκνθξαηία, Δζληθέο θαη δηεζλείο δηαζηάζεηο ’’, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 

1996 θαη Martha Crenshaw, Theories of terrorism: Instrumental and organizational approaches, 

Journal of Strategic Studies, Vol. 10, Issue 4, ζει. 13-31.   
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πνιηηηθήο επηζηήκεο. Μάιηζηα ν Laqueur ’’ζήθσζε ηα ρέξηα ςειά’’ κπξνζηά ζην 

δχζθνιν απηφ εγρείξεκα δειψλνληαο φηη είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα βξνχκε έλαλ 

νπδέηεξν νξηζκφ ,ρσξίο αξλεηηθνχο ζπλεηξκνχο, εμαηηίαο ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ 

πεξηζηάζεσλ πνπ απηφ ην είδνο βίαο εκθαλίδεηαη θαη ησλ πνιιψλ θαη  ζπρλά 

αληηκαρφκελσλ ζθνπψλ γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηαη 
9
 .  

 

      Σν δήηεκα ηνπ νξηζκνχ απηήο ηεο έλλνηαο γίλεηαη αθφκα πην δχζθνιν εμαηηίαο 

ησλ αξλεηηθψλ ζπλεηξκψλ πνπ ηελ αθνινπζνχλ. Ζ ’’ηξνκνθξαηία’’ ζαλ έλλνηα έγηλε 

πεξηζζφηεξν έλαο κεησηηθφο ραξαθηεξηζκφο παξά πεξηγξαθή κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο
10

. πλήζσο νη άλζξσπνη ηελ ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ κηα έλδεημε  

απνδνθηκαζίαο γηα έλα επξχ θάζκα θαηλνκέλσλ πνπ δελ ηνπο αξέζεη, ρσξίο λα ηνπο 

απαζρνιεί ηδηαίηεξα λα πξνζδηνξίζνπλ επαθξηβψο ηη ζπληζηά κηα ηξνκνθξαηηθή 

ζπκπεξηθνξά, αλ γηα παξάδεηγκα είλαη έλα είδνο πνιηηηθήο πάιεο ή απιψο κηα 

παξέθθιηζε ςπρνινγηθήο θχζεο.
11

 Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ιέμε 

’’ηξνκνθξαηία’’ έρεη αξλεηηθέο ζπλεθδνρέο είλαη αθφκε θαη φηη νη ίδηεο νη 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο ρσξίο εμαίξεζε απνπνηνχληαη ηνλ φξν ’’ηξνκνθξαηία’’ ζε 

φιεο ηνπ ηηο κνξθέο. Έηζη δηαιέγνπλ νλφκαηα γηα λα ηνλίζνπλ ηα ζηνηρεία 

ειεπζεξίαο, απειεπζέξσζεο θαη πνιηηηθήο δξάζεο πνπ έρνπλ (π.ρ. Λατθφ Μέησπν γηα 

ηελ Απειεπζέξσζε ηεο Παιαηζηίλεο), ηηο ζηξαηησηηθέο δνκέο ηνπο (π.ρ. Λατθφο 

Απειεπζεξσηηθφο ηξαηφο ), ηα ζηνηρεία απηνάκπλαο ηνπο( π.ρ. Δβξατθή Οξγάλσζε 

Άκπλαο ) θαη ηα ζηνηρεία ηεο δίθαηεο εθδίθεζεο( π.ρ. Κνκάληνο Γηθαηνζχλεο γηα ηελ 

Αξκεληθή Γελνθηνλία) ή νλφκαηα πνπ εζθεκκέλα δελ είλαη αξλεηηθά θνξηηζκέλα 
12

. 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη παξά ηηο φπνηεο δηαθνξέο έρνπλ απηέο νη νξγαλψζεηο 

ζπκθσλνχλ ζε έλα πξάγκα, φηη ν φξνο ’’ηξνκνθξαηία’’ είλαη άθξσο κεησηηθφο. 

       

         Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε παξελζεηηθά φηη ε έλλνηα ηεο ’’ηξνκνθξαηίαο ’’ δελ 

είρε πάληνηε αξλεηηθή ρξνηά. Αληίζεηα φηαλ ηελ ζπλαληνχκε πξψηε θνξά ζηα ρξφληα 

ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ησλ 

Ηαθσβίλσλ (1793- 1794) ππφ ηνλ Ρνβεζπηέξν, είρε ζεηηθή ρξνηά θαη κάιηζηα (αλ θαη 

                                                
9 Leonard Weinberg, ’’ Global terrorism: A beginner΄s guide’’, Oneworld Publications, Oxford, 

England 2005,ζει. 1.  
10 Gerard Chaliand and Arnaud Blin, ’’ The History of Terrorism from Antiquity to Al Qaeda’’, 

University of California Press 2007, ζει. 12-13.  
11

 .π.. 
12 Bruce Hoffman, ’’ Inside Terrorism’’, Columbia University Press, New York, 2006, ζει. 21-22. 
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αθνχγεηαη θάπσο εηξσληθφ ζήκεξα) ζην αξρηθφ ηεο πιαίζην ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλε 

κε ηα ηδαληθά ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο αξεηήο .
13

 

      

      Αθφκα έλα πξφβιεκα πξνθχπηεη απφ ηελ παζίγλσζηε πιένλ θξάζε φηη «ν 

ηξνκνθξάηεο ηνπ ελφο είλαη ν καρεηήο ειεπζεξίαο ηνπ άιινπ». Απηφ ζεκαίλεη φηη 

κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο νπνηαδήπνηε νλνκαζία απφ ηηο δχν αλ δηάθεηζαη επλντθά 

ή φρη πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο νξγάλσζεο. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηνλ εθάζηνηε 

παξαηεξεηή (θξάηε, ζεζκνχο, δηεζλείο νξγαληζκνχο)  κηαο θαη φζνη δνπλ ζηηο Γπηηθέο 

δεκνθξαηίεο απνθαινχλ ’’ηξνκνθξάηεο’’ ηνπο ίδηνπο αλζξψπνπο πνπ νη θάηνηθνη ζηηο 

θησρέο ρψξεο ηνπο βιέπνπλ ζαλ ’’καρεηέο ειεπζεξίαο’’ ή ζαλ ’’Ρνκπέλ ησλ 

Γαζψλ’’
14

 .Έηζη ε απφθαζε λα απνθαιέζεηο θάπνηνλ σο ’’ηξνκνθξάηε’’ είλαη ζρεδφλ 

αλαπφθεπθηα ππνθεηκεληθή θαη εμαξηψκελε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην εάλ δηάθεηζαη 

επλντθά  ή φρη πξνο  ην πξφζσπν/ ηελ νκάδα/ ηνλ ζθνπφ πνπ εμεηάδεηαη 
15

 θαη ηα 

πνιηηηθά ζπκθέξνληα πνπ εμππεξεηνχληαη αλαιφγσο ηελ ρξνληθή ζηηγκή (γηα 

παξάδεηγκα ε ζηάζε ησλ Ζ.Π.Α. πξνο ηνλ U.C.K. πνπ κέρξη ην 1998 ηνλ ζεσξνχζαλ  

ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε).    

 

     Ζ δπζθνιία νξηζκνχ ηεο ηξνκνθξαηίαο έγθεηηαη θαη ζην γεγνλφο φηη κεξηθέο θνξέο 

ε έλλνηα απηή δελ κπνξεί εχθνια λα μερσξίζεη απφ δχν άιιεο έλλνηεο, απηέο ηνπ 

αληαξηνπφιεκνπ θαη ηνπ επαλαζηάηε. Απηφ δελ πξέπεη λα καο πξνθαιεί ηφζν κεγάιε 

έθπιεμε κηαο θαη ηφζν ν αληαξηνπφιεκνο φζν θαη νη επαλαζηάηεο ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπρλά ηηο ίδηεο ηαθηηθέο (δνινθνλίεο, απαγσγέο, θξάηεζε νκήξσλ, επηζέζεηο ρηππψ-

θεχγσ, ηνπνζέηεζε βνκβψλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θηι.)  κε ηελ ηξνκνθξαηία θαη γηα 

ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο (λα εθθνβίζνπλ ή λα εμαλαγθάζνπλ θαη λα επεξεάζνπλ έηζη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ζ΄ απηνχο πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη ) 
16

.  

 

      Αο εμεηάζνπκε ηψξα κε ζπληνκία ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ απηψλ 

θαηλνκέλσλ. ηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ αληαξηνπφιεκν ζπλήζσο αλαθεξφκαζηε ζε 

κηα κεγάιε αξηζκεηηθή κνλάδα νπιηζκέλσλ αηφκσλ, πνπ ελεξγνχλ ζαλ κηα 

ζηξαηησηηθή νκάδα, επηηίζεληαη ελαληίνλ άιισλ ζηξαηησηηθψλ νκάδσλ, 

                                                
13 .π. ζει. 3. 
14 Leonard Weinberg, ’’ Global terrorism: A beginner΄s guide’’, Oneworld Publications, Oxford, 

England 2005,ζει. 2 
15

 Bruce Hoffman, ’’ Inside Terrorism’’, Columbia University Press, New York, 2006, ζει. 23. 
16 Bruce Hoffman, ’’ Inside Terrorism’’, Columbia University Press, New York, 2006, ζει. 35. 
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θαηαιακβάλνπλ θαη θξαηνχλ έδαθνο ( αθφκα θαη γηα ιίγεο ψξεο ), ελψ ηελ ίδηα ψξα 

αζθνχλ θάπνηνπ είδνπο θπξηαξρηθφ έιεγρν πάλσ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο
17

. Οη επαλαζηάηεο κνηξάδνληαη κεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κε απηνχο πνπ θάλνπλ αληαξηνπφιεκν, φκσο ε ζηξαηεγηθή θαη νη 

επηρεηξήζεηο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηα ρηππήκαηα ηνπ ζηπι ’’ ρηππψ –θεχγσ’’( hit and 

run) θαη πιεζηάδνπλ πην πνιχ απηφ πνπ ζην παξειζφλ θαινχληαλ ’’ επαλαζηαηηθφο 

αληαξηνπφιεκνο’’, ’’κνληέξλνο επαλαζηαηηθφο πφιεκνο ’’ ή ’’πφιεκνο ησλ ιαψλ’’ 

θαη ηψξα νλνκάδεηαη θνηλψο επαλαζηαηηθφο πφιεκνο
18

. Δπηπξφζζεηα κε ηηο 

αθαλφληζηεο ζηξαηησηηθέο ηαθηηθέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ αληαξηνπφιεκν, νη 

επαλαζηάηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνπαγάλδα θαη ηνλ ςπρνινγηθφ πφιεκν κε ζθνπφ 

λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνλ ιαφ κε ην κέξνο ηνπο ζε κηα πάιε ελάληηα ζε κηα εζληθή 

θπβέξλεζε, ηκπεξηαιηζηηθή δχλακε ή μέλε θαηνρηθή δχλακε. Οη ηξνκνθξάηεο απφ ηελ 

άιιε δελ ιεηηνπξγνχλ θαλεξά φπσο νη ζηξαηησηηθέο κνλάδεο, γεληθά δελ επηρεηξνχλ 

λα θαηαιάβνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ έδαθνο , απνθεχγνπλ ζθφπηκα λα εκπιαθνχλ κε 

άιιεο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, είλαη πεξηνξηζκέλνη αξηζκεηηθά θαη επηκειεηεηαθά ψζηε 

λα πξνθαιέζνπλ καδηθέο πνιηηηθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη δελ αζθνχλ άκεζν έιεγρν ή 

δηαθπβέξλεζε πάλσ ζε πιεζπζκφ είηε ζε ηνπηθφ είηε ζε εζληθφ επίπεδν 
19

. Θα πξέπεη 

λα ηνλίζνπκε φηη απηέο δελ είλαη θαηεγνξίεο κε ζηεγαλά θαη φηη ππάξρνπλ 

αιιειεπηθαιχςεηο κεηαμχ ηνπο θαζψο φπσο παξαδέρεηαη θαη ην Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ ησλ Ζ.Π.Α. ζηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ γηα ηελ ηξνκνθξαηία παγθνζκίσο
20: 

« H γξακκή κεηαμχ ηξνκνθξαηίαο θαη επαλαζηαηψλ έγηλε αθφκα πην ζνιή κεηά ηελ 

αχμεζε ησλ επηζέζεσλ ζε πνιίηεο ».  

 

     Υξήζηκν είλαη επίζεο λα δηαρσξίζνπκε ηνλ ηξνκνθξάηε απφ ηνλ απιφ εγθιεκαηία 

πνπ ρξεζηκνπνηεί βία λα πεηχρεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Ο θνηλφο εγθιεκαηίαο 

αζθεί βία πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ιεθηά, λα απνθηήζεη πιηθά αγαζά θαη ζθνηψλεη 

ή ηξαπκαηίδεη ηα ζχκαηά ηνπ γηα ακνηβή. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ηα θίλεηξά ηνπ είλαη 

εγσηζηηθά. Δπηπιένλ ε βία πνπ αζθεί ν θνηλφο εγθιεκαηίαο δελ είλαη ζρεδηαζκέλε θαη 

δελ πξνηίζεηαη λα έρεη ζπλέπεηεο ζε θαλέλαλ άιιν πέξαλ ηνπ άκεζνπ ζχκαηνο ελψ 

                                                
17 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο πάλσ ζηνλ αληαξηνπφιεκν  βιέπε ην θιαζηθφ έξγν ηνπ Walter  

Laqueur, ’’Guerrilla Warfare: A Historical & Critical Study’’, New Brunswick, Transaction 

Publishers, 1998 ζει. 100-202 θαη ην βηβιίν ηνπ Κ. Κνιηφπνπινπ, ’’ Ζ ζηξαηεγηθή ζθέςε απφ ηελ 

αξραηφηεηα έσο ζήκεξα’’, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα 2008, ζει. 265. 
18 Bruce Hoffman, ’’ Inside terrorism’’, Columbia University Press, New York, 2006, ζει. 35. 
19

 .π.. 
20 State Department’s Global Patterns on Terrorism 2003 ,www.state.gov/s/ct/rls/crt/2003/, 20/6/09. 
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απφ ηελ άιιε πιεπξά ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο ηξνκνθξαηηθήο βίαο είλαη λα πεξάζεη έλα 

κήλπκα θαη πέξαλ ηνπ άκεζνπ ζχκαηνο θαη αλ είλαη δπλαηφλ λα αιιάμεη ην ζχζηεκα, 

γηα ηελ αιιαγή ηνπ νπνίνπ ν θνηλφο εγθιεκαηίαο δελ ελδηαθέξεηαη θαζφινπ 
21

.       

 

     Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ηελ αξλεηηθή ζπκβνιή ηνπ Σχπνπ ζην δήηεκα 

απηφ θαζψο αλαθέξνληαη ζηνλ φξν ’’ηξνκνθξαηία’’ θαη ’’ηξνκνθξάηεο’’ κε θαζαξά 

επηιεθηηθφ ηξφπν. Οη αλαθνξέο πνπ γίλνληαη ζηα ΜΜΔ ζπρλά ηαιαληεχνληαη , αθφκα 

θη φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα, ιέγνληαο φηη απνηειείηαη απφ 

’’εμηξεκηζηέο’’, ’’αληάξηεο’’, ή ’’ηξνκνθξάηεο’’ ρξεζηκνπνηψληαο θάπσο νκηριψδε 

θξηηήξηα 
22

, ηα νπνία εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα ζπκθέξνληα πνπ 

επηδηψθνπλ ηα εθάζηνηε ΜΜΔ.  

 

     Αμίδεη λα ζηαζνχκε ιίγν πεξηζζφηεξν ζηελ ζρέζε ησλ ΜΜΔ θαη ηεο 

ηξνκνθξαηίαο –αλ θαη θάιιηζηα απηή ε ζρέζε ζα κπνξνχζε απφ κφλε ηεο  λα 

απνηειεί αληηθείκελν επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη κειέηεο- θαη απηφ γηαηί νη 

ηξνκνθξάηεο κέζσ ησλ ελεξγεηψλ ηνπο ζέινπλ, εθηφο ησλ άιισλ, λα κεηαθέξνπλ έλα 

κήλπκα θαη δελ ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη  θαιχηεξνο  ’’αγγειηνθφξνο’’ ζα ιέγακε απφ 

ηα ΜΜΔ.  

 

1.α.1) Σξνκνθξαηία θαη ΜΜΔ. 

 

      Ζ ζρέζε ησλ ΜΜΔ κε ηελ ηξνκνθξαηία είλαη ζπκβησηηθή θαη έηζη φπσο νη 

ηξνκνθξάηεο ρξεηάδνληαη ηελ πξνζνρή ηνπ θφζκνπ γηα λα δεκνζηνπνηήζνπλ ηνπο 

ζθνπνχο ηνπο, έηζη θαη ηα ΜΜΔ ρξεηάδνληαη ηηο εηδήζεηο.
23

  Δμάιινπ φπσο είπε ε 

πξψελ Πξσζππνπξγφο ηεο Βξεηαλίαο Μάξγθαξεη Θάηζεξ ηα ΜΜΔ είλαη ην 

’’νμπγφλν’’ ηεο ηξνκνθξαηίαο.
24

 Δηδηθφηεξα, είλαη πιένλ ζχλεζεο θαηλφκελν λα 

απνηειεί ε θάιπςε κηαο ηξνκνθξαηηθήο ελέξγεηαο απφ ηα ΜΜΔ ηνλ πξσηαξρηθφ 

ζηφρν ησλ ηξνκνθξαηψλ.
25

 Οη ηξνκνθξάηεο ζηελ ζεκεξηλή επνρή είλαη πηζαλφλ λα 

                                                
21 Bruce Hoffman, ’’ Inside terrorism’’, Columbia University Press, New York, 2006, ζει. 37. 
22 Leonard Weinberg, ’’ Global terrorism: A beginner΄s guide’’, Oneworld Publications, Oxford, 
England 2005,ζει. 2. 
23 Abraham H. Miller, ’’ Terrorism the Media and the Law’’, Transnational Publishers, New York 

1982, ζει. 5-6. 
24 Brigitte Nacos, ’’Accomplice or witness? The Media’s Role in Terrorism’’ ζην Current History, 

April 2000, ζει. 175. 
25 Αγγειηθή Καξδαξά, ’’ Σξνκνθξαηία θαη ΜΜΔ’’, Δθδφζεηο άθθνπια , Αζήλα 2003, ζει. 19. 
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«ζθελνζεηήζνπλ» έλα ρηχπεκά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ζθνξπίζνπλ ηνλ παληθφ, εθφζνλ 

γλσξίδνπλ φηη νη ελέξγεηέο ηνπο ζα κεηαδνζνχλ κε απεπζείαο ζπλδέζεηο ζε φιν ηνλ 

θφζκν.
26

 Θα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε επίζεζε ζηνπο Γίδπκνπο Πχξγνπο ην 

2001 ήηαλ κηα ηέηνηα πεξίπησζε. Άιισζηε δελ είλαη ηπραίν φηη ζε δηεζλέο επίπεδν ηα 

ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα έρνπλ γίλεη πνιχ πην αηκαηεξά απφ ηφηε πνπ  ηα ΜΜΔ 

δίλνπλ έκθαζε ζε απηά, πξνβάιινληάο ηα κε ηξφπν δξακαηνπνηεκέλν θαη πνιιέο 

θνξέο δηνγθσκέλν.
27

  

 

     Τπάξρνπλ απφςεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη αλ ζηεξήζεηο κε θάπνηνλ ηξφπν( θπξίσο 

κέζσ ινγνθξηζίαο) απφ ηνπο ηξνκνθξάηεο ηελ δεκνζηφηεηα πνπ επηδηψθνπλ, ηφηε 

είλαη πηζαλφ λα κεηψζεηο ηελ ηξνκνθξαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ επηξξνή ησλ 

ηξνκνθξαηψλ. Άιινη φκσο ππνζηεξίδνπλ φηη ε απφιπηε ινγνθξηζία δελ είλαη ε 

απάληεζε θαη αλαθέξνπλ φηη ζε πνιιέο ρψξεο είλαη πηζαλφ ηα επίπεδα ηξνκνθξαηίαο 

λα απμεζνχλ αληί λα κεησζνχλ θαη απηφ γηαηί νη ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο ζα 

αηζζάλνληαη πην ειεχζεξεο φηαλ πξνβαίλνπλ ζε ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο κηαο θαη δελ 

ππφθεηληαη ζηελ θξηηηθή ησλ ΜΜΔ.
28

 πκθσλνχκε θη εκείο φηη ε ινγνθξηζία δελ 

είλαη ε ελδεδεηγκέλε ιχζε αιιά ε ζέζπηζε νξηζκέλσλ θαλφλσλ πνπ ζα πξέπεη λα 

γίλνληαη ζεβαζηνί φηαλ παξνπζηάδνπλ ηφζα ζεκαληηθά ζέκαηα φζν απηά ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Φπζηθά γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη θάηη ηέηνην είλαη ιίγν δχζθνιν απφ ηελ 

ζηηγκή ηα ΜΜΔ είλαη παξάιιεια θαη επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ ην θέξδνο θαη 

αθνινχζσο  ζα αλαισζνχλ ζην θπλήγη ηεο είδεζεο θαη κάιηζηα ηεο πην αηκαηεξήο 

θαη πην ζνθαξηζηηθήο είδεζεο.    

 

     Δπίζεο πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη πνιιέο θνξέο είλαη πηζαλφ ηα ΜΜΔ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηξνκνθξαηία κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηακνξθψζνπλ ηελ 

δεκφζηα πνιηηηθή, βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθεξφλησλ.
29

 Μεξηθέο θνξέο  δχλαηαη λα 

ππεξβάιινπλ ζηελ θάιπςε ελφο ζέκαηνο πξνθεηκέλνπ  λα ζηξέςνπλ ηελ θνηλή γλψκε 

καθξηά απφ ηα πην νπζηψδε πξνβιήκαηά ηεο, επλνψληαο έηζη ηελ  εθάζηνηε 

Κπβέξλεζε. 

 

                                                
26 .π.. 
27 .π. ζει. 20. 
28

 David Paletz and Alex Schmid, ’’ Terrorism and the Media’’, Sage , Newbury Park 1992, ζει. 24. 
29 Αγγειηθή Καξδαξά, ’’ Σξνκνθξαηία θαη ΜΜΔ’’, Δθδφζεηο άθθνπια , Αζήλα 2003, ζει. 29. 
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     Γηα ηνπο ζχγρξνλνπο ηξνκνθξάηεο ζε φιν ηνλ θφζκν ηα φπια ηνπο δελ 

πεξηνξίδνληαη πιένλ κφλν ζε βφκβεο θαη απηφκαηα πνιπβφια. ηελ ζεκεξηλή επνρή 

ην νπινζηάζηφ ηνπο πεξηιακβάλεη ηηο θάκεξεο θαη ηηο βηληενηαηλίεο, ην κνληάδ, ηα 

CD- ROMs θαη ηα DVDs, ηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο, θνξεηνχο θαη κε, ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη θπζηθά ηα Γηαδίθηπν πνπ έθεξε επαλάζηαζε ζηνλ 

ηνκέα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ΜΜΔ, κηαο θαη πιένλ νη ηξνκνθξάηεο κπνξνχλ λα 

κεηαδίδνπλ ηα δηθά ηνπο κελχκαηα φηαλ θαη φπνηε ζέινπλ θαη ρσξίο ινγνθξηζία.       

 

     ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ελδεηθηηθά ζε πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ απφ θξάηε (θξάηε πνπ ρηππήζεθαλ απφ ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα 

εγρψξηα ή δηεζλή), απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο αιιά θαη απφ κεξηθνχο αθαδεκατθνχο. 

Οη θπξηφηεξεο πξνζπάζεηεο ησλ θξαηψλ θαη θπξίσο ησλ Ζ.Π.Α. είλαη απνιχησο 

ζαθέο φηη ζηφρεπαλ ζηελ έληαμε ηεο ηξνκνθξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηνπ εγθιήκαηνο, εμνκνηψλνληαο ηελ ζηελ νπζία κε απηφ 
30

. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη απφςεηο νη νπνίεο πνιηηηθνπνηνχλ ηελ ρξήζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

πνπ αλαθέξνπλ φηη ηξνκνθξαηία νξίδεηαη ε βία γηα πνιηηηθνχο ζθνπνχο. Αλ γηλφηαλ 

φκσο απνδεθηφο έλαο ηέηνηνο νξηζκφο, θαζαξά πνιηηηθφο, ζε αληίζεζε κε ηηο 

πξνζπάζεηεο πνηληθνπνίεζεο ηεο, πηζαλφλ λα δεκηνπξγνχζε ζχγρπζε, θαζψο ζα 

αλαθεξφηαλ ζηελ άζθεζε βίαο απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 
31

.   

 

 

1.α.2) Κξαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ηξνκνθξαηία.  

 

    Θα μεθηλήζνπκε απηή ηελ ελδεηθηηθή θαηαγξαθή ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηνλ νξηζκφ 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηξνκνθξαηίαο απφ ηηο Ζ.Π.Α. Δδψ ζα παξαηεξήζνπκε φηη θάζε 

ππεξεζία ηεο ρψξαο πξνζδηνξίδεη δηαθνξεηηθά ηνλ νξηζκφ αλάινγα κε ηελ 

πξνηεξαηφηεηά ηεο .Ο πξψηνο νξηζκφο πνπ δφζεθε ζηελ δεκνζηφηεηα απφ ηελ εηδηθή 

θπβεξλεηηθή επηηξνπή αλάιπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ Αληηπξνέδξνπ ησλ Ζ.Π.Α. ( επί 

Ρέηγθαλ) πξνέβιεπε φηη :«Η ηξνκνθξαηία είλαη ε παξάλνκε ρξήζε  ή απεηιή ρξήζεο 

βίαο ελαληίνλ πξνζώπσλ ή ηδηνθηεζηώλ ώζηε λα πξναρζεί πνιηηηθόο ή θνηλσληθόο 

ζθνπόο .Γεληθά πξόζεζή ηεο είλαη λα εθθνβίζεη ή λα εμαλαγθάζεη κηα θπβέξλεζε, 

                                                
30

 Μαίξε Μπφζε, ’’ Πεξί ηνπ νξηζκνχ ηεο ηξνκνθξαηίαο ’’,  Δθδφζεηο Σξαπιφο, Αζήλα 2000, ζει. 70.  
31 Μαίξε Μπφζε, ’’ Πεξί ηνπ νξηζκνχ ηεο ηξνκνθξαηίαο ’’, Δθδφζεηο Σξαπιφο, Αζήλα 2000, ζει. 71. 
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άηνκα ή νκάδεο λα αιιάμνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ή ηηο πνιηηηθέο ηνπο».
32

 Παξά ην 

γεγνλφο φηη απηή ε πξνζπάζεηα θαηαηάζζεη ηελ ηξνκνθξαηία ζηα πνιηηηθά 

θαηλφκελα, δελ απνηέιεζε ην βαζηθφ γλψκνλα δηαηχπσζεο ησλ ακεξηθαληθψλ 

πεπνηζήζεσλ επί ηνπ ζέκαηνο
33˙ εμάιινπ νη πεξηζζφηεξεο ακεξηθαληθέο θπβεξλήζεηο  

ζπγθιίλνπλ ζηελ ηαχηηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο κε ην έγθιεκα .   

 

     Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ησλ Ζ.Π.Α. ρξεζηκνπνηεί έλαλ άιινλ νξηζκφ πνπ 

βξίζθεηαη ζην [ Σitle 22 of the United States Code, Section 2656f(d) ] θαη αλαθέξεη 

φηη :«Ο όξνο ηξνκνθξαηία ζεκαίλεη πξνϋπνινγηζκέλε βία κε πνιηηηθά πηζηεύσ, πνπ 

έρεη ζθνπό επηζέζεηο θαηά ακάρσλ πνιηηώλ ή άιισλ ζηόρσλ εθ κέξνπο ππνεζληθώλ 

νκάδσλ ή κπζηηθώλ ππεξεζηώλ νη νπνίεο επηδηώθνπλ λα επεξεάζνπλ έλα θνηλό 
34». ε 

κηα ζπλνδεπηηθή ππνζεκείσζε ππάξρεη ε εμήγεζε φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο 

νξηζκνχ ν φξνο ’’ακάρσλ’’ πνπ εκθαλίδεηαη εδψ πξέπεη λα εξκελεχεηαη έηζη, ψζηε λα 

ζπκπεξηιακβάλεη εθηφο απφ πνιίηεο θαη ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ πνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο είλαη άνπιν θαη αλεμαξηήησο αλ βξίζθεηαη ελ ψξα ππεξεζίαο 

ή φρη…Δπίζεο αλαθέξεηαη φηη ζεσξείηαη πξάμε ηξνκνθξαηίαο νπνηαδήπνηε επίζεζε 

ζε ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο ή ζε έλνπιν ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ ζε πεξηνρή πνπ 

δελ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε πνιέκνπ, φπσο βνκβαξδηζκνί ελαληίνλ ακεξηθαληθψλ 

βάζεσλ ζηελ Δπξψπε, ζηηο Φηιηππίλεο ή αιινχ 
35

.  

      

       Σν FBI δίλεη ηνλ νξηζκφ ηεο ηξνκνθξαηίαο σο εμήο :«Τξνκνθξαηία είλαη ε 

παξάλνκε άζθεζε βίαο θαηά αηόκσλ ή πεξηνπζηώλ κε ζθνπό ηε δηάβξσζε ή θζνξά 

κηαο θπβέξλεζεο, άκαρνπ πιεζπζκνύ ή ηκεκάησλ ηνπο, κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε 

πνιηηηθώλ θαη θνηλσληθώλ ζθνπώλ
36».    

  

   Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθήο Αζθαιείαο ( Department of Homeland Security), ην 

νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην 2002, δίλεη θη απηφ ηνλ δηθφ ηνπ νξηζκφ γηα ηελ 

ηξνκνθξαηία:«Τξνκνθξαηία είλαη θάζε δξαζηεξηόηεηα πνπ πεξηιακβάλεη πξάμεηο πνπ 

είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ αλζξώπηλε δσή ή πηζαλά θαηαζηξεπηηθέο γηα δσηηθέο 

                                                
32 Gerard Chaliand and Arnaud Blin, ’’ The History of Terrorism from Antiquity to Al Qaeda’’, 

University of California Press 2007, ζει. 14. 
33 Μαίξε Μπφζε, ’’ Πεξί ηνπ νξηζκνχ ηεο ηξνκνθξαηίαο ’’, Δθδφζεηο Σξαπιφο , Αζήλα 2000, ζει 73. 
34 Βruce Hoffman, ’’ Inside terrorism’’ ,Columbia University Press, New York, 2006, ζει. 31. 
35

 .π.. 
36 Μαίξε Μπφζε, ’’Πεξί ηνπ νξηζκνχ ηεο ηξνκνθξαηίαο ’’, Δθδφζεηο Σξαπιφο , Αζήλα 2000, ζει.74. 
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ππνδνκέο ή ζεκαληηθνύο πόξνπο θαη πξνηίζεληαη λα α) εθθνβίζνπλ ή λα εμαλαγθάζνπλ 

πνιίηεο β) λα επεξεάζνπλ ηελ πνιηηηθή κηαο θπβέξλεζεο κέζσ εμαλαγθαζκνύ ή θόβνπ 

θαη γ) λα επεξεάζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά κηαο θπβέξλεζεο κε καδηθέο θαηαζηξνθέο, 

δνινθνλίεο ή απαγσγέο »37.   

 

    Σέινο ην Τπνπξγείν Άκπλαο ησλ Ζ.Π.Α. νξίδεη ηελ ηξνκνθξαηία σο 

εμήο:«Τξνκνθξαηία είλαη ε ππνινγηζκέλε ρξήζε παξάλνκεο βίαο ή απεηιή ρξήζεο 

παξάλνκεο βίαο λα ελζηαιάμεη θόβν, κε ηελ πξόζεζε λα εμαλαγθάζεη ή λα εθθνβίζεη 

θπβεξλήζεηο ή θνηλσλίεο πξνο ηελ επηδίσμε ζηόρσλ πνπ είλαη γεληθά πνιηηηθνί, 

ζξεζθεπηηθνί ε ηδενινγηθνί»38.  

 

     πσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ δελ καο πξνθαιεί έθπιεμε φηη θάζε ππεξεζία 

δίλεη έλαλ ηέηνην νξηζκφ γηα ηελ ηξνκνθξαηία πνπ λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα μερσξηζηά ζπκθέξνληά ηεο. Θα πξνρσξήζνπκε ζε κηα κηθξή 

ζχγθξηζε ηψξα ησλ παξαθάησ νξηζκψλ μεθηλψληαο κε απηφλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ. O νξηζκφο απηφο πεξηέρεη φξνπο φπσο «πξνυπνινγηζκέλε βία» θαη 

πξνηάζεηο φπσο  «επηδηψθνπλ λα επεξεάζνπλ έλα θνηλφ» πνπ αθήλνπλ πνιιά 

πεξηζψξηα εξκελεηψλ ελψ δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξα εξσηεκαηηθά απφ απηά πνπ έλαο 

νξηζκφο νθείιεη λα απαληά
39

. Ο νξηζκφο απηφ πάλησο είλαη ν κφλνο απφ ηνπο 

ηέζζεξηο πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ πνιηηηθή θχζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηα ππνεζληθά 

(subnational ,φπσο αλαθέξνληαη ζην πξσηφηππν) ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξαζηψλ. Ζ 

πξνζέγγηζε απηή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ επίζεο είλαη αμηνπξφζεθηε γηαηί 

επεθηείλεη ηνλ νξηζκφ κηαο ηξνκνθξαηηθήο πξάμεο πέξα απφ ηελ ζπλήζε εζηίαζε ηνπ 

ζε πνιίηεο θαη ζε ζηξαηησηηθνχο ζηφρνπο. Παξφια απηά ν νξηζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ ςπρνινγηθή δηάζηαζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

θαζψο ε ηξνκνθξαηία δελ λνείηαη κφλν σο ε βίαηε πξάμε απηή θαζεαπηή αιιά θαη ε 

απεηιή ηεο βίαηεο πξάμεο αθνχ ζηνρεχεη ζηνλ βαζχηαην ςπρνινγηθφ επεξεαζκφ ελφο 

επξχηεξνπ ’’θνηλνχ ’’ πνπ παξαθνινπζεί πιελ ηνπ άκεζνπ ζηφρνπ πνπ πιήηηεηαη 
40

.  

 

                                                
37 Bruce Hoffman, ’’ Inside terrorism’’, Columbia University Press, New York, 2006, ζει. 37. 
38 .π. 31. 
39

 Μαίξε Μπφζε, ’’Πεξί ηνπ νξηζκνχ ηεο ηξνκνθξαηίαο ’’, Δθδφζεηο Σξαπιφο , Αζήλα 2000, ζει.74. 
40 Βruce Hoffman, ’’ Inside terrorism’’ ,Columbia University Press, New York, 2006, ζει. 32. 
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     Γεδνκέλνπ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ FBI πνπ είλαη λα εξεπλά θαη δηαιεπθάλεη 

εγθιήκαηα δελ είλαη παξάμελν πνπ ν νξηζκφο ηνπ εζηηάδεη ζε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία. 

Δλ αληηζέζεη κε ηνλ πξνεγνχκελν νξηζκφ απηφο ηνπ FBI θάλεη αλαθνξά ζηηο 

ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ, κηαο θαη αλαθέξεηαη ζηηο 

εμαλαγθαζηηθέο θαη εθθνβηζηηθέο πηπρέο ηνπο. Δπίζεο απηφο ν νξηζκφο αλαγλσξίδεη 

κηα πην επξεία θαηεγνξία σο ζηφρνπο ηξνκνθξαηψλ, αλαθεξφκελνο φρη κφλν ζε 

θπβεξλήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο ηνπο αιιά θαη ζε άςπρα αληηθείκελα φπσο ηδησηηθή θαη 

δεκφζηα πεξηνπζία 
41

. Παξά ην γεγνλφο φκσο φηη αλαγλσξίδεη παξάιιεια κε ηνπο 

πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο ζθνπνχο ησλ ηξνκνθξαηψλ δελ ηνπο εμεγεί πεξαηηέξσ. 

Να αλαθέξνπκε επίζεο φηη ην FBI μερσξίδεη αλάκεζα ζε εζληθή θαη δηεζλή 

ηξνκνθξαηία αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε θαη ηα αηηήκαηα ησλ ηξνκνθξαηηθψλ 

νξγαλψζεσλ 
42

.    

 

      Σν γεγνλφο φηη θάζε ππεξεζία έρεη δψζεη έλα δηθφ ηεο νξηζκφ γηα ηελ 

ηξνκνθξαηία πνπ λα αληηθαηνπηξίδεη ηα μερσξηζηά ζπκθέξνληα θαη ηηο δηαθνξεηηθέο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο θαίλεηαη θαιχηεξα ίζσο  ζηνλ νξηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθήο Αζθαιείαο. Κη απηφ γηαηί φληαο έλα λενζχζηαην Τπνπξγείν ( 2002) 

ζέιεζε λα μερσξίζεη απφ ηα ππφινηπα
43

. Έηζη δίλεη έκθαζε ζε επηζέζεηο ελαληίνλ 

δσηηθψλ ππνδνκψλ θαη ζεκαληηθψλ πφξσλ πνπ ζα είραλ πνιχ ζνβαξέο θνηλσληθέο 

ζπλέπεηεο .  

 

      Ο νξηζκφο ηψξα ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο δίλεη έκθαζε φρη κφλν ζηελ πξάμε ησλ 

ηξνκνθξαηψλ αιιά θαη ζηελ απεηιή ηεο πξάμεο θαζψο επίζεο θαη ζην γεγνλφο φηη νη 

ηξνκνθξάηεο ζηνρεχνπλ ηηο θνηλσλίεο φπσο θαη ηηο θπβεξλήζεηο. Δλ αληηζέζεη φκσο 

κε ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ν νξηζκφο ηνπ δελ πεξηιακβάλεη ηελ εζθεκκέλε 

ζηνρνπνίεζε αηφκσλ γηα δνινθνλία θαη δελ θάλεη θακία πξνζπάζεηα λα μερσξίζεη ηηο 

επηζέζεηο πνπ γίλνληαη ελαληίνλ νπιηζκέλνπ ή κε ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ 
44

. κσο 

αλαθέξεη ηνπο ζξεζθεπηηθνχο θαη ηδενινγηθνχο ζηφρνπο ηεο ηξνκνθξαηίαο καδί κε 

ηνπο πνιηηηθνχο, ρσξίο φκσο λα αλαθέξεη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζή ηνπο  
45

.   

 

                                                
41 .π.. 
42 Μαίξε Μπφζε, ’’ Πεξί ηνπ νξηζκνχ ηεο ηξνκνθξαηίαο ’’, Δθδφζεηο Σξαπιφο, Αζήλα 2000, ζει. 75. 
43 http://www.dhs.gov/index.shtm, 21/6/09. 
44

 Βruce Hoffman, ’’ Inside terrorism’’ ,Columbia University Press, New York, 2006, ζει. 33. 
45 .π.. 
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      Δκείο ζα δερηνχκε σο επίζεκν νξηζκφ ησλ Ζ.Π.Α. απηφλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ έρνληαο θαηά λνπ φηη απνηειεί ηελ επίζεκε θσλή ηεο θπβέξλεζεο ζην 

εμσηεξηθφ θαη ρσξίο λα απνξξίπηνπκε ηνπο ππφινηπνπο σο  πξνο ηελ έξεπλα.  

 

      Θα ζπλερίζνπκε κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ε Μ. Βξεηαλία γηα ηελ 

ηξνκνθξαηία:«Από λνκηθή άπνςε, ηξνκνθξαηία είλαη ε ρξήζε βίαο γηα πνιηηηθνύο 

ζθνπνύο θαη εκπεξηέρεη ηελ όπνηα ρξήζε βίαο κε ζθνπό ηνλ εθθνβηζκό ηνπ θνηλνύ ή 

ηκήκαηόο ηνπ».
46

 Δίλαη θαλεξφ φηη απηφο ν νξηζκφο είλαη πνιχ επξχο θαη ζα κπνξνχζε 

πνιχ εχθνια λα ζπκπεξηιακβάλεη φισλ ησλ εηδψλ ηελ πνιηηηθή βία, φπσο ηνλ 

αληαξηνπφιεκν ή αθφκα θαη ηνλ ζπκβαηηθφ πφιεκν, θαζψο θη νη δχν ρξεζηκνπνηνχλ 

βία γηα πνιηηηθνχο ζθνπνχο .
47

 Eίλαη άιισζηε γλσζηή ε ξήζε ηνπ Κιάνπζεβηηο , φηη ν 

πφιεκνο είλαη ε ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο κε άιια κέζα. Σνλ Μάξηην ηνπ 2000, ε 

αγγιηθή θπβέξλεζε πξνσζψληαο έλα λέν αληηηξνκνθξαηηθφ λφκν επεηδή ε ρψξα 

ζεσξήζεθε ζηφρνο φρη κφλν εγρψξηαο αιιά θαη δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο, πεξηέιαβε 

λέα ζηνηρεία γηα ηελ ηξνκνθξαηία αλαθέξνληαο φηη :« …ε απεηιή ή ε ρξήζε βίαο γηα 

ιόγνπο πξνώζεζεο πνιηηηθήο, ζξεζθεπηηθήο ή ηδενινγηθήο ππόζεζεο, θαζώο θαη νη 

βίαηεο ελέξγεηεο θαηά αηόκσλ ή πεξηνπζηώλ, ηδησηηθώλ ή δεκόζησλ» 
48

.  Βιέπνπκε εδψ 

φηη πιεζηάδεη ε λέα απηή πξνζέγγηζε ηεο Βξεηαληθήο θπβέξλεζεο κε ηνλ νξηζκφ πνπ 

δίλεη ην FBI αθνχ αλαθέξεηαη ζε πεξηνπζίεο ελψ παξαθάησ κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ηη 

ζηνηρεηνζεηεί πνηληθφ αδίθεκα γίλεηαη θαλεξφ φηη ε λέα απηή λνκνζεζία δηεπξχλεη ηνλ 

θαηάινγν ησλ πηζαλψλ ππφπησλ γηα πξάμεηο ηξνκνθξαηίαο, ελψ παξέρεη ζην θξάηνο 

θαη ζηηο δηθαζηηθέο αξρέο ζρεδφλ απεξηφξηζηεο αξκνδηφηεηεο 
49

.  

 

    Σέινο ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ε Γεξκαλία γηα ηελ ηξνκνθξαηία. 

Απηφο αλαθέξεη φηη :«Τξνκνθξαηία είλαη ε ζπλερήο δηεμαγόκελε πάιε γηα πνιηηηθνύο 

ζθνπνύο, πνπ  επηηπγράλεηαη κε επηζέζεηο θαηά ηεο δσήο ή πεξηνπζηώλ αηόκσλ θπξίσο 

κέζσ ζνβαξώλ εγθιεκάησλ όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 129α, παξ. 1, ηνπ 

Πνηληθνύ Κώδηθα (δνινθνλίεο, ,αλζξσπνθηνλίεο, απαγσγέο, εκπξεζκνύο ρξήζε 

εθξεθηηθώλ) ή θαη από άιιεο πξάμεηο βίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

                                                
46 Μαίξε Μπφζε, ’’ Πεξί ηνπ νξηζκνχ ηεο ηξνκνθξαηίαο ’’, Δθδφζεηο Σξαπιφο, Αζήλα 2000, ζει. 77. 
47 Gerard Chaliand and Arnaud Blin, ’’ The History of Terrorism from Antiquity to Al Qaeda’’, 

University of California Press 2007, ζει. 14-15. 
48

 Μαίξε Μπφζε, ’’ Πεξί ηνπ νξηζκνχ ηεο ηξνκνθξαηίαο ’’, Δθδφζεηο Σξαπιφο, Αζήλα 2000, ζει. 82. 
49 .π.. 
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ηέηνησλ εγθιεκαηηθώλ πξάμεσλ» 
50

. Ο νξηζκφο απηφο δελ θάλεη αλαθνξά ζηελ 

ςπρνινγηθή δηάζηαζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ελψ είλαη ζα ιέγακε είλαη πξνζαξκνζκέλνο 

γηα ηελ ’’γεξκαληθή’’ εθδνρή ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 

       Απηνί  νη νξηζκνί έρνπλ θάπνηα θνηλά ζηνηρεία φπσο ην ζηνηρείν ηεο βίαο, ηνπο 

πνιηηηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, ηελ πξφζεζε λα πξνθαιέζεηο θφβν ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν/ ζηνρεπκέλν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, δειαδή φηη ν άκεζνο
51

 ζηφρνο ή ην 

ζχκα κηαο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο είλαη κφλν έλα κέξνο κηαο επηρείξεζεο ζθνπφο ηεο 

νπνίαο είλαη λα πξνθαιέζεη ηελ αιιαγή ζθέςεο θαη ζπρλά ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο 

ελφο θνηλνχ. Να ζεκεησζεί φηη ην θχξην πξφβιεκα ησλ νξηζκψλ είλαη φηη δελ 

παξέρνπλ ην έδαθνο ψζηε λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ηξνκνθξαηίαο θαη άιισλ κνξθψλ 

πνιηηηθήο βίαο, φπσο ν αληαξηνπφιεκνο ή αθφκε θαη ν ζπκβαηηθφο πφιεκνο θαζψο 

είλαη νξηζκνί κε κεγάιν εχξνο .  

 

1.α.3) Πξνζεγγίζεηο δηεζλώλ νξγαληζκώλ. 

 

     ηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνπκε νξηζκνχο ή ηνπιάρηζηνλ πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηξεηο δηεζλείο νξγαληζκνχο , ην ΝΑΣΟ , ηνλ Ο.Ζ.Δ. θαη ηελ Δ.Δ.. 

Σν ΝΑΣΟ παξαδερφκελν ηελ έιιεηςε ζπκθσλίαο γηα έλαλ θνηλφ νξηζκφ ηεο 

ηξνκνθξαηίαο πξνρσξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ κέζσ κηαο 

’’νδεγίαο’’:«Τξνκνθξαηία είλαη ε ρξήζε βίαο σο απνηέιεζκα ππνινγηζκό, ζπλήζσο 

θξίλεηαη σο έγθιεκα ζε επίπεδν εζληθώλ λνκνζεζηώλ θαη απεπζύλεηαη θαηά αηόκσλ ή 

πεξηνπζία, απνηειεί δε απεηιή ησλ ζπκβόισλ κηαο θνηλσλίαο κε ζθνπό πνιηηηθά θαη 

ηδενινγηθά νθέιε πνπ νξίδνληαη κε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα. Τξνκνθξαηία είλαη ε 

παξάλνκε ρξήζε ή απεηιή ρξήζεο βίαο ή ε ρξήζε βίαο θαηά αηόκσλ ή πεξηνπζίαο, κε 

ζθνπό ηελ δηάβξσζε ηεο θνηλσλίαο ή ηνλ θινληζκό κηαο θπβέξλεζεο γηα ηελ απνθόκηζε 

πνιηηηθνύ, ζξεζθεπηηθνύ ή ηδενινγηθνύ νθέινπο »52
. Σν ζέκα ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη 

απφ ηα δεηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο αηδέληαο ηεο ζπκκαρίαο ζην 

πιαίζην ηεο αλαδήηεζεο θαηλνχξηνπ ξφινπ ζην λέν δηεζλέο πεξηβάιινλ πνπ 

                                                
50 Gerard Chaliand and Arnaud Blin, ’’ The History of Terrorism from Antiquity to Al Qaeda’’, 

University of California Press 2007, ζει. 14. 
51 Γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ άκεζνπ θαη έκκεζνπ ζηφρνπ κηαο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο, βιέπε Μαίξε 

Μπφζε, ’’Πεξί ηνπ νξηζκνχ ηεο ηξνκνθξαηίαο ’’, Δθδφζεηο Σξαπιφο, Αζήλα 2000, ζει. 78. 
52

 Μαίξε Μπφζε, ’’Πεξί ηνπ νξηζκνχ ηεο ηξνκνθξαηίαο ’’, Δθδφζεηο Σξαπιφο, Αζήλα 2000, ζει. 90 

θαζψο θαη ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΝΑΣΟ, www.nato.int/ims/docu/terrorism-annex.htm, 22/6/09. 
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δεκηνπξγήζεθε κεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, θάηη πνπ επηβεβαηψζεθε θαη 

ζηελ χλνδν Κνξπθήο ηνπ ΝΑΣΟ ζηε Ρίγα ηεο Λεηνλίαο ην 2006 
53

. Μάιηζηα ε 

άκπλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο έγηλε βαζηθφ κέξνο ηεο απνζηνιήο ησλ Γπλάκεσλ ηεο 

πκκαρίαο 
54

.  

 

          Σψξα ζα πξνρσξήζνπκε ελ ζπληνκία ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιε θαη 

αθφκα θαηαβάιεη ν Ο.Ζ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα νξίζεη απηφ ην πνιπδηάζηαην θαηλφκελν 

ηεο ηξνκνθξαηίαο. Οη πξνζπάζεηεο απηέο μεθίλεζαλ ην 1972, φηαλ ε Γεληθή 

πλέιεπζε ηνπ Ο.Ζ.Δ. φξηζε κηα ad hoc επηηξνπή (πνπ ζηηο κέξεο είλαη πιένλ κφληκε, 

Δπηηξνπή γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Σξνκνθξαηίαο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ), πνπ 

είρε ζαλ ζηφρν ηελ παξνρή ελφο νξηζκνχ γηα ηελ ηξνκνθξαηία. Σν 1979 ε επηηξνπή 

θαηέζεζε ηελ πξφηαζή ηεο ρσξίο φκσο λα νξίζεη ην θαηλφκελν θαη έηζη ε Γεληθή 

πλέιεπζε πηνζέηεζε κηαλ απφθαζε πνπ θαηαδίθαδε ηελ ηξνκνθξαηία, αλαθέξνληαο 

εηδηθά φηη:« ..όιεο νη ελέξγεηεο ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν αλζξώπηλεο 

δσέο ή απεηινύλ ηηο ζεκειηαθέο ειεπζεξίεο θαηαδηθάδνληαη απεξίθξαζηα»55 . Απφ ηφηε 

κέρξη ζήκεξα είρακε 16 ζπκβάζεηο
56

 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ελ 

επξεία έλλνηα) απφ ηνλ Ο.Ζ.Δ., νη πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ αληηκεηψπηδαλ ηελ 

ηξνκνθξαηία ζαλ έγθιεκα παξαιείπνληαο ηαπηφρξνλα λα πξνβνχλ ζε νξηζκφ θαη λα 

δηαθξίλνπλ ηηο ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο 
57

.   

 

    Οη πξνζπάζεηεο εληάζεθαλ κεηά ηελ 11 επηεκβξίνπ 2001 θαη ην ρηχπεκα ζηηο 

Ζ.Π.Α., φπνπ είρακε ηελ πηνζέηεζε ηνπ ςεθίζκαηνο 1373 ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο . Σν ςήθηζκα απηφ πηνζεηήζεθε νκφθσλα απφ ην πκβνχιην Αζθαιείαο 

ππφ ην Κεθάιαην 7 ηνπ Υάξηε ησλ Ζ.Δ., έρνληαο έηζη ππνρξεσηηθή ηζρχ γηα ηα θξάηε 

κέιε. ηφρνο ηνπ ςεθίζκαηνο ήηαλ λα ζέζεη θξαγκνχο ζηελ κεηαθίλεζε, νξγάλσζε 

θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ
58

. Μεηά απφ ηξία ρξφληα απφ 

                                                
53Βιέπε ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΝΑΣΟ, 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48801.htm?selectedLocale=en, 22/6/09. 
54  Άξζξν ηνπ Dagmar de Mora-Figueroa ζην 

www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_21875.htm?selectedLocale=en, 22/6/09. 
55 Μαίξε Μπφζε, ’’Πεξί ηνπ νξηζκνχ ηεο ηξνκνθξαηίαο ’’, Δθδφζεηο Σξαπιφο, Αζήλα 2000, ζει. 92. 
56 Βιέπε ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Αληηκεηψπηζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο , http://www.un.org/sc/ctc/, 22/6/09. 
57 Μαίξε Μπφζε, ’’Πεξί ηνπ νξηζκνχ ηεο ηξνκνθξαηίαο ’’, Δθδφζεηο Σξαπιφο, Αζήλα 2000, ζει. 100. 
58

 Βιέπε ην Γειηίν Σχπνπ ηνπ Ο.Ζ.Δ. πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, 

http://www.un.org/News/Press/docs/2001/sc7158.doc.htm, 23/6/09. 
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ηελ πηνζέηεζή ηνπ είρακε θαη ην ςήθηζκα 1566 
59

, ην νπνίν ήξζε λα ζπκπιεξψζεη ην 

1373, αλαθέξνληαο ηελ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ζρεηηθά κε ην ηη ζπληζηά 

ηξνκνθξαηία:«Εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηέο  θαηά πνιηηώλ, πνπ 

δηαπξάηηνληαη κε ζθνπό λα πξνθαιέζνπλ ζάλαην ή ζνβαξό ηξαπκαηηζκό, ή ηελ αξπαγή 

νκήξσλ, κε απώηεξν ζηόρν λα πξνθαιέζνπλ ηξόκν ζηνλ γεληθό πιεζπζκό ή ζε κηα 

νκάδα αηόκσλ ή ζπγθεθξηκέλα άηνκα, λα εθθνβίζνπλ έλα πιεζπζκό ή λα 

εμαλαγθάζνπλ κηα θπβέξλεζε ή έλαλ δηεζλή νξγαληζκό λα απέρεη από ή λα πξνβεί ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε». Απηφο ν νξηζκφο παξά ην γεγνλφο φηη είλαη ζεκαληηθφο γηα 

ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ςεθίζκαηνο απηνχ, δελ απνηειεί έλαλ νξηζκφ πνπ λα 

δεζκεχεη ηα θξάηε-κέιε θαηά ην Γηεζλέο Γίθαην. Κάηη ηέηνην είλαη αθφκα ην 

δεηνχκελν.
60

 Σνπιάρηζηνλ ε δηεζλήο θνηλφηεηα είηε κνλνκεξψο είηε κέζσ ηνπ Ο.Ζ.Δ. 

θαηαδηθάδεη ηελ δηεζλή ηξνκνθξαηία θαη ηηο ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο.
61

  

 

          Σέινο ζα αλαθεξζνχκε ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο Δ.Δ. λα πξνζεγγίζεη ηελ 

ηξνκνθξαηία θαζψο πνιιά απφ ηα θξάηε –κέιε ηεο ππήξμαλ απνδέθηεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ γηα πνιιέο δεθαεηίεο. Ζ αθεηεξία ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ 

ηνκέα ηεο αληηηξνκνθξαηίαο  βξίζθεηαη πίζσ ζηελ δεθαεηία ηνπ ’70 κε ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ TREVI (Terrorism, Radicalism, Extremist, Violence ,International 

group) ην 1975, πνπ πιένλ έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ πκθσλία ηνπ έλγθελ
62

, 

θαζψο θαη ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ Καηαζηνιή ηεο Σξνκνθξαηίαο ην 

1977
63

.  Ο νξηζκφο ηνπ TREVI είρε σο εμήο :« Τξνκνθξαηία νξίδεηαη ε ρξήζε ή ε 

απεηιή ρξήζεο βίαο από ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλζξώπσλ γηα ηελ επίηεπμε πνιηηηθώλ 

ζηόρσλ».
64

Παξά ην ελδηαθέξνλ ηνπ νξηζκνχ ιφγσ ηεο αλαθνξάο πεξί πνιηηηθψλ 

ζηφρσλ δελ ππήξμε αλάινγε ζπλέρεηα ζην κέιινλ ιφγσ δηάιπζεο ηνπ νξγάλνπ θαη 

δηαθνξεηηθήο νπηηθήο γσλίαο ησλ θξαηψλ-κειψλ πάλσ ζην δήηεκα.  

 

                                                
59 Βιέπε http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions04.html, 23/6/09. 
60  Nico Schrijver  & Larissa van den Herik,’’ Counter-terrorism strategies, human rights and 

international law: meeting the challenges’’, Final Report of the Poelgeest Seminar at the Grotius Centre 

for International Legal Studies of Leiden University, May 31, 2007. 
61 Μαίξε Μπφζε, ’’Πεξί ηνπ νξηζκνχ ηεο ηξνκνθξαηίαο ’’, Δθδφζεηο Σξαπιφο, Αζήλα 2000, ζει. 102. 
62.π. ζει. 87. 
63 Davide Casale, ’’ Institutional and legal aspects of EU Counter Terrorism’’ ζην ’’ Legal aspects of 

combating terrorism’’ edited by Centre of Excellence Defense Against Terrorism’’, IOS Press, Ankara 

Turkey, 2008, ζει. 115.  
64 Βιέπε ππ. 53. 

http://www.law.leiden.edu/general/img/Final%20Report%20Counter%20Terrorism%20Expert%20Seminar_tcm19-36838.pdf
http://www.law.leiden.edu/general/img/Final%20Report%20Counter%20Terrorism%20Expert%20Seminar_tcm19-36838.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Leiden_University
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    Ζ ελαζρφιεζε ηεο Δ.Δ. κε ην ζέκα ηεο ηξνκνθξαηίαο επαλήιζε δξακαηηθά ζην 

πξνζθήλην κεηά ηηο επηζέζεηο ηεο 11/9 ζηηο Ζ.Π.Α. θαη πην πξφζθαηα κε ηηο επηζέζεηο 

ζε Μαδξίηε θαη Λνλδίλν (2004 θαη 2005 αληίζηνηρα), φπνπ ήηαλ θαλεξφ φηη ε 

Δπξψπε αληηκεηψπηδε κηα λέα απεηιή. ηηο 21 επηεκβξίνπ 2001, ην πκβνχιην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο δήισζε φηη ε ηξνκνθξαηία είλαη κηα αιεζηλή απεηιή γηα ηνλ 

θφζκν θαη ηελ Δπξψπε θαη φηη ε κάρε θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο ζα είλαη πξνηεξαηφηεηα 

γηα ηελ Δ.Δ.
65

 Έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα δνχκε ηελ δηαθνξά ζηελ νξνινγία πνπ 

δίλνπλ ηφζν νη Ζ.Π.Α. φζν θαη ε Δ.Δ. γηα ηνλ αγψλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. Σν 

πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έθαλε ιφγν γηα ’’κάρε θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο’’ 

( fight against terrorism ) ελψ νη Ζ.Π.Α. δηα ηνπ Πξνέδξνπ Μπνπο ηνπ Νεφηεξνπ, 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην ’’πφιεκνο ζηελ ηξνκνθξαηία’’ (war on terror) πνπ πξνζνκνίαδε 

πεξηζζφηεξν ζε ζηαπξνθνξία.  

 

      Μεηά ηελ 11/9 επηεκβξίνπ ε αλάγθε γηα έλαλ θνηλφ νξηζκφ έγηλε δσηηθή θαη ε 

Απφθαζε Πιαίζην γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο ζηηο 13 Ηνπλίνπ 2002 

ήξζε λα ζπκπιεξψζεη ην θελφ κε ηελ εηζαγσγή ελφο πεξηεθηηθνχ θαη ελαξκνληζκέλνπ 

νξηζκνχ ηεο ηξνκνθξαηίαο ζηελ επξσπατθή λνκνζεζία.
66

 Να ζεκεηψζνπκε φηη ν 

νξηζκφο ηεο ηξνκνθξαηίαο γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ νξηζκνχ ηνπ εγθιήκαηνο. Ο 

νξηζκφο πνπ δίλεηαη απφ ηελ Απφθαζε δηαθνξνπνηεί ηελ ηξνκνθξαηία απφ ην θνηλφ 

έγθιεκα εζηηάδνληαο ζηελ πξφζεζε πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηελ εγθιεκαηηθή πξάμε 

ελψ ζπλήζσο ηα ππφινηπα λνκηθά ζπζηήκαηα εζηηάδνληαη ζηηο απαγνξεπκέλεο 

πξάμεηο πνπ ζπληζηνχλ ηελ ηξνκνθξαηία.
67

 Σν άξζξν 1 ηεο Απφθαζεο Πιαηζίνπ 

νξίδεη ηα ηξνκνθξαηηθά αδηθήκαηα ζαλ «αδηθήκαηα ππό εζληθό δίθαην , πνπ δεδνκέλεο 

ηεο θύζεο ηνπο , κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζε κηα ρώξα ή ζε δηεζλείο 

νξγαληζκνύο όηαλ ζηνρεύνπλ α)λα εθθνβίζνπλ έλα πιεζπζκό ή β) αδηθαηνιόγεηα λα 

εμαλαγθάζνπλ κηα θπβέξλεζε ή έλα δηεζλή νξγαληζκό λα πξνβεί ζε  ή λα απέρεη από 

δηάθνξεο πξάμεηο ή γ) λα απνζηαζεξνπνηήζνπλ ζνβαξά ή λα θαηαζηξέςνπλ ηηο βαζηθέο 

                                                
65 Council of the European Union, Δxtraordinary Council Meeting: Justice, Home Affairs and Civil 
Protection, Brussels ,20 September 2001 δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα 

http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload12019.en1.pdf, 24/6/09. 
66 Davide Casale, ’’ Institutional and legal aspects of EU Counter Terrorism’’ ζην ’’ Legal aspects of 

combating terrorism’’ edited by Centre of Excellence Defense Against Terrorism’’, IOS Press, Ankara 

Turkey, 2008, ζει. 123. 
67 .π. 
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πνιηηηθέο, ζπληαγκαηηθέο , νηθνλνκηθέο ή θνηλσληθέο δνκέο κηαο ρώξαο ή ελόο δηεζλνύο 

νξγαληζκνύ».
68

   

 

    Αθαδεκατθνί έρνπλ παξαηεξήζεη φηη ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο 

παξαπάλσ νξηζκνχο είλαη θάπσο ’’ζχλζεηε θαη αβέβαηε’’ θαη φηη επηηξέπεη 

δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ηνπ ίδηνπ γεγνλφηνο .
 69

 Γηα παξάδεηγκα ,ηζρπξίδνληαη νη ίδηνη 

αθαδεκατθνί, νη ηαξαρέο ζην Παξίζη θαη ζε άιιεο Γαιιηθέο πφιεηο ην 2005 πεξηείραλ 

θάπνηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ψζηε λα ηηο ζεσξήζνπκε ηξνκνθξαηία ζχκθσλα κε ηνλ 

νξηζκφ (εθθνβηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ, εμαλαγθαζκφο ηεο θπβέξλεζεο λα δξάζεη θαη 

θίλδπλν ησλ πνιηηηθψλ , θνηλσληθψλ θαη ζπληαγκαηηθψλ ζεζκψλ). 
70

 Παξφια απηά 

πνπζελά ζηελ Δπξψπε ή ζηελ Γαιιία ηα γεγνλφηα απηά δελ ζεσξήζεθαλ 

’’ηξνκνθξαηία’’. Παξαηεξνχκε ινηπφλ  θαη κε απηή ηελ πξνζπάζεηα ηνπ πκβνπιίνπ 

φηη ε Δ.Δ. θξαηά απνζηάζεηο απφ ηελ θπζηνινγία ηνπ θαηλνκέλνπ, πξνθξίλνληαο ηελ 

λνκηθή πξνζέγγηζε ε νπνία ιεηηνπξγεί ππεξαπινπζηεπηηθά ζηεξψληαο ηελ 

ηξνκνθξαηία απφ ηελ πξαγκαηηθή ηεο δηάζηαζε, φρη κφλν ιφγσ έιιεηςεο θαηαλφεζεο 

ηνπ θαηλνκέλνπ, αιιά θαη ιφγσ ηεο ηερληθήο επρέξεηαο αληηκεηψπηζεο ηνπ.
71

 

Σνπιάρηζηνλ είλαη ζεκαληηθφ φηη γηα πξψηε θνξά ζηελ αληηηξνκνθξαηηθή ηζηνξία ηεο 

Δπξψπεο ε Απφθαζε Πιαίζην ηνπ 2002 παξείρε ζηελ Δ.Δ. θαη ζηα θξάηε-κέιε έλαλ 

θνηλφ νξηζκφ αλ θαη θάπσο αζαθή ζε θάπνην βαζκφ.  

 

 

1.α.4) Αθαδεκατθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ηξνκνθξαηία.  

 

      Γελ είλαη κφλν ηα θξάηε θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ην 

δήηεκα ηνπ νξηζκνχ ηεο ηξνκνθξαηίαο αιιά θαη πνιινί θαη θαηαμησκέλνη 

αθαδεκατθνί . Γηα παξάδεηγκα ν Alex Schmid θαη ν Albert Jongman ζε κηα εξεπλά 

ηνπο ην 1984 ζπλέιεμαλ 109 αθαδεκατθνχο θαη επίζεκνπο νξηζκνχο ηεο 

                                                
68 .π. 
69 Gilbert Gillaume, ’’Terrorisme et Droit international’’, Γηάιεμε ζην Βritish Institute for International 
and Comparative Law(BIICL), London,13 November 2003,δεκνζηεπκέλε ζην ’’ International and 

Comparative Law Quarterly’’, Vol.53, n. 3,2004, ζει. 537. 
70 Davide Casale, ’’ Institutional and legal aspects of EU Counter Terrorism’’ ζην ’’ Legal aspects of 

combating terrorism’’ edited by Centre of Excellence Defense Against Terrorism’’, IOS Press, Ankara 

Turkey, 2008, ζει. 124. 
71 Μαίξε Μπφζε, ’’Πεξί ηνπ νξηζκνχ ηεο ηξνκνθξαηίαο ’’, Δθδφζεηο Σξαπιφο, Αζήλα 2000, ζει. 89. 
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ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπο αλέιπζαλ γηα λα βξνπλ ηα θχξηα ζπζηαηηθά ηνπο .
72

  

Αλαθάιπςαλ φηη ην ζηνηρείν ηεο ’’βίαο’’ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζην 83.5% ησλ 

νξηζκψλ θαη ην ζηνηρείν ησλ ’’πνιηηηθψλ ζθνπψλ’’ ζην 65% ελψ ην 51% ησλ 

νξηζκψλ επηθεληξσλφηαλ ζην ζηνηρείν ηεο πξφθιεζεο θφβνπ θαη ηξφκνπ.
73

 Μφλν ην 

21% ησλ νξηζκψλ αλέθεξε ’’απζαίξεηε , ηπραία , κε πξνζσπηθή βία’’ θαη ην 17,5% 

ζπκπεξηέιαβε ηελ ’’ζπκαηνπνίεζε ησλ νπδέηεξσλ πνιηηψλ θαη κε κάρηκσλ’’
74

.  

Μάιηζηα 4 ρξφληα θαη κηα δεχηεξε έθδνζε αξγφηεξα ν Schmid δελ ήηαλ εγγχηεξα 

ζηνλ ζηφρν ηνπ, θαζψο ζηελ πξψηε θηφιαο πξφηαζε ηεο αλαζεσξεκέλεο έθδνζεο ηνπ 

παξαδέρηεθε πσο ε αλαδήηεζε γηα έλαλ επαξθή νξηζκφ ζπλερίδεηαη αθφκα.
75

  

 

       Ο Laqueur απφ ηελ άιιε κεξηά φληαο απειπηζκέλνο απφ ηελ πξνζπάζεηα νξηζκνχ 

ηνπ θαηλνκέλνπ ζηηο δπν εθδφζεηο ηνπ κλεκεηψδνπο έξγνπ ηνπ, αλέθεξε φηη δελ είλαη 

δπλαηφ λα βξεζεί πνηέ έλαο θνηλφο νξηζκφο θαη φηη δελ αμίδεη κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα ˙ 

εμάιινπ απαληψληαο ζηελ παξαπάλσ έξεπλα ησλ Schmid –Jongman είπε φηη δελ 

βνήζεζε ηελ γλψζε καο πάλσ ζην δήηεκα ζε ζεκαληηθφ βαζκφ.
76

  

 

     Ζ Λνπίδ Ρίηζαξληζνλ πξνηείλεη έλαλ πην απιφ νξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ηξνκνθξαηίαο ιέγνληαο φηη «ηξνκνθξαηία είλαη απιώο ε εζθεκκέλε θαη βίαηε 

ζηνρνπνίεζε ακάρσλ γηα πνιηηηθνύο ζθνπνύο» θαη δίλεη επηά θξίζηκα 

ραξαθηεξηζηηθά:α)Μηα ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα πξέπεη λα είλαη πνιηηηθά 

εκπλεπζκέλε, αιιηψο είλαη απιψο έγθιεκα, β) αλ κηα ελέξγεηα δελ εκπεξηέρεη βία ή 

ηελ απεηιή βίαο δελ είλαη ηξνκνθξαηία ,γ) ην δεηνχκελν ηεο ηξνκνθξαηίαο δελ είλαη 

λα ληθήζεη ηνλ ερζξφ αιιά λα ζηείιεη έλα κήλπκα, δ) ε ελέξγεηα θαη ην ζχκα έρνπλ 

ζπκβνιηθή ζεκαζία. ιε ε νπζία είλαη ν ςπρνινγηθφο αληίθηππνο λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηελ πξαγκαηηθή πιηθή ελέξγεηα, ε) ε ηξνκνθξαηία είλαη δξάζε 

ππνθξαηηθψλ νκάδσλ , φρη θξαηψλ, ζη) ην ζχκα ηεο βίαο θαη ην αθξναηήξην ζην νπνίν 

πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε νη ηξνκνθξάηεο δελ είλαη ηα ίδηα πξφζσπα θαη 

                                                
72 Μαίξε Μπφζε, ’’ Διιάδα θαη ηξνκνθξαηία, Δζληθέο θαη δηεζλείο δηαζηάζεηο’’, Δθδφζεηο αθθνπια, 
Αζήλα –Κνκνηελή,1996, ζει. 31. 
73 Gerard Chaliand and Arnaud Blin, ’’ The History of Terrorism from Antiquity to Al Qaeda’’, 

University of California Press 2007, ζει. 14. 
74 Ο.π.. 
75

 Bruce Hoffman ,’’ Inside Terrorism’’, Columbia University Press, New York, 2006, ζει.33.  
76 .π. 
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ηειεπηαίν θαη ζεκαληηθφηεξν- θαηά ηελ ίδηα- είλαη ε εζθεκκέλε ζηνρνπνίεζε 

ακάρσλ
77

.  

 

     Ο Hoffman ηψξα δίλεη θη απηφο ηνλ δηθφ ηνπ νξηζκφ ηεο ηξνκνθξαηίαο ή 

ηνπιάρηζηνλ θάλεη κηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ ιέγνληαο φηη «…ηξνκνθξαηία είλαη ε 

εζθεκκέλε πξόθιεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ θόβνπ κέζσ βίαο ή ηεο απεηιήο ρξήζεο βίαο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πνιηηηθή αιιαγή. Όιεο νη ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο 

εκπεξηέρνπλ βία ή ηελ απεηιή ρξήζεο βίαο . Η ηξνκνθξαηία είλαη έηζη ζρεδηαζκέλε ώζηε 

λα έρεη κηα ςπρνινγηθή επίδξαζε πέξα από ην άκεζν ζύκα ή ην αληηθείκελν ηεο 

ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο. Πξνζπαζεί λα εγθαηαζηήζεη ηνλ θόβν θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν 

λα ηξνκνθξαηήζεη έλα επξύηεξν ’’ αθξναηήξην’’ πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη κηα 

αληίπαιε εζληθή ή ζξεζθεπηηθή νκάδα, κηα ρώξα, κηα εζληθή θπβέξλεζε ή έλα πνιηηηθό 

θόκκα ή ηελ θνηλή γλώκε. Η ηξνκνθξαηία είλαη ζρεδηαζκέλε ζην λα δεκηνπξγήζεη ηζρύ 

εθεί όπνπ δελ ππάξρεη θαζόινπ θαη παγηώζεη ηζρύ εθεί όπνπ ππάξρεη ειάρηζηε. Μέζσ 

ηεο δεκνζηόηεηαο πνπ εμαζθαιίδεηαη ,νη ηξνκνθξάηεο επηδηώθνπλ λα απνθηήζνπλ κέζν 

πίεζεο, επηξξνή θα ηζρύ- πνπ δηαθνξεηηθά δελ ζα είραλ- γηα λα επεξεάζνπλ κηα 

πνιηηηθή αιιαγή ζε εγρώξην ή δηεζλέο επίπεδν»78.   

 

     Παξαηεξήζακε ινηπφλ φηη ην δήηεκα ηνπ νξηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ηξνκνθξαηίαο έρεη απαζρνιήζεη ηφζν θξάηε, δηεζλείο νξγαληζκνχο αιιά θαη κέιε ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο παγθνζκίσο θαη έρεη δεκηνπξγήζεη πνιιέο αληηηηζέκελεο 

απφςεηο. ε απηή ηελ ζχληνκε αλαθνξά καο ζηηο δηάθνξεο πξνζπάζεηεο ζηαζήθακε 

θπξίσο ζηηο απφςεηο θαη αληηιήςεηο ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ θαζψο νη γλψκεο χξησλ, 

Λίβπσλ θαη Ηξαλψλ π.ρ. πάλσ ζην ζέκα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο . Σν θχξην πξφβιεκα 

ηεο πιεηνςεθίαο ησλ νξηζκψλ είλαη ε επξχηεηά ηνπο θαη φηη πνιινί απφ απηνχο δελ 

δηαθνξνπνηνχλ ηελ ηξνκνθξαηία απφ άιιεο κνξθέο πνιηηηθήο βίαο. Κη απηφ γηαηί ζε 

κηα αλάιπζε πνιηηηθήο επηζηήκεο πξέπεη λα πεξηνξίζνπκε ηνλ φξν ’’ηξνκνθξαηία’’ 

ζε έλα πην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαηλνκέλνπ πνπ λα δηαθξίλεηαη απφ νκνηάδνπζεο 

κνξθέο πνιηηηθήο βίαο.
79

  Παξά ηηο φπνηεο δηαθνξέο θαη δηαθσλίεο έρνπλ φζνη 

πξνζπαζνχλ λα νξίζνπλ ην θαηλφκελν, ε έλλνηα ηεο ηξνκνθξαηίαο ζηελ ζεκεξηλή 

επνρή είλαη ζπλδεδεκέλε κε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο βίαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 
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θπξίσο απφ άηνκα θαη νκάδεο παξά απφ θξάηε( αλ θαη ππάξρνπλ θξάηε πνπ 

απνδεδεηγκέλα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ηξνκνθξαηία) θαη κε γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζε θαηξφ εηξήλεο παξά ζε θαηξφ πνιέκνπ.
80

 Καη ηέινο λα πνχκε κε θάπσο 

ξνκαληηθή δηάζεζε φηη ηειηθά κπνξεί λα κελ έρεη ηφζε ζεκαζία ε εχξεζε ελφο 

θαζνιηθά απνδεθηνχ νξηζκνχ απηή θαζεαπηή αιιά πεξηζζφηεξν ε πξνζπάζεηα γηα 

απηή.     

 

1.β θνπνί, επηδηώμεηο θαη αηηίεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

 

1.β.1) θνπνί θαη επηδηώμεηο . 

 

      Γεληθφηεξα νη ζθνπνί ησλ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ ρσξίδνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: ηνπο πξνζσξηλνχο θαη ηνπο κεηαζρεκαηηζηηθνχο 
81

. Με ηνλ φξν 

«πξνζσξηλνί» ελλννχληαη νη πνιηηηθνί ζθνπνί πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ρσξίο 

αλαηξνπή ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο . Σέηνηνπ είδνπο ζθνπνί είλαη ε αλεμάξηεηε 

παηξίδα γηα ηνπο Σακίι, ηνπο Σζεηζέλνπο θαη ηνπο Βάζθνπο, φπσο επίζεο ε απφζρηζε 

ηνπ Καζκίξ απφ ηελ Ηλδία θαη ηεο Β. Ηξιαλδίαο απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Δίλαη 

επίζεο ζέκαηα ζηα νπνία νη αληηκαρφκελεο πιεπξέο κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεπζνχλ 

έλαλ ζπκβηβαζκφ, π.ρ. ηνπηθή απηνλνκία αληί γηα πιήξε αλεμαξηεζία. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά έλαο «κεηαζρεκαηηζηηθφο» ζθνπφο , δελ ππφθεηηαη ζε δηαπξαγκάηεπζε θαη ε 

ηθαλνπνίεζή ηνπ ζα απαηηνχζε ηελ πιήξε θαηαζηξνθή ηνπ θξαηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

πεξηνρήο. Γηα παξάδεηγκα νη ζνζηαιεπαλαζηαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο Δπξψπεο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’70 επηδεηνχζαλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Παξφκνηα ζε 

θιίκαθα είλαη ε επηζπκία ησλ ηζιακηζηψλ εμηξεκηζηψλ κε πξνεμέρνληα ηνλ Μπηλ 

Λάληελ, λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα θξάηε ηεο ζχγρξνλεο Μέζεο Αλαηνιήο κε ην 

Υαιηθάην πνπ ππήξρε ζηα ρξφληα ηνπ Μσάκεζ, δειαδή ζηελ νπζία ηελ αλαβίσζε 

κηαο απηνθξαηνξίαο κε ηελ θπξηαξρηθή επηξξνή ηνπ Ηζιάκ. 
82

  

 

    ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε εηδηθφηεξα ζε θάπνηνπο απφ απηνχο ηνπο ζθνπνχο 

θαη ζηηο επηδηψμεηο-ζηφρνπο ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηαθεχγνπλ ζε απηή ηελ ηαθηηθή 

(ηξνκνθξαηία). Αο μεθηλήζνπκε κε ηνπο ζθνπνχο ησλ φζσλ δηαιέγνπλ ηελ 
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ηξνκνθξαηία σο κέζν δξάζεο. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη φπσο ην 

ιέεη θαη ην φλνκά ηεο λα ηξνκνθξαηήζεη. Οη δξάζηεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ζπρλά 

ειπίδνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα γεληθεπκέλε αίζζεζε άγρνπο θαη θφβνπ κεηαμχ ησλ 

πνιηηψλ. Αλ νη πνιίηεο ηξνκνθξαηεζνχλ κπνξεί λα αθηλεηνπνηεζνχλ, κε κπνξψληαο 

λα πςψζνπλ αλάζηεκα κπξνζηά ζηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ. ληαο ζε απηή 

ηελ θαηάζηαζε είλαη πηζαλφ λα θαηεγνξήζνπλ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο γηα ηελ 

αληθαλφηεηα ηνπο λα εμαιείςνπλ απηφλ ηνλ θίλδπλν γηα ηελ δεκφζηα αζθάιεηα.
83

  

 

      Έλαο δεχηεξνο ζθνπφο ησλ ηξνκνθξαηψλ είλαη λα πξνθαιέζνπλ ηελ πξνζνρή, λα 

πεηχρνπλ ηελ δεκνζηφηεηα γηα ηνλ ζηφρν πνπ επηδηψθνπλ. Απφ ηελ αξραηφηεηα αθφκε 

θαη ηελ επνρή ησλ Εεισηψλ, νη ηξνκνθξάηεο έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ αμία ηεο 

δεκνζηφηεηαο θαη εθείλνη πνπ δνπλ ζε δεκνθξαηίεο έρνπλ ζεκεηψζεη κνλαδηθή 

επηηπρία ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ. Κη απηφ γίλεηαη θπζηθά κε ηελ βνήζεηα 

ησλ Μ.Μ.Δ.. Τπνινγίδεηαη φηη 500 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη παξαθνινχζεζαλ ηελ 

απαγσγή θαη δνινθνλία ηεο ηζξαειηλήο νιπκπηαθήο νκάδαο ζην Μφλαρν ην 1972.
84

 

Κακία φκσο ελέξγεηα δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ εηθφλα ησλ αεξνπιάλσλ πνπ 

εκβφιηζαλ ηνπο Γίδπκνπο  Πχξγνπο θαη κε ηελ επαθφινπζε θαηάξξεπζή ηνπο. 

Αληίζεηα νη ρψξεο ζηηο νπνίεο ηα Μ.Μ.Δ. ειέγρνληαη ζηελά απφ ηηο θπβεξλήζεηο 

θαίλεηαη πσο δελ βηψλνπλ ηφζν ζπρλά θαηλφκελα ηξνκνθξαηίαο.
85

 (π.ρ. πξψελ 

Δ...Γ., Κίλα). 

 

      Έλαο ηξίηνο ζθνπφο είλαη λα πξνθαιέζεη κηα ππεξβνιηθή αληίδξαζε απφ ηηο 

αξρέο. πλήζσο νη ηξνκνθξάηεο είλαη κηθξέο νκαδνπνηήζεηο αλζξψπσλ ζην πεξηζψξην 

ηεο θνηλσλίαο ρσξίο θαζφινπ ή ειάρηζηε ιατθή ππνζηήξημε. Αλ νη δπλάκεηο 

αζθαιείαο ηεο ρψξαο αληηδξάζνπλ εμαπνιχνληαο αδηάθξηηε επίζεζε ελαληίνλ ηνπ 

ηκήκαηνο εθείλνπ ηνπ πιεζπζκνχ, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ δξνπλ νη ηξνκνθξάηεο 

(θνηηεηέο, εξγάηεο , εζληθέο κεηνλφηεηεο, θηι.) ηφηε ίζσο λα εμππεξεηνχλ ζηελ νπζία 

ηνπο ζθνπνχο ησλ ηξνκνθξαηψλ. Ζ βίαηε αληίδξαζε ζπρλά πείζεη ηνλ ζηγφκελν 

πιεζπζκφ φηη ε θπβέξλεζε είλαη ζθιεξή θαη επηζεηηθή θαη ρξεηάδεηαη λα 
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αληηκεησπηζηεί κε ηνλ ηξφπν πνπ επηιέγεη ε ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε.
86

 Ο πην 

ζεκαληηθφο εθπξφζσπνο απηήο ηεο ηαθηηθήο, ηεο εμψζεζεο ζε θαηαζηνιή, ήηαλ ν 

Ρψζνο ιατθηζηήο ηνπ 19
νπ

 αηψλα εξγθέη Νεηζάγεθ, ν νπνίνο ζπλεγνξνχζε ππέξ ησλ 

βίαησλ επηζέζεσλ πνπ εμσζνχλ ηελ θπβέξλεζε ζε θαηαζηνιή, αξλνχληαη ηελ 

λνκηκφηεηα ηεο  θαη ξηδνζπαζηηθνπνηνχλ ηηο κάδεο.
87

 Γε ζα πξέπεη λα μερλάκε φηη 

ζηελ Ρσζία εθείλεο ηεο πεξηφδνπ είραλ αλαπηπρζεί πνιιέο ηδέεο θαη ζεσξίεο πνπ 

πεξηείραλ ηελ ηξνκνθξαηία ζηνπο ζρεδηαζκνχο ηνπο κέζα ζε έλα πιαίζην 

βηνκεραληθήο πζηέξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζπλερνχο 

αληηπαξάζεζεο κε ην ηζαξηθφ θαζεζηψο.         

 

     πλδεδεκέλνο κε ηνλ πξνεγνχκελν είλαη ν επφκελνο ζθνπφο ησλ ηξνκνθξαηψλ, 

θαζψο εληππσζηαθά ρηππήκαηα βίαο κπνξεί λα αλεβάζνπλ ην εζηθφ φρη κφλν ησλ 

κειψλ ηεο  ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο αιιά θαη ηνπ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ ηα 

αηηήκαηα ησλ νπνίσλ πηζηεχνπλ πσο  πξναζπίδνληαη. Έηζη ε ηξνκνθξαηηθή βία 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ηξφπν πνπ λα επαλαθέξεη ηελ ειπίδα ζε απηνχο πνπ ηελ 

έραζαλ θαη λα πξνζθέξεη ζε ζπκπαζείο πξνο απηήλ παξαηεξεηέο έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

αίζζεκα εθδίθεζεο θπξίσο φηαλ πινχζηνη ή ηζρπξνί άλζξσπνη δνινθνλνχληαη ή φηαλ 

πιήηηνληαη κέιε κηαο ηζρπξήο θνηλσληθήο ηάμεο ή κηαο ηζρπξήο ρψξαο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη ε αληίδξαζε ησλ ιαψλ ηεο Μ. Αλαηνιήο 

ζην άθνπζκα ηνπ ηξνκνθξαηηθνχ ρηππήκαηνο ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ ζηελ Νέα Τφξθε 

θαη ην Πεληάγσλν.
88

      

 

     Δπίζεο ,ζπρλά νη ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο πξαγκαηνπνηνχλ ηδηαηηέξσο 

δξακαηηθέο ή ζαλάζηκεο επηζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα πνιψζνπλ κηα θαηάζηαζε θαη λα 

θάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα ζπκβηβαζκνχ κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ αληηκαρφκελσλ 

πιεπξψλ δχζθνιε λα επηηεπρζεί. Ζ ηζηνξία ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ Ηζξαειηλψλ θαη 

Παιαηζηηλίσλ πξνζθέξεη πνιιά ηέηνηα παξαδείγκαηα.
89
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     Έλαο έθηνο ζθνπφο ησλ ηξνκνθξαηψλ είλαη ε επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

παξαρσξήζεσλ. Πνιχ ζπρλά ε επηδεηνχκελε παξαρψξεζε είλαη ε απειεπζέξσζε 

ζπληξφθσλ πνπ είλαη θπιαθηζκέλνη είηε ζηελ ρψξα ζηελ νπνία ζπκβαίλεη ην γεγνλφο, 

είηε ζε κηα ζχκκαρν απηήο ηεο ρψξαο. ε κηα απφ ηηο πην δξακαηηθέο πεξηπηψζεηο , 

Ληβαλέδνη αεξνπεηξαηέο ζπκθψλεζαλ λα απειεπζεξψζνπλ 145 επηβάηεο ηεο πηήζεο 

847 ηεο TWA ,κε αληάιιαγκα λα ζπκθσλήζεη ην Ηζξαήι, ππφ ηελ έληνλε πίεζε ησλ 

Ζ.Π.Α., λα απειεπζεξψζεη 766 Ληβαλέδνπο θξαηνχκελνπο.
90

 

  

     Δπίζεο πνιιέο θνξέο νη ηξνκνθξάηεο ελεξγνχλ κε ηελ πξφζεζε λα ππνζθάςνπλ ηε 

λνκηκφηεηα ελφο θξάηνπο , δείρλνληαο φηη δε κπνξεί λα πξνζηαηέςεη ηνπο πνιίηεο ηνπ. 

Γεληθά πξνζπαζνχλ λα εκθαλίδνληαη σο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο απ’ φηη είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, κε ηελ ειπίδα φηη απηφ ζα ππνβνεζήζεη ηελ ζπλζεθνιφγεζε κε ηνπο 

γεληθφηεξνπο ζθνπνχο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο πεξίπησζεο είλαη ν IRA ζηελ 

Β. Ηξιαλδία ,πνπ έιεγε ζπρλά πσο ν άκεζνο ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα θάλεη ηελ Β.Ηξιαλδία 

αθπβέξλεηε.
91

      

 

     Έλαο άιινο ζεκαληηθφο ζθνπφο ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο 

πεηζαξρίαο κέζα ζηελ ίδηα ηελ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε. Αλ κηα ηξνκνθξαηηθή 

νξγάλσζε είλαη δηαηεζεηκέλε λα ζθνηψζεη θάπνηνλ απνζηάηε ή θάπνηνλ χπνπην γηα 

απνζηαζία ,ηφηε ζηέιλεη έλα ηζρπξφ κήλπκα ζηα ππφινηπα κέιε ηεο ζρεηηθά κε ηελ 

ηχρε πνπ ηνπο πεξηκέλεη ζε πεξίπησζε πνπ ην θάλνπλ.
92

 Δπίζεο ζηελ δηαηήξεζε 

πεηζαξρίαο κέζα ζηελ ηξνκνθξαηηθή νκάδα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη κηα ελέξγεηα πνπ 

κπνξεί λα εθιεθζεί θαη σο ηεζη αθνζίσζεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ππαθνή ζε 

έλαλ θψδηθα, ε κχεζε πξνο λενθψηηζηνπο ή γηα λα θαηαδεηρζεί ε αλδξεία ελφο εγέηε 

ή κηαο θαηξίαο.
93

 Έλα απφ ηα πην αθξαία παξαδείγκαηα απηήο ηεο πεξίπησζεο 

ζεκεηψζεθε ζηα βνπλά ηεο Κεληξηθήο Ηαπσλίαο ην 1972, φηαλ 14 κέιε ηνπ Δλσκέλνπ 

Δξπζξνχ ηξαηνχ δνινθνλήζεθαλ βάλαπζα απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο ζην πιαίζην 

κηαο δηαδηθαζίαο επαλεθπαίδεπζεο .
94
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     Δπίζεο ζθνπφο ησλ ηξνκνθξαηψλ πνιιέο θνξέο είλαη ε επίδεημε δχλακεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα φηαλ κεηά ηελ ζχιιεςε ελφο εγέηε ή κηαο επηδήκηαο θπβεξλεηηθήο 

ελέξγεηαο, θάπνηα νκάδα ζα δηαπξάμεη κηα άιιε ηξνκνθξαηηθή επίζεζε, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηεο λα θαηαδείμεη ζην επξχ θνηλφ, ηελ θπβέξλεζε θαη ην ζεκαληηθφηεξν, 

ζηνπο ίδηνπο ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο , φηη εμαθνινπζεί λα είλαη ππνινγίζηκε δχλακε. 

Κάηη ηέηνην ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ησλ ηηαιηθψλ Δξπζξψλ Σαμηαξρηψλ κεηά ηελ 

ζχιιεςε ηνπ Ρελάην Κνχξηζην, ελφο απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο νξγάλσζεο, θαη ηελ 

αλάδπζε ζηελ επηθάλεηα ηεο ζπδχγνπ ηνπ Μάξαο Κάγθνι.
95

     

 

       Σί είλαη απηφ πνπ δεηνχλε φκσο απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλψζεηο θαη πξαγκαηνπνηνχλ ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα; Πνηέο είλαη νη επηδηψμεηο 

ηνπο πέξα απφ απηέο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ; ε δηάθνξεο ζπλεληεχμεηο πνπ 

έδσζαλ εγέηεο (Γθνπζκάλ-Φσηεηλφ Μνλνπάηη, Μπηλ Λάληελ-Αι Κάηληα, 

Πξακπαραξάλ-Σίγξεηο Σακίι, Ρέγηεο-FARC θαη ν Σζεηζέλνο Μπαζάγεθ πνπ 

ζεσξείην ππεχζπλνο γηα ηελ ηξαγσδία ζην Μπεζιάλ ην 2004  )
96

, πέληε εθ ησλ πιένλ 

επηθίλδπλσλ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ ηνπ θφζκνπ, νη νπνίεο  επηδηψθνπλ 

ζξεζθεπηηθνχο, θνζκηθνχο, καντθνχο θαη εζληθηζηηθνχο ζθνπνχο, εμαπνιχνληαο 

εθζηξαηείεο πνπ έρνπλ θνζηίζεη δεθάδεο ρηιηάδεο δσέο επί πνιιά ρξφληα θαη ζε 

αξθεηέο επείξνπο, θαλείο ηνπο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα πεξηγξάςεη ηελ θνηλσλία πνπ 

πξνζπαζνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ. Δπνκέλσο δελ είλαη ηφζν ην φξακα ελφο 

θαηλνχξηνπ θφζκνπ πνπ παξαθηλεί αθφκα θαη ηνπο εγέηεο απηψλ ησλ νκάδσλ, αιιά 

κάιινλ ε νξγή γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην παξφλ. Τπνζέηνπκε ινηπφλ  φηη 

απηφ πνπ παξαθηλεί ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηξνκνθξάηεο δελ είλαη ε επηζπκία ή ε 

πξνζδνθία φηη ζα επηηχρνπλ ηνπο πξσηαξρηθνχο πνιηηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ νη 

εγέηεο ηνπο , αιιά κάιινλ ε επηζπκία γηα εθδίθεζε, θήκε θαη αληίδξαζε θαη ε 

νξζνινγηθή πξνζδνθία φηη ζα ηηο επηηχρνπλ.
97

         

 

     Σν πην δπλαηφ ζέκα ζε νπνηαδήπνηε ζπλνκηιία κε ηξνκνθξάηεο, παιηνχο ή 

ησξηλνχο, εγέηεο ή νπαδνχο, άληξεο ή γπλαίθεο, λένπο ή ειηθησκέλνπο είλαη ε 

εθδίθεζε
98

. Δθδίθεζε γηα ηνπο ζαλάηνπο εθείλσλ πνπ έρνπλ ραζεί πξηλ απφ απηνχο , 
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κηα επηζπκία πνπ είλαη θνηλή ζε φιεο ηηο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο ηνπ θφζκνπ 

αλεμαξηήησο ηδενινγίαο θαη πηζηεχσ. 

 

       Ζ θήκε ηψξα ππνδειψλεη θάηη παξαπάλσ απφ ηελ απιή δεκνζηφηεηα, 

ππνδειψλεη επίζεο ηελ δφμα. Οη ηξνκνθξάηεο επηδεηνχλ ηφζν ηελ αηνκηθή δφμα θαη 

ζεβαζκφ πξνο ην πξφζσπφ ηνπο  φζν θαη ηελ δφμα γηα ηνλ ζθνπφ. Σν γεγνλφο φηη νη 

ηξνκνθξάηεο θαηνξζψλνπλ κε ηεξάζηηα επηηπρία λα εμαζθαιίδνπλ δεκνζηφηεηα 

ψζεζε θάπνηνπο παξαηεξεηέο ζην κάιινλ απινπζηεπηηθφ ζπκπέξαζκα φηη ε 

ηξνκνθξαηία θέξλεη απνηέιεζκα.
99

 Απιά επεηδή ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΔ 

είλαη ηέηνηνο , φζν κεγαιχηεξνο ν αξηζκφο ησλ απσιεηψλ, φζν πην λεσηεξηζηηθή ε 

ηαθηηθή , φζν κεγαιχηεξε ε ζπκβνιηθή ζεκαζία ηνπ ζηφρνπ , φζν πην απνηξφπαην ην 

έγθιεκα, ηφζν κεγαιχηεξε δεκνζηφηεηα ζπγθεληξψλνπλ νη δξάζηεο. 

 

       Οη ηξνκνθξάηεο αζρέησο ησλ απψηαησλ ζθνπψλ ηνπο, είλαη πάληνηε άλζξσπνη 

πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηε δξάζε, νη νπνίνη ελεξγνχλ κέζα ζε κηα ελδν-νκάδα 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δξάζε. Μέζσ ηεο δξάζεο θαη ηεο πξνβνιήο ηεο απφ ηα 

Μ..Μ.Δ. επηθνηλσλνχλ κε ηνλ θφζκν(πξνπαγάλδα δηα ησλ έξγσλ).  Δπνκέλσο φηαλ 

αλαιακβάλνπλ δξάζε, πξνζδνθνχλ κηαλ αληίδξαζε.
100

 πρλά φκσο έρνπλ 

εμσθξεληθά αηζηφδνμεο πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηηο αληηδξάζεηο πνπ ζα πξνθαιέζεη ε 

δξάζε ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ δηάιπζε ηνπ θξάηνπο ηνπ Ηζξαήι (PLO), ηελ 

θαηάξξεπζε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ θξαηψλ ζηα νπνία δνχζαλ θηι. Ζ αηζηνδνμία απηή 

εληζρχεηαη απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ κηα δηθή ηνπο 

πξαγκαηηθφηεηα. ζν πεξηζζφηεξν απνκνλψλνληαη απφ ηελ θνηλσλία ηνπο , ηφζν πην 

απξφζβιεηεο γίλνληαη νη αηζηφδνμεο θαληαζηψζεηο ηνπο.
101

 Μεξηθέο θνξέο φκσο ε 

αληίδξαζε είλαη ηέηνηα πνπ εμππεξεηεί ηνπο ηξνκνθξάηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ 

Οπξνπγνπάε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70. Δθεί ε ηξνκνθξαηηθή δξάζε ησλ Σνππακάξνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δηθαηνινγήζεη ην πξψην ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ζηελ 

ηζηνξία ηεο ρψξαο θαηαιχνληαο έηζη ηελ δεκνθξαηία. 
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1.β.2) Αηηίεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

 

     Τπάξρνπλ πνιιέο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηη πξνθαιεί ηελ  

ηξνκνθξαηία. Βξίζθνπκε ηξνκνθξάηεο αλάκεζα ζε ζηεξεκέλνπο θαη δίρσο κφξθσζε 

αλζξψπνπο αιιά θαη κεηαμχ εχπνξσλ θαη κνξθσκέλσλ. Σξνκνθξάηεο ππάξρνπλ 

αλάκεζα ζε ςπρνινγηθά άξξσζηνπο  θαη ζε ςπρηθά πγηείο αλζξψπνπο, ζε άηνκα ησλ 

δχν θχισλ θαη φισλ ησλ ειηθηψλ. Σν θαηλφκελν ηεο ηξνκνθξαηίαο ’’αγγίδεη’’ ηηο 

θησρέο θαη ηηο εχπνξεο ρψξεο, ηνλ αλαπηπγκέλν εθβηνκεραληζκέλν θφζκν αιιά θαη 

ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο˙ ζπκβαίλεη ελ κέζσ δηαδηθαζηψλ κεηάβαζεο θαη 

αλάπηπμεο, πξηλ ή κεηά απφ απηέο, ζε πξψελ απνηθηαθά θξάηε θαη ζε αλεμάξηεηα θαη 

ζε θαιά εγθαηεζηεκέλεο δεκνθξαηίεο θαη ζε ιηγφηεξν δεκνθξαηηθά θξάηε.
102

 

Δμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ησλ δπζθνιηψλ νξηζκνχ ηνπ φπσο 

είδακε παξαπάλσ είλαη δχζθνιν λα βξνχκε κηα θχξηα αηηία ηεο ηξνκνθξαηίαο ή 

αθφκε θαη κηα νκάδα θνηλψλ αηηίσλ.  

 

      Αξρηθά είλαη εχθνιν λα δηαθξίλνπκε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ γέλλεζε θαη αλάπηπμε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Σα θπξηφηεξα αίηηα 

εκθάληζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη ε θηψρεηα θαη ε νηθνλνκηθή πζηέξεζε. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά ιέγεηαη ’’αλ απνμεξάλεηο ηνλ βάιην ζα εμαθαλίζεηο ηα θνπλνχπηα’’, 

δειαδή αλ νη θπβεξλήζεηο ή νη δηεζλείο νξγαληζκνί πνπ πξνσζνχλ ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε δψζνπλ ειπίδα ζηνπο αλζξψπνπο ηφηε ε ηξνκνθξαηία ζα εμαθαληζηεί.
103

 

Οκνίσο ε ηξνκνθξαηία ελζαξξχλεηαη απφ ηελ έιιεηςε δεκνθξαηίαο . ε ρψξεο φπνπ 

νη πνιίηεο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ εηξεληθά ζηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία 

ζηξέθνληαη ζηελ πνιηηηθή βία. Αλ φιεο νη πνιηηηθέο δίνδνη είλαη θιεηζηέο ηφηε νη 

αγαλαθηηζκέλνη πνιίηεο ζα βξνπλ ζηελ ηξνκνθξαηία ην κνλαδηθφ κέζν αληίδξαζεο , 

επνκέλσο ε πξνψζεζε ησλ ειεπζεξηψλ θαη ηεο δεκνθξαηίαο ζα κεηψζεη ή ζα 

εμαθαλίζεη ηελ ηξνκνθξαηία.
104

 Σα πξάγκαηα φκσο δελ είλαη ηφζν απιά. 
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       Αλ φλησο ππήξρε ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ θηψρεηα θαη ηελ εκθάληζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο , ηφηε νη πην θησρέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Τπν –

αράξηα Αθξηθή ζα έπξεπε λα ήηαλ πξψηεο ζε θξνχζκαηα ηξνκνθξαηίαο. Απηφ φκσο 

δελ ζπκβαίλεη παξά ηα φζα άιια πξνβιήκαηα έρνπλ. Αληίζεηα ππάξρεη κηα κεηξίσο 

ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηξνκνθξαηία θαη ην ΑΔΠ θάζε ρψξαο.
105

 Οη πην πινχζηεο 

ρψξεο είλαη πην πηζαλφ λα απνηειέζνπλ πεδίν ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ (Ζ.Π.Α., 

Ηαπσλία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Μ.Βξεηαλία π.ρ.).
106

  

 

      Ζ ζρέζε ηψξα αλάκεζα ζηελ δεκνθξαηία θαη ηελ ηξνκνθξαηία είλαη 

δηθνξνχκελε. Έλα δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ζπρλά ζπλδέεηαη θαη κε 

κηθξφηεξε πηζαλφηεηα εζσηεξηθήο πνιηηηθήο βίαο θαζψο έλα δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο 

απνιακβάλεη κεγαιχηεξεο λνκηκνπνίεζεο απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά ππάξρεη θαη κηα δηθνξνχκελε ζρέζε κεηαμχ δεκνθξαηίαο θαη εηξήλεο 

αθνχ εμαηηίαο αθξηβψο ηνπ αλνηρηνχ ραξαθηήξα ηεο δεκνθξαηίαο, κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ζαλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θηλεηνπνίεζε πνιηηηθήο 

αγαλάθηεζεο θαη βίαο
107

. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη δεκνθξαηία θαη ηξνκνθξαηία έλλνηεο 

ζπλδεφκελεο θαη φηη ε ζρέζε είλαη πεξίπινθε. Ζκη-δεκνθξαηηθά θαζεζηψηα θαη 

θξάηε ζε δεκνθξαηηθή κεηάβαζε, φπνπ νη θαλφλεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο δελ είλαη 

θαηαλνεηνί ή μεθάζαξνη
108

, είλαη πην εθηεζεηκέλα ζηελ βίαηε ζχγθξνπζε θαη ηελ 

ηξνκνθξαηία απ’ φηη δεκνθξαηίεο απφ ηελ κία θαη νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα (βιέπε 

πξψελ Δ...Γ θαη Κίλα) απφ ηελ άιιε. 

 

    πλερίδνληαο ζα αλαθέξνπκε νξηζκέλνπο ηξφπνπο νξγάλσζεο ησλ αηηηψλ ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Τπάξρνπλ εμεγήζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε 3 επίπεδα.
109

 Πξψηνλ ζην 

αηνκηθφ θαη ζην νκαδηθφ επίπεδν ζην νπνίν έρεη επηθεληξσζεί θαη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο ππάξρνπζαο έξεπλαο γηα ηελ ηξνκνθξαηία. Απηέο νη εμεγήζεηο ζηνρεχνπλ 
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θπξίσο ζην ςπρνινγηθφ ηνκέα(ςπρνπαζνινγηθέο θαη ςπρνθνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο) , 

φπσο ε θαηαλφεζε ηνπ γηαηί θάπνηνο άλζξσπνο κεηέρεη ζε κηα ηξνκνθξαηηθή νκάδα. 

Γεχηεξνλ ζην θνηλσληθφ θαη εζληθφ επίπεδν , ην νπνίν θπξίσο ζηνρεχεη λα 

αλαγλσξίζεη αηηηψδεηο ζρέζεηο κεηαμχ θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθψλ, 

πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθνπνιηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο επξχηεξεο θνηλσλίαο 

θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο. Σξίηνλ ζην ζπζηεκηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ην νπνίν πξνζπαζεί 

λα θαζηεξψζεη αηηηψδεηο ζρέζεηο κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηεζλνχο θξαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ απφ ηε κία θαη ηεο επέιεπζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο απφ ηελ άιιε. Γηα παξάδεηγκα έλα ζχζηεκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηζρπξή δηπνιηθή εγεκνλία θαη έλα πςειφ επίπεδν δηπνιηθήο ζχγθξνπζεο ζηελ 

παγθφζκηα πνιηηηθή είλαη πην εθηεζεηκέλν ζε δηεζλή ηξνκνθξαηία. πλεπαθφινπζν 

είλαη φηη έλα απμεκέλν επίπεδν πνιπκεξηζκνχ θαη ζεζκνπνηεκέλεο δηεζλνχο 

ζπλεξγαζίαο ζα κεηψζνπλ ζηαδηαθά ην επίπεδν δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο.
110

   

 

     Ο πην απιφο ηξφπνο λα νξγαλψζνπκε ηα αίηηα είλαη λα θάλνπκε κηα δηάθξηζε 

κεηαμχ πξνϋπνζέζεσλ (preconditions) θαη επηηαρπληώλ (precipitants) ηεο 

ηξνκνθξαηίαο.
111

 Oη πξνϋπνζέζεηο ζέηνπλ ην πιαίζην ηεο ηξνκνθξαηίαο ζε 

καθξνπξφζεζκν δηάζηεκα. Δίλαη ζρεηηθά γεληθέο θαη δνκηθήο θχζεσο θαη παξάγνπλ 

έλα επξχ θάζκα απνηειεζκάησλ εθ ησλ νπνίσλ ε ηξνκνθξαηία είλαη κφλν έλα απφ 

απηά. Οη πξνϋπνζέζεηο απφ κφλεο ηνπο δελ αξθνχλ γηα λα μεζπάζεη ηξνκνθξαηία. Οη 

επηηαρπληέο επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε ηεο ηξνκνθξαηίαο πνιχ πην άκεζα. Απηνί είλαη 

ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο πνπ πξνεγνχληαη άκεζα θαη θηλεηξνδνηνχλ 

ηελ εκθάληζή ηεο .  

 

    Απηή ε δηάθξηζε κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν αθνινχζσο 

ζε:δνκηθέο αηηίεο , νη νπνίεο είλαη αηηίεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ κε 

ηξφπνπο πνπ κπνξεί ή φρη λα γίλνπλ θαηαλνεηέο απφ απηνχο ζε έλα κάθξν-επίπεδν 

(δεκνγξαθηθέο αληζνξξνπίεο , παγθνζκηνπνίεζε, ηαρείο εθζπγρξνληζκφο, απμεκέλνο 

αηνκηθηζκφο , ηαμηθέο δνκέο ,ζρεηηθή πζηέξεζε θηι). Αηηίεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ 

ηξνκνθξαηία θαη ηελ θάλνπλ πηζαλή ή ειθπζηηθή. Παξαδείγκαηα απηψλ ησλ αηηηψλ 

είλαη ε εμέιημε ησλ Μ.Μ.Δ. , ησλ κέζσλ κεηαθνξάο , ηεο ηερλνινγίαο ησλ φπισλ θηι. 
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 Tore Bjorgo, ’’Root causes of terrorism, myths realities and ways forward’’, Routledge, 2005, 

ζει.3,258. 
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Δξαζηεξηνπνηεηηθέο αηηίεο είλαη ηα πξαγκαηηθά παξάπνλα πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη ζε 

πξνζσπηθφ επίπεδν θαη ηνπο δξαζηεξηνπνηνχλ ψζηε λα δξάζνπλ. Ηδενιφγνη θαη 

πνιηηηθνί αξρεγνί είλαη κεξηθέο θνξέο ηθαλνί λα κεηαθξάζνπλ ηηο αηηίεο απφ ην 

δνκηθφ ζε απηφ ην επίπεδν, δίλνληαο έηζη θίλεηξν ζηνπο αλζξψπνπο λα δξάζνπλ. 

εκαληηθφ ξφιν εδψ παίδεη ε ξεηνξηθή θαη ε ηδενινγία. Σέινο είλαη νη ελαξθηήξηεο 

αηηίεο πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηελ ηξνκνθξαηία. Μπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ή 

πξνθιεηηθά γεγνλφηα, κηα πνιηηηθή θαηαζηξνθή ,κηα εμσθξεληθή πξάμε πνπ 

δηαπξάρζεθε απφ ηνλ ερζξφ ή θάπνηα άιια γεγνλφηα πνπ θαινχλ γηα εθδίθεζε. 

Αθφκα θαη εηξελεπηηθέο ζπλνκηιίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηνπο αληηπάινπο ελφο 

πνιηηηθνχ ζπκβηβαζκνχ λα δηαπξάμνπλ ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο κε  ζθνπφ ηελ 

ππνλφκεπζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηελ αλππνιεςία ησλ κεηξηνπαζψλ.
112

  

 

       Μπνξνχκε ελ ζπλερεία λα αλαθέξνπκε θάπνηεο απφ ηηο θχξηεο αηηίεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο ρσξίο θαη πάιη λα πνχκε φηη δελ ππάξρνπλ θη άιιεο.  

      

      1) Έιιεηςε δεκνθξαηίαο, πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ θαη ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ είλαη 

ζπρλά πξνυπνζέζεηο γηα πνιιέο κνξθέο εγρψξηαο ηξνκνθξαηίαο.
113

 

 

       2) ’’Απνηπρεκέλα’’ ή αδχλακα θξάηε δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ή ηελ ζέιεζε λα 

αζθήζνπλ θπξηαξρηθφ έιεγρν θαη λα δηαηεξήζνπλ ην κνλνπψιην ηεο βίαο. Απηφ ην 

θελφ ηζρχνο έξρνληαη ζπρλά λα ην θαιχςνπλ ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο γηα λα έρνπλ 

βάζεηο, εθπαηδεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη θαηαθχγην, ρσξίο λα απνθιείεη φηη δε 

κπνξνχλ λα ην θάλνπλ απηφ ζε δεκνθξαηίεο.
114

 

  

      3) Σαρχο εθζπγρξνληζκφο κε ηελ κνξθή πςειήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο έρεη 

βξεζεί φηη ζπλδέεηαη κε ηελ αλάδπζε ηδενινγηθήο-αξηζηεξήο ηξνκνθξαηίαο, αιιά φρη 

κε ηελ εζλνηηθή -εζληθηζηηθή ηξνκνθξαηία.  

 

      4) Δμηξεκηζηηθέο ηδενινγίεο θνζκηθνχ ή ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα είλαη επίζεο 

αίηην ηεο ηξνκνθξαηίαο , παξά ην φηη νη άλζξσπνη πηνζεηνχλ ζπρλά ηέηνηεο 
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εμηξεκηζηηθέο ηδενινγίεο ζαλ ζπλέπεηα πην ζεκαληηθψλ πνιηηηθψλ ή πξνζσπηθψλ 

ιφγσλ.
115

  

 

      5) Ηζηνξηθά πξνεγνχκελα πνιηηηθήο βίαο , εκθπιίσλ πνιέκσλ, επαλαζηάζεσλ, 

δηθηαηνξηψλ ή θαηνρήο κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα απνδνρήο πνιηηηθήο βίαο 

θαη ηξνκνθξαηίαο θαη λα εκπνδίζνπλ ηελ αλάπηπμε κε βίαησλ λνξκψλ αλάκεζα ζε 

ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο, φπσο επίζεο θαη ν ξφινο ηνπ ζχκαηνο καδί κε καθξνρξφληεο 

αδηθίεο κπνξεί λα δηθαηνινγήζνπλ ηε εκθάληζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.  

 

      6) Ζγεκνλία θαη αληζνξξνπία ηζρχνο . ηαλ ηνπηθέο ή δηεζλείο δπλάκεηο θαηέρνπλ 

ζπληξηπηηθή ηζρχ ζε ζρέζε κε αληίπαιεο νληφηεηεο  θαη νη ηειεπηαίεο δελ βιέπνπλ 

άιιε ξεαιηζηηθή επηινγή γηα λα πξνσζήζνπλ ην ζθνπφ ηνπο κε θαλνληθά πνιηηηθά ή 

ζηξαηησηηθά κέζα ηφηε ν ’’αζχκκεηξνο πφιεκνο’’ θαληάδεη σο κηα δειεαζηηθή 

επηινγή. Με ην λα επηηίζεηαη ζην ’’καιαθφ ππνγάζηξην’’ ηνπ ερζξνχ, ε ηξνκνθξαηία 

πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζεη κεγάιν πνιηηηθφ αληίθηππν κε 

πεξηνξηζκέλα κέζα.
116

 

 

       7) Με λνκηκνπνηεκέλεο ή δηεθζαξκέλεο θπβεξλήζεηο αλνίγνπλ δξφκν ζηελ 

αληηπνιίηεπζε ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηξνκνθξαηία φηαλ δελ ππάξρνπλ άιιεο 

ξεαιηζηηθέο επηινγέο γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιιεο πην αμηφπηζηεο θαη 

λνκηκνπνηεκέλεο θπβεξλήζεηο . 

 

     8) Ηζρπξνί εμσηεξηθνί δξψληεο πνπ ππνζηεξίδνπλ παξάλνκεο θαη κε 

λνκηκνπνηεκέλεο θπβεξλήζεηο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ ζαλ αλππέξβιεηα εκπφδηα γηα ηε 

απαηηνχκελε θαζεζησηηθή αιιαγή.  

 

     9) Καηαζηνιή απφ μέλε θαηνρηθή ή απνηθηαθή δχλακε έρεη νδεγήζεη ζε κεγάιν 

αξηζκφ εζληθναπειεπζεξσηηθψλ θηλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηξνκνθξαηηθέο 

ηαθηηθέο. Παξά ηελ ρξήζε ηέηνησλ κεζφδσλ ηα θηλήκαηα απηά απνιακβάλνπλ 
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ππνζηήξημεο θαη λνκηκνπνίεζεο απφ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηφζν ηεο εγρψξηαο φζν 

θαη ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο.
117

  

 

    10) Ζ εκπεηξία δηαθξίζεσλ ζηελ βάζε εζλνηηθψλ ή ζξεζθεπηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ε θχξηα αηηία εζλνηηθήο –εζληθηζηηθήο ηξνκνθξαηίαο . ηαλ 

κεηνλφηεηεο κε ζεκαληηθνχο πιεζπζκνχο ηνπο ζηεξνχληαη ζπζηεκαηηθά ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο γηα ίζε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή , εκπνδίδνληαη λα εθθξάζνπλ 

ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ πνιηηηθά , ηφηε 

κπνξεί λα ζηξαθνχλ ζε απνζρηζηηθά θηλήκαηα πνπ είλαη πηζαλφ λα εμειηρζνχλ ζε 

ηξνκνθξαηία ή άιιε κνξθή βίαηεο πάιεο. Δζληθηζηηθά θηλήκαηα είλαη πην πηζαλφ λα 

γελλήζνπλ θαη λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ ηξνκνθξαηία απφ φηη πην κεηξηνπαζή θαη 

πνιηηηθά θηλήκαηα. 

 

    11) Απνηπρία ή απξνζπκία ησλ θξαηψλ λα ελζσκαηψζνπλ δηαθσλνχληεο νκάδεο ή 

αλαδπφκελεο θνηλσληθέο ηάμεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απνμέλσζή ηνπο απφ ην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη πηνζέηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο εθ κέξνπο ηνπο γηα λα 

εθθξαζηνχλ θαη λα πξνσζήζνπλ πνιηηηθή αιιαγή. 
118

                 

      

  12) Ζ εκπεηξία θνηλσληθήο αδηθίαο είλαη θχξηα αηηία πνπ δίλεη θίλεηξν πίζσ απφ ηελ 

θνηλσληθν-επαλαζηαηηθή ηξνκνθξαηία. ρεηηθή πζηέξεζε ή κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ 

δηαλνκή εηζνδήκαηνο ζε κηα θνηλσλία έρεη απνδεηρζεί φηη ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε 

θνηλσληθν- επαλαζηαηηθήο πνιηηηθήο βίαο ή ηξνκνθξαηίαο.
119

  

 

  13) Ζ παξνπζία ραξηζκαηηθψλ ηδενινγηθψλ αξρεγψλ πνπ κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ 

εθηεηακέλα παξάπνλα θαη απνγνεηεχζεηο ζε πνιηηηθή αηδέληα γηα βίαηε πάιε είλαη 

απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληαο πίζσ απφ ηελ άλνδν κηαο ηξνκνθξαηηθήο 

νξγάλσζεο ή θηλήκαηνο .   

 

   Μεηά απφ απηήλ ηελ ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ θπξηνηέξσλ πξνζπαζεηψλ νξηζκνχ 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ απηέο νη πξνζπάζεηεο 

ζπλαληνχλ θαζψο θαη κεηά απφ κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ αηηηψλ ηεο 

                                                
117 Σν ίδην. 
118 .π.. 
119
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ζει.260. 



 33 

ηξνκνθξαηίαο θαη ησλ επηδηψμεσλ ησλ ηξνκνθξαηψλ, ζα ζπλερίζνπκε κε ηελ 

ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.   

 

 

2) Iζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ηξνκνθξαηίαο . 

 
 

 

     Ζ ιέμε ’’ηξνκνθξαηία’’ εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζην ιεμηιφγην θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην γαιιηθφ (regime de la terreur) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 

δεθαεηίαο ηνπ 18
νπ

 αηψλα ηελ πεξίνδν ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. Δθαξκφζηεθε ηελ 

πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ησλ Ηαθσβίλσλ ππφ ηνλ Ρνβεζπηέξν θαη έκεηλε γλσζηή σο ε 

’’θπξηαξρία ηνπ ηξφκνπ’’( Reign of terror).
120

 Σν λέν επαλαζηαηηθφ θαζεζηψο 

εθηέιεζε κέζσ ηεο γθηινηίλαο ρηιηάδεο άηνκα πνπ ππνπηεχνληαλ φηη ελαληηψλνληαη 

ζηε κεηαβνιή ηεο Γαιιηθήο θνηλσλίαο, θπξίσο ηνπο Γηξνλδίλνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

ηεο ζθιεξφηεηαο ηεο πεξηφδνπ εθείλεο ήηαλ φηη εθηεινχλην αξηζηνθξάηεο κφλν θαη 

κφλν γηαηί αλήθαλ ζηελ αξηζηνθξαηηθή ηάμε.
121

 Σν γεγνλφο φκσο φηη ε ιέμε 

ηξνκνθξαηία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ραξαθηεξίζεη κηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηέινπο 

ηνπ 18
νπ

 αηψλα, δελ ζεκαίλεη φηη απηή ε δξαζηεξηφηεηα θαζεαπηή μεθίλεζε εθείλε 

ηελ πεξίνδν. Ζ ηξνκνθξαηία ζαλ έλα είδνο βίαηεο ηαθηηθήο εηζέξρεηαη ζηελ ηζηνξία 

ζρεδφλ 2000 ρξφληα πξηλ ηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε . 

 

      Θα αλαθεξζνχκε ηψξα ζηνπο ηθάξηνπο/Εεισηέο, ηνπο Αζζαζίλνπο θαη ηνπο 

Θάγθ σο ηνπο πξνπνκπνχο ησλ ζχγρξνλσλ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ. Θα 

μεθηλήζνπκε απφ ηνπο Εεισηέο/ ηθάξηνπο  ζηελ Παιαηζηίλε ηνπ 1
νπ

 αηψλα π.Υ..
122

 

Οη ηθάξηνη πήξαλ ην φλνκά ηνπο απφ ην κηθξφ ζηηιέην, ηε ζίθα, πνπ έθξπβαλ θάησ 

απφ ηα ξνχρα ηνπο 
123

 θαη επεδίσθαλ λα πξνθαιέζνπλ ηνλ μεζεθσκφ ησλ Ηνπδαίσλ 

ελαληίνλ ησλ Ρσκαίσλ πνπ ηνπο είραλ ππφ ηελ θαηνρή ηνπο . Ο ζθνπφο ησλ Εεισηψλ 

ήηαλ δηπιφο:αλ ζξεζθεπηηθή νξγάλσζε, επηδεηνχζαλ ζπρλά δηα ηεο βίαο, λα 

επηβάινπλ έλα βαζκφ απζηεξφηεηαο ζηηο ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα επηηίζελην ελαληίνλ άιισλ Ηνπδαίσλ πνπ ζεσξνχζαλ φηη δελ ήηαλ 
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ηδηαίηεξα επηκειείο ζηα ζξεζθεπηηθά ηνπο θαζήθνληα. αλ πνιηηηθή νξγάλσζε 

ήζειαλ λα εθδηψμνπλ ηνπο Ρσκαίνπο απφ ηνλ ηφπν ηνπο θαη λα γίλνπλ αλεμάξηεηνη.
124

 

Οη ζξεζθεπηηθνί απφ ηνπο πνιηηηθνχο ζθνπνχο ήηαλ αδηαρψξηζηνη.  

 

     Οη Εεισηέο ήηαλ κφλν κηα απφ ηηο 4 θηινζνθηθέο ζέθηεο ηεο Ηνπδαίαο θαη ε πην 

δεκνθηιήο αλάκεζα ζηελ λέα γεληά. Σν θηινζνθηθφ ηνπο δφγκα ήηαλ εγγχηεξα ζηνπο 

Φαξηζαίνπο , πνπ δνχζαλ έρνληαο σο θχξην ζηφρν ηελ πην απζηεξή ηήξεζε ηνπ Σνξά, 

αιιά δελ ήηαλ επλντθά δηαθείκελνη απέλαληί ηνπο , γηαηί νη ηειεπηαίνη ζπλεξγάδνληαλ 

κε ηνπο Ρσκαίνπο .
125

 ε ζρέζε κε ηα ππφινηπα Ηνπδατθά θηλήκαηα ηεο επνρήο νη 

Εεισηέο ήηαλ κεηαξξπζκηζηέο˙ πηζηεχνληαο φηη ζα απνινγεζνχλ κφλν ζηνλ Θεφ 

είραλ κηα άζβεζηε δίςα γηα ειεπζεξία.
126

 Οη Εεισηέο πίζηεπαλ φηη δνχζαλ ζε κηα 

επνρή φπνπ ην ηέινο ηνπ θφζκνπ ήηαλ θνληά, κηα κεζζηαληθή πεξίνδν ιίγν πξηλ ηνλ 

εξρνκφ ηνπ Μεζζία. Πξνθεηκέλνπ λα επηηαρχλνπλ απηή ηελ δηαδηθαζία έπξεπε λα 

δηαθφςνπλ ηελ Ρσκατθή θπξηαξρία ζηελ Ηνπδαία. Απηφ κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζσ 

έλνπιεο εμέγεξζεο αιιά ππήξραλ ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο λα εηηεζεί ε Ρσκατθή 

Απηνθξαηνξία θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν. Παξφια απηά νη Εεισηέο /ηθάξηνη εθηίκεζαλ 

ηελ θαηάζηαζε δηαθνξεηηθά θαζψο πίζηεπαλ φηη ν Θεφο ζα επελέβαηλε ζηελ 

αλζξψπηλε ηζηνξία κε ην κέξνο απηψλ πνπ ηνλ ιάηξεπαλ σο ηνλ έλα θαη κνλαδηθφ 

Θεφ.
127

 Οπιηζκέλνη κε απηφ ην πηζηεχσ μεθίλεζαλ κε ζθνπφ λα πξνθαιέζνπλ ηελ 

εμέγεξζε. Δπεδίσθαλ εζθεκκέλα λα θαηαζηξέςνπλ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο 

ζπκθηιίσζεο θαη λα εμσζνχλ ζε απμεκέλε θαηαζηνιή κε ηελ ειπίδα φηη νη ζπλζήθεο 

ζα γίλνληαλ ηφζν θνβεξέο ψζηε ν ιαφο ζα αλαγθαδφηαλ λα μεζεθσζεί.
128

 

 

       Παξφιν πνπ έκεηλαλ γλσζηνί ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ ζηηιέηνπ ( ζίθα), 

ρξεζηκνπνηνχζαλ έλα νιφθιεξν θάζκα ηαθηηθψλ, απφ ηελ νκεξία κέρξη ηελ άκεζε 

αληηπαξάζεζε κε ην ζηξαηφ. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο φκσο ήηαλ νη δνινθνλίεο, 

νη νπνίεο δελ πεξηνξίδνληαλ κφλν κεηαμχ ησλ Ρσκαίσλ αιιά επεθηείλνληαλ ηφζν ζε 

Έιιελεο ηεο Ηνπδαίαο φζν θαη ζε Ηνπδαίνπο πνπ ζπκβηβάδνληαλ κε ηνπο Ρσκαίνπο. 
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πσο έρνπλ κάζεη νη ζεκεξηλνί ηξνκνθξάηεο, ε ηπραία βία έρεη πνιχ κεγαιχηεξν 

αληίθηππν απφ ηελ ιεινγηζκέλε βία, δηφηη, αλ θαλείο δελ επηιέγεηαη ηφηε θαλείο δελ 

είλαη αζθαιήο.
129

  Απηέο νη δνινθνλίεο ζπλέβαηλαλ κέζα ή γχξσ απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ενξηψλ ή φηαλ κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπγθεληξσλφηαλ ζηελ 

αγνξά
130

. Έλαο Εεισηήο ζα εκθαλίδνληαλ μαθληθά , ζα καραίξσλε ην ζχκα ηνπ ζε 

θνηλή ζέα κπξνζηά ζε έλα κεγάιν αθξναηήξην, ζπλήζσο θφβνληάο ηνπ ηνλ ιαηκφ ,θαη 

ζα εμαθαληδφηαλ πίζσ ζην πιήζνο απφ ην νπνίν είρε εκθαληζηεί.
131

 Απηή ε πξάμε ηεο 

δνινθνλίαο κπξνζηά ζε έλα κεγάιν θνηλφ θαη δεκφζηα γηλφηαλ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνθαιέζεη ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζνρή ζε κηα επνρή πνπ δελ ππήξραλ ηα 

Μ.Μ.Δ.,
132

 θαζψο νη ππφινηπνη ζα κεηέδηδαλ ην ηη είδαλ.  

     

    Σειηθά νη Εεισηέο πέηπραλ ελ κέξεη ην ζθνπφ ηνπο θαζψο ην 66 π.Υ. νη Ηνπδαίνη 

μεζεθψζεθαλ ελαληίνλ ησλ Ρσκαίσλ κε θαηαζηξνθηθά φκσο απνηειέζκαηα. Δίρακε 

ηελ πηψζε ηεο Ηεξνπζαιήκ θαη ηνπ Γεχηεξνπ Νανχ ηνπ νιφκσληα ελψ κηα κηθξή 

νκάδα Εεισηψλ νρπξψζεθε ζην νξεηλφ θξνχξην Μαζάληα θαη απηνθηφλεζε κε 

επηζπκψληαο ηελ παξάδνζε ζηνπο Ρσκαίνπο .
133

   

 

     Θα ζπλερίζνπκε κε ηνπο Αζζαζίλνπο πνπ ήηαλ κηα δνινθνληθή ζξεζθεπηηθή 

ζέθηα ηεο Ηζιακηθήο ζξεζθείαο θαη ζπγθεθξηκέλα Ηζκαειίηεο -είηεο, πνπ έδξαζαλ 

ζηελ πεξηνρή ηεο Μ. Αλαηνιήο γηα πεξίπνπ 2 αηψλεο, απφ ηνλ 11
ν
 κέρξη ηνλ 13

ν
 

αηψλα (1275), φηαλ ηνπο εμαθάληζαλ νη Μνγγφινη 
134

. Σνπο ελέπλεε ν ζθνπφο ηεο 

θάζαξζεο ηνπ Ηζιάκ απφ ηελ θπξίαξρε θαη αληίπαιε ζέθηα ησλ νπληηψλ θάηη πνπ 

είρε θαη ζξεζθεπηηθέο αιιά θαη πνιηηηθέο ζπλέπεηεο .
135

 

 

     Οη Αζζαζίλνη πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηελ Πεξζία θαη εμαπιψζεθαλ κέρξη ηελ 

πξία θαη ζε άιια κέξε ηεο πεξηνρήο . πσο θαη κε ηνπο Εεισηέο , ην φπιν πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ήηαλ ην ζηηιέην θαη νξγάλσλαλ ηηο δνινθνλίεο ηνπο θη απηνί ζε 
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δεκφζηα κέξε, φπσο ηδακηά θαη αγνξέο πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ απνπζία 

ησλ Μ.Μ.Δ..
136

  Ζ ζηξαηεγηθή ηνπο ήηαλ κηα πνιηηηθή δνινθνληψλ θαη ηα ζχκαηά 

ηνπο ήηαλ ζξεζθεπηηθνί θαη πνιηηηθνί εγέηεο πνπ αξλνχληαλ λα ιάβνπλ ζνβαξά 

ππφςε ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ηνπο .
137

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε δνινθνλία 

ηνπ βεδχξε Νηδακ’ αι Μνπιθ, Κπβεξλήηε ηεο ειηδνπθηθήο Απηνθξαηνξίαο πνπ 

πξνζηάηεπε ην Υαιίθε ηεο Βαγδάηεο.
138

 ε κηα πξψηκε εθδνρή ηνπ ’’αδξαλνχο  

ππξήλα’’ (sleeper cell), έζηειλαλ έλα λεαξφ λενζχιιεθην λα αλαπηχμεη ζρέζε κε ην 

ζχκα ηνπ πνπ ήηαλ κηα ζεκαληηθή ζξεζθεπηηθή ή πνιηηηθή πξνζσπηθφηεηα θαη φηαλ 

έθηαλε ε θαηάιιειε ζηηγκή εθείλνο ην καραίξσλε κπξνζηά ζε άιινπο , θάλνληαο 

έηζη ηελ δνινθνλία δεκφζην ζέακα.
139

 Οη Αζζαζίλνη φκσο δελ εμαθαλίδνληαλ ζην 

πιήζνο κεηά ηελ δνινθνλία ηνπ ζχκαηνο  φπσο νη Εεισηέο ,αιιά πεξίκελαλ ηελ 

θξίζε ησλ αξρψλ πνπ ζπρλά ήηαλ ν ζάλαηνο ή λα μπινθνπεζνχλ κέρξη ζαλάηνπ απφ 

ην πιήζνο  ,θάηη πνπ θαλεξψλεη κηα θνπιηνχξα κάξηπξα ή ζαρίλη απφ κέξνπο ηνπο.
140

 

Αθηεξψλνληαο ηελ δσή ηνπ, ν δνινθφλνο πξνζέζεηε ζην ζέακα, απνδείθλπε ηελ 

αθνζίσζή ηνπ θαη εμαζθάιηδε κηα ζέζε ζηνλ παξάδεηζν. Απηή ε αιιφθνηε 

ζπκπεξηθνξά ηξφκαδε θαη ζπγρξφλσο γνήηεπε ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπο ζε ηέηνην βαζκφ 

ψζηε ήηαλ δηαδεδνκέλε ε άπνςε πσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξάμεο ηνπο βξίζθνληαλ 

ππφ ηελ επήξεηα ηνπ ραζίο ( εμ νπ θαη ε νλνκαζία ηνπο , κηαο θαη «αζζαζίλνο» 

ζεκαίλεη ραζηζνθάγνο).
141

 Οη Αζζαζίλνη ήιπηδαλ πσο κε ηελ δνινθνλία 

δηεθζαξκέλσλ θαη άδηθσλ επάξρσλ, θπβεξλεηψλ θαη Υαιίθεδσλ ( επηρείξεζαλ λα 

δνινθνλήζνπλ ηνλ αιάληηλ) ζα επηηχγραλαλ φρη κφλν ηελ θάζαξζε ηνπ θφζκνπ 

αιιά ζα επηηάρπλαλ θαη ηελ άθημε ηνπ Μαρληί ή ηνπ Αγίνπ θαη ηελ έιεπζε κηαο 

κεζζηαληθήο επνρήο.
142

 Αλ θαη δελ ήηαλ ε πξψηε κπζηηθή νκάδα πνπ ζηξάθεθε ζηελ 

ηξνκνθξαηία θαη ηελ δνινθνλία ήηαλ φκσο ε πην επηηπρεκέλε θαη ε καθξάλ θαιχηεξα 

νξγαλσκέλε .
143
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    Σέινο ζα αλαθέξνπκε ηνπο Θαγθ, κηα ηλδνπηζηηθή νκάδα πνπ δξνχζε ζηελ Ηλδία 

γηα 6 πεξίπνπ αηψλεο φηαλ ηειηθά ηελ εθκεδέληζαλ νη Βξεηαλνί ηνλ 19
ν
 αηψλα. Σα 

θίλεηξά ηνπο ήηαλ θαζαξά ζξεζθεπηηθά κηαο θαη δνινθνλνχζαλ αλππνςίαζηνπο 

πεξαζηηθνχο θαη ηαμηδηψηεο κε έλα κεηαμσηφ καληήιη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηε ζεά 

Κάιη.
144

 Οη Θαγθ ήηαλ ε καθξνβηφηεξε θαη θαηαζηξεπηηθφηεξε ηξνκνθξαηηθή νκάδα 

ζηελ ηζηνξία κε κηζφ εθαηνκκχξην ζαλάηνπο ζην ελεξγεηηθφ ηεο.
145

 Γξνχζαλ θάησ 

απφ πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο θαη είραλ θαλφλεο γηα θάζε φςε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο .Σα ζχκαηά ηνπο δελ επηιέγνληαλ ηπραία. θφησλαλ κφλν 

ηαμηδηψηεο θαη θαζφινπ Δπξσπαίνπο θαη κφλν εθείλνπο κε ηνπο νπνίνπο είραλ 

αλαπηχμεη θηιία πξνζθέξνληαο ηνπο θαηφπηλ σο δψξν ζηνλ Θεφ ηνπο.
146

 Ζ κέζνδφο 

ηνπο λα ζθνηψλνπλ ήηαλ ν ζηξαγγαιηζκφο κ’ έλα κεηαμσηφ καληήιη, ρσξίο 

αηκαηνρπζία θαη φζν πην νδπλεξά γηλφηαλ. Πίζηεπαλ πσο φζν πεξηζζφηεξν ηξφκν 

έβιεπε ε Κάιη, ηφζν πεξηζζφηεξν ραηξφηαλ. Αληίζεηα απφ ηηο άιιεο δχν νκάδεο πνπ 

είδακε, νη Θαγθ απέθεπγαλ ηελ δεκνζηνηεηα.    

 

     Ση θνηλφ έρνπλ απηέο νη νκάδεο κεηαμχ ηνπο ; Καη ηη θνηλφ έρνπλ , αλ έρνπλ ,κε ηηο  

ζχγρξνλεο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο ; Πξψηνλ, έρνπκε λα θάλνπκε θπξίσο κε 

κηθξέο νκάδεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο θπξηφηεξεο ζξεζθείεο ηνπ θφζκνπ 

(Ηνπδατζκφο, Ηζιακηζκφο, Ηλδνπηζκφο ), ησλ νπνίσλ νη αξρεγνί ιέλε ζηνπο νπαδνχο 

ηνπο φηη εθηεινχλ ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, φπσο απηνί ην δηαθξίλνπλ απφ ηα ηεξά 

θείκελα θάζε ζξεζθείαο . Γεχηεξνλ, ππήξρε ε αίζζεζε φηη δνχζαλ ζε εμαηξεηηθέο 

επνρέο( ηνπιάρηζηνλ ζηελ πεξίπησζε ησλ Εεισηψλ θαη ησλ Αζζαζίλσλ), φπνπ ε 

Θεία παξέκβαζε ζηηο θνζκηθέο ππνζέζεηο ήηαλ επηθείκελε. Δπίζεο ηφζν νη Εεισηέο 

φζν θαη νη Αζζαζίλνη είραλ θαη πνιηηηθή αηδέληα, φπσο ηελ θαηάθηεζε ή επαλάθηεζε 

κηαο ’’ηεξήο γεο ’’ απφ ηνπο απίζηνπο πνπ ηελ ήιεγραλ κέρξη ηφηε θαη γηα ηελ 

επίηεπμε απηψλ ησλ ζθνπψλ ρξεζηκνπνηνχζαλ θάζε κέζν φζν αλειέεην θη αλ ήηαλ.   
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    Οη παξαιιειηζκνί κε ηελ ζχγρξνλε θαη θπξίσο ηελ ηζιακηθή ηξνκνθξαηία είλαη 

εκθαλείο . πσο γηα παξάδεηγκα ν θεηβάο
147

 ηνπ Μπηλ Λάληελ ην 1998, πνπ 

παξαθηλνχζε ηνπο Μνπζνπικάλνπο λα μεθηλήζνπλ ηδηράλη θαηά ησλ Ακεξηθαλψλ.
148

 

Δπηθαινχκελνο γηα αηηηνιφγεζε ησλ φζσλ έιεγε ην Κνξάλη , ζπλέρηδε παξνηξχλνληαο 

ηνπο νκφζξεζθνχο ηνπ λα ’’ζθάμνπλ ηνπο απίζηνπο’’( Ακεξηθαλνχο θαη Δβξαίνπο ) 

ρσξίο έιενο κέρξηο φηνπ λα παξαδψζνπλ ηνλ έιεγρν ησλ πεξηνρψλ πνπ νη 

Μνπζνπικάλνη ζεσξνχλ ηεξνχο.
149

  

 

    Βιέπνπκε επίζεο φηη νη νκάδεο απηέο ,θπξίσο κεηαμχ ησλ Εεισηψλ, 

αληαγσλίδνληαλ ε κία ηελ άιιε ζε ζθιεξφηεηα θαη θηελσδία, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαδείμνπλ ηελ αλσηεξφηεηα ηεο αθνζίσζήο ηνπο θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηελ εγεζία 

ηνπ θηλήκαηνο .
150

 Ζ ίδηα απηή δπλακηθή ηνπ ελδνηνκνθξαηηθνχ αληαγσληζκνχ 

ζπλέρηζε λα ηξνθνδνηεί ηελ ηξνκνθξαηηθή βία θαη είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο θαη 

ζήκεξα κεηαμχ ησλ παιαηζηηληαθψλ νκάδσλ(Υακάο –Φαηάρ).
151

  

 

     Καη νη Θαγθ έρνπλ θάπνηα θνηλά ζηνηρεία κε ηνπο ζεκεξηλνχ ηξνκνθξάηεο , κηαο 

θαη ήηαλ νη πξνάγγεινη ηεο ηξνκνθξαηίαο κε θξαηηθή παηξσλία, θάηη πνπ εμεγεί ελ 

κέξεη ηελ καθξνβηφηεηά ηεο . Μνινλφηη δελ είραλ δηθέο ηνπο πνιηηηθέο θηινδνμίεο 

εμππεξεηνχζαλ ηα πνιηηηθά ζρέδηα ησλ παηξψλσλ ηνπο .
152

 Δπίζεο ε ηζηνξία ησλ 

Θαγθ δείρλεη ην πψο ε γλψζε ηεο θηινζνθίαο κηαο νκάδαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ελαληίνλ ηεο , φπσο έθαλαλ νη Βξεηαλνί. Σέινο νη αξρέο ήηαλ θαηάπιεθηεο απφ ηελ 

βαζηά αθνζίσζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ηελ αγαιιίαζε κε ηελ νπνία ζπλαληνχζαλ 

ην ζάλαην θαη ηελ πεπνίζεζή ηνπο φηη ήηαλ θαζνδφλ γηα ηνλ παξάδεηζν,
153

 φπσο νη 

Αζζαζίλνη  θαη νη ζεκεξηλνί ηξνκνθξάηεο πνπ απηνθηνλνχλ. Οη ηζηνξίεο ησλ 

Εεισηψλ, ησλ Αζζαζίλσλ θαη ησλ Θαγθ επηζεκαίλνπλ έλα  γεγνλφο πνπ πνιιέο 

αλαιχζεηο γηα ηελ ζχγρξνλε ηξνκνθξαηία δελ πεξηιακβάλνπλ , φηη ε ηξνκνθξαηία δελ 

                                                
147 Φάηνπα ή θεηβάο είλαη κηα λνκηθή απφθαζε ή κηα δήισζε πάλσ ζε λνκηθά ζέκαηα πνπ ηελ βγάδεη ν 

κνπθηήο, έλαο δηθαζηήο πνπ έρεη ηα ηππηθά πξνζφληα, θαη’ απαίηεζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ.  
148 Leonard Weinberg, ’’Global terrorism, A beginner’s guide’’, Oneworld Publications, Oxford, 
England, 2005, ζει.21. 
149 .π.. 
150 Λνπίδ Ρίηζαξληζνλ, ’’ Ση ζέινπλ νη ηξνκνθξάηεο ’’, Δθδφζεηο Σφπνο, Αζήλα 2006, ζει. 66-67. 
151 .π.. 
152

 Λνπίδ Ρίηζαξληζνλ, ’’ Ση ζέινπλ νη ηξνκνθξάηεο ’’, Δθδφζεηο Σφπνο, Αζήλα 2006, ζει. 70. 
153 .π.. 



 39 

είλαη έλα πξφζθαην θαηλφκελν.
154

  ην επφκελν θεθάιαην ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ 

ζχγρξνλε πεξίνδν ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηελ ρσξίζνπκε ζε 

δηάθνξεο πεξηφδνπο. 

 

 

3) Σα 4 ’’θύκαηα’’ ηεο ηξνκνθξαηίαο. 
 

 

   

     ε απηφ ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

ζε  πεξηφδνπο -’’θχκαηα’’
155

 αλάινγα κε ηελ πεξίνδν εκθάληζεο ηεο θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρεη ε ηξνκνθξαηία ζε θάζε πεξίνδν. Πξφθεηηαη γηα ην κνληέιν 

ηνπ Ράπνπνξη
156

 πνπ αλαθέξεη 4 ’’θχκαηα’’ μεθηλψληαο απφ ην 1880 κέρξη ζήκεξα, 

φπνπ ε δηάξθεηα ηνπ θάζε θχκαηνο είλαη πεξίπνπ 40-45 ρξφληα. Σα 4 θχκαηα είλαη: ην 

’’Αλαξρηθό’’ θχκα απφ ην 1880 κέρξη ην 1920 , ην ’’Αληη-απνηθηαθό’’(εζληθηζηηθφ) 

θχκα πνπ δηαδέρζεθε ην πξψην απφ ην 1920 κέρξη ην 1960 φηαλ θαη ελ πνιινίο 

εμαθαλίζηεθε, ην ’’ Νέν Αξηζηεξό’’( Μαξμηζηηθφ) θχκα πνπ έραζε ηελ δπλακηθή ηνπ 

ζηα ηέιε ηνπ ’80 θαη ην ηέηαξην θχκα, ην ’’ Θξεζθεπηηθό -θνληακεληαιηζηηθό ’’ πνπ 

μεθίλεζε ην 1979.
157

 

 

      Το πρώτο κύμα μεθίλεζε ζηελ Ρσζία ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ,ιφγσ ελ πνιινίο 

ηεο θαζπζηεξεκέλεο δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο ρψξαο. Γηαηί φκσο μεθίλεζε ζηα 

ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα;  Πνιινί κπνξεί λα είλαη νη ιφγνη αιιά δχν μερσξίδνπλ: ην 

δφγκα θαη ε ηερλνινγία.
158

 Ρψζνη ζπγγξαθείο θαη ζπγθεθξηκέλα ν Νεηζάγηεθ, ν 

Μπαθνχληλ θαη ν Κξνπφηθηλ κε ηα γξαπηά ηνπο θαη κέζα απφ ηελ δηαθνξεηηθφηεηά 

ησλ δνγκάησλ ηνπο είλαη πηζαλφ λα έδσζαλ ην έλαπζκα γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο 

ζηξαηεγηθήο ηξφκνπ, θιεξνλνκηά γηα ηνπο δηαδφρνπο ηνπο ψζηε λα ηελ 
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ρξεζηκνπνηήζνπλ, λα ηελ βειηηψζνπλ θαη λα ηελ κεηαδψζνπλ
159

. Οη ζπκκεηέρνληεο 

αθφκα θη αλ είραλ δηαθνξεηηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο κπνξνχζαλ λα κάζνπλ ν 

έλαο απφ ηνλ άιιν.  

 

     Οη αιιαγέο ζηηο κεηαθνξέο θαη ηηο επηθνηλσλίεο ήηαλ θαη ν δεχηεξνο ιφγνο πνπ 

εμεγεί ηνλ ρξφλν θαη ηελ εμάπισζε ηνπ πξψηνπ θχκαηνο. Ο ηειέγξαθνο, νη 

εκεξήζηεο καδηθέο εθεκεξίδεο θαη νη ζηδεξφδξνκνη άλζηζαλ εθείλε ηελ πεξίνδν θαη 

αθνινχζσο ε ηερλνινγία ζπλέρηζε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα λα κηθξαίλεη 

ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν. Γηα παξάδεηγκα ε πιεξνθφξεζε γηα ηα ηξνκνθξαηηθά 

ρηππήκαηα θπθινθνξνχζε ζρεηηθά γξήγνξα φζν επίζεο  γξήγνξα νη αλαξρηθνί 

κπνξνχζαλ λα ηαμηδέςνπλ παληνχ γηα δηαπξάμνπλ απηέο ηηο επηζέζεηο ή λα 

ελζαξξχλνπλ άιινπο λα ηα θάλνπλ.
160

  

 

    

    πσο είδακε ην πξψην θχκα μεθίλεζε ζηελ Ρσζία ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξία είδε ηξνκνθξαηηθήο βίαο κέζα ζ’ απηφ: Ρψζνπο 

επαλαζηάηεο, αλαξρηθνχο θαη εζληθηζηέο. Ζ ’’Narodnaya Volya’’( Θέιεζε ηνπ Λανχ) 

ήηαλ ε πξψηε ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ηνπ πξψηνπ θχκαηνο θαη είρε ζαλ ζηφρν λα 

ηεξκαηίζεη ηελ ηζαξηθή απηαξρηθφηεηα αληηθαζηζηψληαο ηελ κε έλα θηιειεχζεξν 

ζπληαγκαηηθφ θαζεζηψο πνπ ζα γηλφηαλ έλαο ζηαζκφο ζην δξφκν πξνο ηνλ ιατθφ 

ζνζηαιηζκφ.
161

 Ο ζθνπφο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ κέζσ κηαο ζεηξάο ρηππεκάησλ 

ελαληίνλ αηφκσλ πνπ ζεσξνχληαλ φηη ελζάξθσλαλ ηνλ απηαξρηζκφ θαη ηελ θαηαπίεζε 

ηνπ θαζεζηψηνο.
162

 Ζ πην ζεακαηηθή πξάμε ηεο νξγάλσζεο ήηαλ ε δνινθνλία ηνπ 

Σζάξνπ Αιέμαλδξνπ Β΄ ην 1881.  

 

     Ζ άπνςε φηη κηθξφο αξηζκφο δηνξαηηθψλ θαη πεθσηηζκέλσλ αλζξψπσλ κπνξνχζαλ 

λα δψζνπλ ηελ ζπίζα γηα λα μεθηλήζεη ε θνηλσληθή επαλάζηαζε πηνζεηήζεθε απφ 
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ηνπο αλαξρηθνχο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή.
163

 Οη αλαξρηθνί πίζηεπαλ 

φηη είραλ αλαθαιχςεη έλαλ λέν θαη πην επηζηεκνληθφ ηξφπν γηα λα θάλνπλ 

επαλάζηαζε. Σν θξάηνο ζαλ έλα εξγαιείν γηα ηελ θαηαπίεζε ηνπ αλζξψπνπ 

κπνξνχζε λα θαηαιπζεί θαη νη εξγάηεο θαη νη αγξφηεο λα απειεπζεξσζνχλ απφ ηα 

δεζκά ησλ θπξίσλ ηνπο κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

δπλακίηε.
164

 Ο δπλακίηεο ήηαλ ην φπιν επηινγήο γηα ηνλ άλδξα ηξνκνθξάηε γηαηί 

ζπλήζσο ζθφησλε θαη απηφλ πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηνχζε δείρλνληαο έηζη φηη δελ 

επξφθεηην γηα έλαλ ζπλεζηζκέλν εγθιεκαηία ελψ ηα κέζα ρξεκαηνδφηεζεο ήηαλ νη 

γλσζηέο ’’απαιινηξηψζεηο ’’ ηξαπεδψλ.
165

 Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1880 αιιά θαη κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, νη αλαξρηθνί δνινθφλεζαλ κεηαμχ 

άιισλ ηνπο Πξνέδξνπο ηεο Γαιιίαο θαη ησλ Ζ.Π.Α., ηνλ Βαζηιηά ηεο Ηηαιίαο, ηελ 

Απηνθξάηεηξα ηεο Απζηξννπγγαξίαο θαη ηνλ Ηζπαλφ Πξσζππνπξγφ, δεκηνπξγψληαο 

έηζη έλα αίζζεκα θφβνπ ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ηελ Ακεξηθή.  

 

    Δπίζεο εμαηηίαο ηεο απηνθξαηνξηθήο δνκήο ηεο Δπξψπεο δεκηνπξγήζεθαλ πνιιά 

θηλήκαηα, θπξίσο ζηελ Αλαηνιηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή γσληά ηεο, πνπ ήζειαλ ηελ 

εζληθή αλεμαξηεζία ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ’’πξνπαγάλδα δηα ησλ έξγσλ’’ 

(propaganda by deed).
166

 Οη Ηξιαλδνί ήηαλ νη πξψηνη πνπ ην επηρείξεζαλ ην 1882 

φηαλ κέιε ησλ ’’Αλίθεησλ’’ (έλα παξαθιάδη ηνπ θηλήκαηνο Φέληαλ, πνπ επηδεηνχζε 

ηελ ηξιαλδηθή αλεμαξηεζία) δηέπξαμε ηηο δνινθνλίεο ηνπ Πάξθνπ Φνίλημ,
167

 

αθνινπζνχκελνη απφ ηνπο Αξκέληνπο θαη πνιινχο Βαιθαληθνχο ιανχο. 

 

     Ο Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, ηνπ νπνίνπ ε αθνξκή ζηάζεθε ε δνινθνλία ηνπ 

Αξρηδνχθα Φεξδηλάλδνπ ηεο Απζηξννπγγαξίαο, ελζάξξπλε κεηαξξπζκίζεηο θαη 

επαλαζηάζεηο πνπ κείσζαλ ηελ νξκή ηεο αλαξρηθήο ηξνκνθξαηίαο.
168

 Δλ ησ κεηαμχ, 

νη πλζήθεο κεηά ηνλ πφιεκν βνήζεζαλ ζηελ απνλνκηκνπνίεζε ησλ απνηθηψλ θαη 

ησλ απηνθξαηνξηψλ κε ηελ δηάιπζε ησλ απηνθξαηνξηθψλ θαη απνηθηαθψλ δνκψλ ησλ 

εηηεκέλσλ θαη κε ηελ δεκηνπξγία ησλ πξνζσξηλψλ θαζεζηψησλ ησλ 
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’’Eληνιψλ’’(Mandates). Οη ληθεηέο απφ ηελ άιιε κεξηά θξάηεζαλ ηηο απηνθξαηνξίεο 

ηνπο αιιά δε κπφξεζαλ λα εμαιείςνπλ ηελ ηδέα ηεο εζληθήο απηνδηάζεζεο ησλ 

πιεζπζκψλ πνπ δνχζαλ ζε απηέο.
169

 

 

     Έηζη μεθηλάεη το δεύτερο κύμα ( Αληη-απνηθηαθφ) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζθνπφ ηεο 

εζληθήο αλεμαξηεζίαο ησλ απνηθηψλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ κεγάισλ σθεάλησλ 

απηνθξαηνξηψλ, θπξίσο ηεο Μ. Βξεηαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο, πνπ ζα θνπληψζεη κεηά 

ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Τπήξραλ πεξηπηψζεηο φπνπ νη απηνθξαηνξίεο δελ έδσζαλ 

κάρε λα θξαηήζνπλ ηηο απνηθίεο ηνπο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Υξπζήο Αθηήο, 

ζήκεξα Γθάλα, φπνπ νη Βξεηαλνί δελ έθεξαλ αληηξξήζεηο. 
170

κσο ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ησλ πεξηπηψζεσλ ην έθαλαλ, φπσο νη Οιιαλδνί ζηελ Ηλδνλεζία, νη Γάιινη ζηελ 

Ηλδνθίλα( Λάνο, Κακπφηδε, Βφξεην θαη Νφηην Βηεηλάκ) θαη νη Βξεηαλνί ζηελ 

Μαιαηζία. ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο φκσο ε κνξθή πάιεο πνπ δηάιεμαλ νη απνηθίεο 

ήηαλ απηή ηνπ αληαξηνπφιεκνπ ζηελ χπαηζξν θαη φρη ηελ ηξνκνθξαηία, ε νπνία αλ 

έπαηδε θάπνην ξφιν απηφο ήηαλ βνεζεηηθφο.
171

 

 

      κσο ππήξραλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε ηξνκνθξαηία έπαημε θεληξηθφ ξφιν ζηελ 

πξνζπάζεηα πνπ έθαλαλ νη ιανί γηα λα απνθηήζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, φπσο απηή 

ηνπ πξνηεθηνξάηνπ ηνπ Άληελ πνπ είλαη ζήκεξα πξσηεχνπζα ηεο Τεκέλεο θαη ηεο 

Κχπξνπ, φπνπ κε ηελ ΔΟΚΑ ν Γξίβαο εμαπέιπζε ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ,ζαλ  

ηαθηηθφ κέζν, ελαληίνλ ησλ Βξεηαλψλ γηα λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ηεο δηεζλνχο 

θνηλήο γλψκεο.
172

 Οη Βξεηαλνί απάληεζαλ κε ζθιεξφ ηξφπν αιιά ρσξίο λα πεηχρνπλ 

θάηη κηαο θαη ε Κχπξνο θέξδηζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο αιιά φρη θαη ηελ έλσζε κε ηελ 

Διιάδα.  

 

     Οη δχν επφκελεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ηξνκνθξαηία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

απνθηεζεί εζληθή αλεμαξηεζία είλαη απηέο ηεο Παιαηζηίλεο θαη ηεο Αιγεξίαο. ηελ 

Παιαηζηίλε, νη Δβξαίνη κε ηελ δεκηνπξγία δχν ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο 

Ηξγθνχλ( ηνπ κεηέπεηηα Πξσζππνπξγνχ Μπεγθίλ) θαη ηεο LEHI ή  (πκκνξία ηνπ 
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ηεξλ) μεθίλεζαλ ηνλ αγψλα γηα ηελ δεκηνπξγία εβξατθνχ θξάηνπο,
173

 κεηά ηελ 

απφθαζε ηεο Βξεηαλίαο λα ζπλερίζεη λα ηζρχεη ε αζθπθηηθή πνζφζησζε Δβξαίσλ 

κεηαλαζηψλ πξνο ηελ Παιαηζηίλε, φπσο ίζρπε κε ηελ Λεπθή Βίβιν ηνπ 1939
174

. Ζ 

πην αμηνπξφζεθηε επίζεζε ήηαλ απηή ζην μελνδνρείν ’’ Βαζηιηάο Γαβίδ’’ ζηελ 

Ηεξνπζαιήκ πνπ είρε πάλσ απφ 90 ζχκαηα, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1946.
175

 Σν λέν ζηνηρείν 

ηεο ζηξαηεγηθήο ήηαλ λα εμαιείςνπλ ηελ αζηπλνκία κέζσ ζπζηεκαηηθψλ 

δνινθνληψλ, πνπ ήηαλ «ηα κάηηα θαη ηα απηηά» ηεο θπβέξλεζεο
176

. ηε ζπλέρεηα ζα 

είρακε αληηθαηάζηαζε ηεο αζηπλνκίαο απφ ηνλ ζηξαηφ, ν νπνίνο ζα απνδεηθλπφηαλ 

φηη δε κπνξνχζε λα ρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζε ρσξίο λα δεκηνπξγήζεη αληηπαξαγσγηθά 

απνηειέζκαηα, ηα νπνία ιεηηνχξγεζαλ πξνο φθεινο ησλ ιηγφηεξν δπλαηψλ.
177

 Ο 

ζηφρνο ήηαλ λα έρνπλ νη Βξεηαλνί πςειφ θφζηνο δηαηήξεζεο ηεο Παιαηζηίλεο έηζη 

ψζηε λα απνζπξζνχλ θαη λα αθήζνπλ ην ζησληζηηθφ θίλεκα ειεχζεξν λα ηδξχζεη ην 

θξάηνο ηνπ Ηζξαήι, θάηη πνπ έγηλε ηειηθά ην 1948.
178

 Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε 

ηελ ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηνπ Ο.Ζ.Δ. ζηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ 

νλείξνπ γηα εθαηνκκχξηα Δβξαίνπο . 

 

    Ζ ηξνκνθξαηία ήηαλ αθφκα πην ζεκαληηθή ζηελ πεξίπησζε ηεο Αιγεξίαο . Δλψ νη 

Γάιινη είραλ δψζεη ηελ αλεμαξηεζία ζηελ Σπλεζία θαη ην Μαξφθν, απνθάζηζαλ λα 

δψζνπλ κάρε γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ Αιγεξία , ηελ νπνία ζεσξνχζαλ Γαιιηθφ 

έδαθνο .
179

 Σν 1953 ην Δζληθφ Απειεπζεξσηηθφ Μέησπν( FLN), μεθίλεζε ηνλ αγψλα 

γηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο Αιγεξίαο αιιά νη Γαιιηθέο δπλάκεηο ,έρνληαο κάζεη θαη απφ 

ηελ εκπεηξία ηεο Ηλδνθίλαο, θαηάθεξαλ λα επηθξαηήζνπλ ζηελ χπαηζξν.
180

 Απηφ πνπ 

δελ κπφξεζε λα θάλεη ν ζηξαηφο ήηαλ λα ζηακαηήζεη ηελ δξάζε ηνπ Μεηψπνπ ζηηο 

κεγάιεο πφιεηο  ηνπ Αιγεξίνπ θαη ηνπ Οξάλ, φπνπ ε ηπθιή βία ηνπ Μεηψπνπ κε ηνπο 
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αδηάθξηηνπο βνκβαξδηζκνχο ,γηα λα θακθζεί ην εζηθφ ησλ Δπξσπαίσλ απέδσζε,
181

 

κηαο θαη ην 1962 ε Αιγεξία έγηλε αλεμάξηεην θξάηνο . 

  

      ηελ αιγεξηλή πεξίπησζε βιέπνπκε κηα ζχγθξνπζε ζηελ νπνία ε ηξνκνθξαηία 

έπαημε αλ φρη απνθαζηζηηθφ, ζίγνπξα φκσο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνκάθξπλζε ηεο 

απνηθηαθήο δχλακεο θαη επηθξάηεζεο ησλ καρφκελσλ. Παξφηη φκσο ε ηξνκνθξαηία 

ήηαλ έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ζηελ απνηθηαθή δηάιπζε ζπάληα πεηχραηλε ηνπο 

αξρηθνχο ηεο ζθνπνχο.
182

 Ο IRA, ν νπνίνο είρε δεκηνπξγεζεί θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

δεχηεξνπ θχκαηνο, πέηπρε κελ έλα αλεμάξηεην Ηξιαλδηθφ θξάηνο αιιά φρη ζε φιν ην 

λεζί φπσο επίζεο θαη ε  ΔΟΚΑ πνπ θαηάθεξε λα αλεμαξηεηνπνίεζεη ηελ Κχπξν αιιά 

απέηπρε ζηελ έλσζε κε ηελ Διιάδα θαη ηέινο ε Ηξγθνχλ πνπ πάιεπε γηα νιφθιεξε 

ηελ πεξηνρή ηεο Παιαηζηίλεο αιιά αξθέζηεθε ζην δηακειηζκφ παξά λα ξηζθάξεη 

εκθχιην πφιεκν.
183

   

 

      Ζ ηξνκνθξαηία ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ησλ αγψλσλ γηα εζληθή 

αλεμαξηεζία ήηαλ κάιινλ κηα ππνβνεζεηηθή ηαθηηθή παξά έλαο θεληξηθφο 

παξάγνληαο απφ ην 1947 κέρξη ην 1965. Έγηλε ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηηο πνιηηηθέο 

ζπγθξνχζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 
184

 θαη έηζη 

έρνπκε ην τρίτο κύμα( Νέν Αξηζηεξφ) ηεο ηξνκνθξαηίαο. Πνηεο ήηαλ φκσο νη εηδηθέο 

ζπλζήθεο εθείλεο πνπ επηθξαηνχζαλ παγθνζκίσο πνπ βνήζεζαλ ψζηε λα έρνπκε απηφ 

ην λέν θχκα; Καη’ αξρήλ ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, φπσο ε επξεία ρξήζε ησλ 

δνξπθφξσλ πνπ έζηειλαλ ζε φιν ηνλ θφζκν εηθφλα, κέζσ ηεο ηειεφξαζεο, γηα έλα 

γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη ζηελ κηα άθξε ηεο γεο ζηελ άιιε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. ην 

βαζκφ πνπ ε ηξνκνθξαηία είλαη έλα είδνο βίαο ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη λα ζηείιεη έλα 

κήλπκα ζε έλα αθξναηήξην, ην ελδερφκελν κέγεζνο θαη ε ζχλζεζε ηνπ απμάλνληαλ ζε 

ηξνκαθηηθά κεγάιν βαζκφ κε ηελ ηερλνινγηθή απηή εμέιημε.
185

 Κάηη πνχ έγηλε ζαθέο 

κε ηελ επίζεζε ζην Μφλαρν ην 1972, φηαλ ζρεδφλ έλα δηζεθαηνκκχξην άλζξσπνη 

παξαθνινπζνχζαλ ην ηη ζπλέβαηλε.           
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    Δπίζεο ηελ πεξίνδν απηή νη πηήζεηο κε αεξνπιάλν έγηλαλ ν πην ζπλήζεο ηξφπνο 

κεηαθνξάο αλζξψπσλ ζε κεγάιν αξηζκφ. Απηφ έθαλε δπλαηή ηελ αεξνπεηξαηεία 

πηήζεσλ θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ επηβαηψλ σο νκήξνπο απφ ηνπο ηξνκνθξάηεο 

θαη ηελ αληαιιαγή ηνπο κε ζπληξφθνπο ηνπο, κηα θαηλνηνκία ηνπ θχκαηνο απηνχ καδί 

κε ηελ θαηάιεςε μέλσλ πξεζβεηψλ.
186

 Να πξνζζέζνπκε επίζεο φηη νη αεξνπεηξαηείεο 

είραλ δηεζλή ραξαθηήξα κε ζεκαληηθφηεξε πεξίπησζε απηή ηεο πηήζεο ηεο Δι 

Αι,ησλ Ηζξαειηλψλ αεξνγξακκψλ, κε θαηεχζπλζε απφ ηε Ρψκε ζην Σει Αβίβ, απφ 3 

νπιηζκέλνπο Παιαηζηίληνπο πνπ αλήθαλ ζην Λατθφ Μέησπν γηα ηελ Απειεπζέξσζε 

ηεο Παιαηζηίλεο  (PFLP).
187

     

 

    Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ίδηαο δεθαεηίαο δχν γεγνλφηα ζπλέβεζαλ πνπ ζπλέβαιαλ 

ζηελ ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο παγθνζκίσο θαη απηά κε ηελ 

ζεηξά ηνπο πξνζέθεξαλ ην θαηάιιειν ππφβαζξν γηα ην μέζπαζκα ηεο ηξνκνθξαηίαο 

ζην ηέινο ηεο .
188

 Σν πξψην γεγνλφο ήηαλ ν Πφιεκνο ζην Βηεηλάκ θαη νη αληηδξάζεηο 

ελαληίνλ ηνπ ζε Γ. Δπξψπε θαη Β. Ακεξηθή. Δπηπιένλ ε επηηπρεκέλε αληίζηαζε ησλ 

Βηεηθφλγθ απέλαληη ζηελ ηεξάζηηα πνιεκηθή κεραλή ησλ Ζ.Π.Α. έδσζε ειπίδεο φηη 

απηή ε κνξθή αληαξηνπφιεκνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ελφο επαλαζηαηηθνχ ζθνπνχ 

κπνξεί λα είλαη επηηπρήο θαη αιινχ.  

 

     Σν δεχηεξν γεγνλφο ζπλέβε θαη πάιη ζηελ Αλαηνιηθή Αζία θαη έρεη λα θάλεη κε 

ηελ Κίλα θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ θαηαγγειία ηνπ Μάν πξνο ηελ Δ...Γ. φηη είλαη 

ξεβηδηνληζηηθή θαζψο πξνζπαζεί λα έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηηο θαπηηαιηζηηθέο 

δπλάκεηο .
189

 Απηή ε θαηάζηαζε δεκηνχξγεζε έλα ζρίζκα ζην θνκνπληζηηθφ κπινθ 

θαη ζηα θνκνπληζηηθά θφκκαηα δηεζλψο. Νέα θνκκνπληζηηθά θφκκαηα πνπ ήηαλ ππέξ 

ηνπ Μάν εκθαλίζηεθαλ ζε  Λ.Ακεξηθή , Ν. Αζία θαη Γ. Δπξψπε πνπ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ ’’ Μεγάιε Πξνιεηαξηαθή Πνιηηηζηηθή Δπαλάζηαζε ’’
190

 πνπ είρε μεθηλήζεη 

λσξίηεξα, έθαλαλ ηελ Κίλα κηα πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ γεληά πνπ ήηαλ θαηά ηνπ 
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πνιέκνπ ζην Βηεηλάκ θαη θάξν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο επαλάζηαζεο ρσξίο 

ηνπο γξαθεηνθξάηεο ηνπ Κξεκιίλνπ.
191

 

 

    Δθηφο απφ ηα απηά ηα παγθφζκηαο εκβέιεηαο γεγνλφηα είρακε θαη άιια ζε 

πεξηθεξεηαθή θιίκαθα πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ άθημε απηνχ ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο 

ηξνκνθξαηίαο. ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή ην παξάδεηγκα ηεο Κνχβαο ηνπ Κάζηξν, 

ζέιεζαλ λα ην κηκεζνχλ πνιινί θαη ζε άιιεο ρψξεο φπσο ζηελ Αξγεληηλή 

(Montoneros), ζηελ Οπξνπγνπάε(Toupamaros) ζην Πεξνχ(Sendero Luminoso), ζηελ 

Κνινκβία(FARC, M19, ELN), ζηελ Βξαδηιία θαη αιινχ.
192

 Ζ ήηηα ησλ επαλαζηαηψλ 

ζηνλ αληαξηνπφιεκν ζηελ χπαηζξν ηνπο νδήγεζε ζηελ κεηαθνξά ηνπ έλνπινπ αγψλα 

ζηηο πφιεηο ( Κάξινο Μαξηλγθέια) κε ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα αιιά απηφ νδήγεζε 

ζηελ ήηηα ηνπο θαη ζε επηβνιή ζηξαηησηηθψλ πξαμηθνπεκάησλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο.
193

   

 

     ηελ Μέζε Αλαηνιή επίζεο ε ηξνκνθξαηηθή βία έγηλε εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ζηα 

ηέιε ηνπ ’60. Απηφ ζπλέβε εμαηηίαο ηεο ήηηαο ησλ Αξάβσλ ζηνλ ’’Πφιεκν ησλ 6 

Ζκεξψλ’’ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1967. Βιέπνληαο ηηο ειπίδεο ηνπο γηα ήηηα ηνπ Ηζξαήι λα 

ράλνληαη κεηά ηελ ήηηα νη Παιαηζηίληνη θαη νη νξγαλψζεηο ηνπο φπσο ε Φαηάρ, ην 

Μαξμηζηηθφ Λατθφ Μέησπν γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηεο Παιαηζηίλεο(PFLP) θαη ε 

PLO ε νπνία έγηλε θαη νξγάλσζε νκπξέια αξγφηεξα , άιιαμαλ ζηξαηεγηθή θαη 

ζέιεζαλ λα κηκεζνχλ απηή ησλ Βηεηθφλγθ, πνπ πξαθηηθά ζήκαηλε αληαξηνπφιεκν 

απφ ην έδαθνο ηεο Ηνξδαλίαο.
194

 Αξγφηεξα ηελ πεξίνδν 1968-1969, ε PLO πήξε κηα 

άιιε ζεκαληηθή απφθαζε γηα αιιαγή ζηξαηεγηθήο ˙ λα ζηξαθεί ζε ηξνκνθξαηηθέο 

πξάμεηο ελαληίνλ ηνπ Ηζξαήι θαη θξαηψλ πνπ ην ζηεξίδνπλ δηεζλψο θπξίσο ζηελ 

Γπηηθή Δπξψπε.
195

 Πξάγκαηη ην 1969 είρακε έλα θχκα αεξνπεηξαηεηψλ πάλσ απφ 

ηνπο νπξαλνχο ηεο Δπξψπεο θάλνληαο απηά ηα πεξηζηαηηθά λα έρνπλ εθηεηακέλε 

θάιπςε απφ ηα δηεζλή Μ.Μ.Δ. θεξδίδνληαο δεκνζηφηεηα έηζη γηα ηνλ Παιαηζηηληαθφ 
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ζθνπφ.
196

 Φπζηθά ην ρηχπεκα κε ηνλ κεγαιχηεξν αληίθηππν ήηαλ απηφ ηνπ Μνλάρνπ 

ην 1972.
197

  

 

     ηελ Γπηηθή Δπξψπε θαη ηελ Βφξεηα Ακεξηθή ηα πξάγκαηα παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξεηηθή εηθφλα κε ηελ έλλνηα φηη εθεί είρακε δηαδειψζεηο θαη θηλεηνπνηήζεηο 

θπξίσο ελαληίνλ ηνπ Πνιέκνπ ζην Βηεηλάκ, αιιά θαη γηα άιιεο θνηλσληθέο 

δηεθδηθήζεηο .
198

 ρεδφλ πάληα θνηηεηηθά θηλήκαηα κε αξηζηεξή ηδενινγία ήηαλ 

πξσηνπφξα αιιά πνηέ δελ πξνρψξεζαλ ζε ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο. Απηφ ην έθαλε 

κηθξφ ηκήκα ησλ επαλαζηαηεκέλσλ λέσλ ηνπ Μάε ηνπ ’68, δειαδή λα ζπλερίζεη ηελ 

ηδενινγηθή αληηπαξάζεζε κε ηελ θξαηηθή εμνπζία, κέζσ έλνπισλ νξγαλψζεσλ θαη 

βίαησλ κεζφδσλ δξάζεο.
199

  Σέηνηεο ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο ήηαλ νη ’’Δξπζξέο 

Σαμηαξρίεο’’ ζηελ Ηηαιία, ην ζεκαληηθφηεξν ρηχπεκα ησλ νπνίσλ ήηαλ ε απαγσγή 

θαη ε δνινθνλία ηνπ πξψελ Πξσζππνπξγνχ Άιλην Μφξν, ην θίλεκα ’’2 Ηνπλίνπ’’ θαη 

ε RAF( Φξάμηα Κφθθηλνο ηξαηφο) ζηελ Γεξκαλία  πνπ ζπλεξγάζηεθε ή θαιχηεξα 

εθπαηδεχηεθε απφ ηελ PLO
200

 , νη ’’Weathermen ’’ ζηελ Ακεξηθή πνπ έθαλαλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 
201

 θαη άιιεο .   

      

    Δδψ λα αλαθέξνπκε φηη θαη ζε απηφ ην ηξίην θχκα είρακε εζληθηζηηθά θαη 

απνζρηζηηθά θαηλφκελα φπσο ε πεξίπησζε  ηεο ΔΣΑ ζηελ Ηζπαλία πνπ ζθνπφο ηεο 

ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη έλα μερσξηζηφ θξάηνο γηα ηελ Βάζθηθε θνηλφηεηα. Σν πην 

ζεκαληηθφ ηεο ρηχπεκα ήηαλ ε δνινθνλία ηνπ δηαδφρνπ ηνπ Φξάλθν, Ναπάξρνπ 

Μπιάλθν, ην 1972.
202

 Σν ίδην επεδίσθε θαη ν IRA γηα ηελ Ηξιαλδία. ηελ Β. Ηξιαλδία 

ην 1968-1969, είρακε κάρεο ζηνπο δξφκνπο κεηαμχ Καζνιηθψλ θαη Πξνηεζηαληψλ 

θάηη πνπ αλάγθαζε ηελ θπβέξλεζε ζην Λνλδίλν λα θέξεη ηνλ ζηξαηφ λα επαλαθέξεη 

ηελ ηάμε. Απηφ ζεσξήζεθε πξφθιεζε απφ ηνλ ΗRA ή θαιχηεξα απφ ηνλ πξνζσξηλφ 

ΗRA, κηα θξάμηα πνπ απνζπάζηεθε απφ ηελ κεηξηθή νξγάλσζε ιφγσ δηαθσληψλ γηα 
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ηελ ρξήζε βίαο θαη ν νπνίνο έβιεπε ηηο βξεηαληθέο δπλάκεηο ζαλ ζηξαηφ θαηνρήο.
203

 

Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα εηζέιζεη ε Β. Ηξιαλδία ζε κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν 

ηξνκνθξαηηθήο βίαο, πνπ έκεηλε γλσζηή σο ’’ Σαξαρέο’’(Troubles).
204

  

     Σν ηξίην θχκα άξρηδε λα θζίλεη εμαηηίαο ησλ ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο απφ ηα θξάηε πνπ έπιεηηε αιιά θαη εμαηηίαο ησλ 

αιιαγψλ ζε δηεζλέο επίπεδν, φπσο ε πηψζε ησλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ ζηελ 

Α. Δπξψπε, ε απψιεηα έιμεο πνπ αζθνχζαλ θάπνηε ζε εθαηνκκχξηα λένπο νη 

Μαξμηζηηθέο θαη ζπλαθείο ηδέεο, ε εηζβνιή ηνπ Ηζξαήι ζην Λίβαλν ην 1982 πνπ 

ζηέξεζε ηηο βάζεηο εθπαίδεπζεο ησλ ηξνκνθξαηψλ ,ε απνδηάξζξσζε ηεο Δ...Γ., ε 

κεηάιιαμε ηεο Κίλαο ζε κηα ρψξα πνπ αλαπηχζζεηαη κε θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν θαη 

θπζηθά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ.  
205

   

 

     Σελ πεξίνδν απηή έρνπκε ηελ εκθάληζε ηνπ τέταρτοσ κύματος ηξνκνθξαηίαο ην 

ιεγφκελν ’’ζξεζθεπηηθφ θχκα’’, φπνπ ε εμέρνπζα ζξεζθεία είλαη ην Ηζιάκ.
206

 Σξεηο 

εμειίμεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ εκθάληζε απηνχ ηνπ λένπ 

θχκαηνο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ’80 έσο ζήκεξα. Πξψην γεγνλφο είλαη ε Ηξαληθή 

Δπαλάζηαζε ηνπ 1979,δεχηεξν είλαη ε νβηεηηθή επέκβαζε ζην Αθγαληζηάλ ηνλ 

Γεθέκβξην ηεο ίδηα ρξνληάο θαη ηξίηε εμέιημε είλαη φηη ην 1979 ήηαλ ε αξρή ελφο λένπ 

αηψλα γηα ηνπο Μνπζνπικάλνπο, ζχκθσλα κε ην εκεξνιφγηφ ηνπο ,φπνπ ζχκθσλα κε 

ηελ παξάδνζε ηνπο ζα έθηαλε ν Λπηξσηήο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άθημε ηεο λέαο 

ρηιηεηίαο γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο ήηαλ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ 

λένπ απηνχ θχκαηνο .
207

   

 

     Αο αλαθεξζνχκε ιίγν πην αλαιπηηθά ζε απηά ηα γεγνλφηα. Γηα ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ην Ηξάλ ππφ ηελ εγεζία ηνπ άρε ζεσξνχληαλ απφ ηελ 

Γχζε θαη ηηο Ζ.Π.Α. πεξηνρή ζηαζεξφηεηαο θαη αληη-θνκκνπληζηηθφ νρπξφ.
208

 Ο 

άρεο ζεσξείην έλαο εγέηεο πνπ ζα έθαλε ην Ηξάλ κηα θνζκηθή θαη εθβηνκεραληζκέλε 
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ρψξα, φκσο κηα ζεηξά θηλήζεψλ ηνπ ηνλ νδήγεζαλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηνλ εηηηθφ 

θιήξν ηεο ρψξαο θαη ηνλ εμφξηζην εθείλε ηελ επνρή Αγηαηνιάρ Υνκετλί.
209

 Ο Υνκετλί 

κε ηα θεξχγκαηά ηνπ εμέθξαζε ηηο βαζηέο δπζαξέζθεηεο ηνπ ηξαληθνχ ιανχ ζρεηηθά 

κε ην θαζεζηψο ηνπ άρε πνπ ήηαλ δηεθζαξκέλν θαη ζπλεξγαδφηαλ κε ηνπο 

’’άπηζηνπο ’’ Ακεξηθαλνχο. Μεηά απφ κηα ζεηξά καδηθψλ δηαδειψζεσλ, ζηηο αξρέο 

ηνπ 1979 ν άρεο θεχγεη εμφξηζηνο θαη ν Υνκετλί θαηαθέξλεη λα εγθαηαζηήζεη κηα 

λέα Ηζιακηθή Γεκνθξαηία, έλα ζενθξαηηθφ θαζεζηψο κε επηθεθαιήο ηνλ ίδην.
210

 Σελ 

ίδηα πεξίνδν είρακε κηα κεγάιε θξίζε ζηηο ζρέζεηο Ηξάλ- Ζ.Π.Α., κε ηελ θαηάιεςε 

ηεο Ακεξηθαληθήο Πξεζβείαο ζηελ Σερεξάλε απφ ηζιακηζηέο θνηηεηέο πνπ 

αηρκαιψηηζαλ θαη θξάηεζαλ σο νκήξνπο 52 Ακεξηθαλνχο δηπισκάηεο δχν ρξφληα, 

κέρξη ην ηέινο ηεο πξνεδξίαο Κάξηεξ.
211

 Με ην λα αςεθά απηφ πνπ ν Υνκετλί 

απνθαινχζε ’’Μεγάιν αηαλά’’ , ηηο Ζ.Π.Α. δειαδή, ην λέν θαζεζηψο ηνπ 

ελδπλάκσζε ην νινέλα απμαλφκελν θχξνο ηνπ ζην εζσηεξηθφ αιιά θαη πξνθάιεζε 

ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ζαπκαζκφ εθαηνκκπξίσλ εηηψλ ζε φιε ηελ Μέζε Αλαηνιή.
212

  

 

     Πνπζελά αιινχ απηφο ν ελζνπζηαζκφο θαη ν ζαπκαζκφο γηα ηηο εμειίμεηο ζην Ηξάλ, 

δελ εθθξάζηεθαλ θαιχηεξα απ’ φηη ζην Λίβαλν
213

, αλ θαη πξνζπάζεηεο λα εμαρζεί ε 

Δπαλάζηαζε έγηλαλ θαη αιινχ ρσξίο φκσο κεγάιε επηηπρία( Ηξάθ, ανπδηθή Αξαβία, 

Κνπβέηη)
214

. Ο Λίβαλνο ήηαλ κηα ρψξα κε πνιιέο κεηνλφηεηεο, φπνπ νη είηεο ήηαλ 

θησρνί θαη ε πνιηηηθή ηνπο επηξξνή κηθξή ζε ζρέζε κε ηελ αξηζκεηηθή ηνπο 

παξνπζία. ηαλ μέζπαζε ε Ηξαληθή Δπαλάζηαζε ν Λίβαλνο ηαιαληδφηαλ απφ έλαλ 

εκθχιην φπνπ ε θάζε κεηνλφηεηα πνιεκνχζε ηελ άιιε θαη είρακε θαη ηελ εκπινθή 

Ακεξηθαλψλ, Γάιισλ ,Ηηαιψλ, χξησλ θαη Ηζξαειηλψλ.
215

 ’ απηφ ην πιαίζην 

δεκηνπξγήζεθε ε Υεδκπνιάρ( Σν θφκκα ηνπ Θενχ), ε νπνία εθηφο απφ ηελ 

ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ εκθχιην πφιεκν εμαπέιπζε θαη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο 

ελαληίνλ Ακεξηθαλψλ θαη Γάιισλ θαη κάιηζηα κε ηελ θαηλνηνκία ησλ βνκβηζηψλ 
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απηνθηνλίαο
216

(Σαθηηθή πνπ ζα επεξεάζεη αξγφηεξα θαη ηηο Σίγξεηο Σακίι ζηε ξη 

Λάλθα)
217

. 

 

     Σν δεχηεξν γεγνλφο πνπ επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ άλνδν ηεο ζξεζθεπηηθήο 

ηξνκνθξαηίαο ήηαλ ε νβηεηηθή εηζβνιή ζην Αθγαληζηάλ ην Γεθέκβξην ηνπ 1979. 

Απηή έγηλε γηαηί ην ππνζηεξηδφκελν απφ ηνπο νβηεηηθνχο θαζεζηψο ηνπ Αθγαληζηάλ 

θηλδχλεπε λα ράζεη ηελ εμνπζία απφ ζξεζθεπφκελνπο θχιαξρνπο πνπ μεθίλεζαλ κηαλ 

εμέγεξζε ηνλ Απξίιην ηνπ 1979. 
218

Απηνί έβιεπαλ φηη νη  Μαξμηζηέο ζηελ Κακπνχι 

πξνζπαζνχζαλ λα εγθαζηδξχζνπλ ηνλ  αζετζκφ ζε κηα ηζρπξή κνπζνπικαληθή 

θνηλσλία. Δπεηδή ινηπφλ νη πξνζπάζεηεο λα θαηαπλίμνπλ ηελ εμέγεξζε ρεηξνηέξεπαλ 

θαη γηαηί θνβφληνπζαλ φηη θαη ζηηο δηθέο κνπζνπικαληθέο πεξηνρέο(Σαηδηθηζηάλ, 

Κηξγηζηάλ, Σνπξθεκηζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ θηι.) κπνξεί λα εμαπιψλνληαλ ην 

πξφβιεκα   νη νβηεηηθνί απνθάζηζαλ λα επέκβνπλ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

πξφθιεζε ηδηράλη ,ηεξνχ πνιέκνπ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηείραλ Μνπζνπικάλνη απφ ην 

Αθγαληζηάλ, ην Παθηζηάλ, ηελ ανπδηθή Αξαβία κε ζθνπφ ηελ εθδίσμε ησλ Ρψζσλ 

απίζησλ απφ ηνλ Οίθν ηνπ Ηζιάκ.
219

 

 

      Οη Μνπηδαρεληίλ (ηεξνί πνιεκηζηέο) βνεζήζεθαλ ηφζν απφ ηηο Ζ.Π.Α. (κε  

ρξήκαηα, εθπαίδεπζε θαη πνιεκηθφ πιηθφ) φζν θαη απφ ηελ ανπδηθή Αξαβία θαη ην 

Παθηζηάλ.
220

 Ζ Αθγαληθή αληίζηαζε ήηαλ πεηπρεκέλε θαη θαηέθεξε λα εθδηψμεη ηνπο 

νβηεηηθνχο θαη ηνλ Κφθθηλν ηξαηφ ην 1989 απφ ην Αθγαληζηάλ, ππνρξεψλνληαο 

έηζη ηελ κηα απφ ηηο δχν ππεξδπλάκεηο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ζχγθξνπζε θαη λα 

ππνρξεσζνχλ ζε κηα ηαπεηλσηηθή ήηηα, πνπ ήηαλ θαη ε αξρή ηνπ ηέινπο γηα ηελ 

Δ...Γ.. 
221

 Μεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ φκσο ρηιηάδεο κνπηδαρεληίλ ή ‘’Αθγαλνί’’ 

επέζηξεςαλ ζηηο παηξίδεο ηνπο θαη ελεπιάθεζαλ ζε βίαηεο ελέξγεηεο ή ζπκκεηείραλ 

ζε έλνπιεο νκάδεο ζέινληαο λα ζπλερίζνπλ ηελ ηδηράλη
222

, έλαο ηέηνηνο ήηαλ θαη ν 
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πνιπεθαηνκκπξηνχρνο Οζάκα Μπηλ Λάληελ.  Δδψ αξθνχκαζηε ζε κηα ζχληνκε 

αλαθνξά γηαηί ζην επφκελν θεθάιαην ζα γίλεη εθηελέζηεξε αλαθνξά ηφζν ζηνλ Μπηλ 

Λάληελ φζν θαη ζηελ Ηζιακηθή ηξνκνθξαηία. 

 

       Ζ ηξίηε εμέιημε πνπ επεξέαζε ψζηε λα κηιάκε γηα ην ηέηαξην θχκα ηεο 

ηξνκνθξαηίαο ήηαλ ε επηθείκελε άθημε ηεο λέαο ρηιηεηίαο, θπξίσο γηα ηνπο 

Υξηζηηαλνχο  θαη γηα θάπνηνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζε ζπγθεθξηκέλεο αηξέζεηο. Γηα ηνπο 

Μνπζνπικάλνπο φπσο είδακε πην πάλσ απηή ε λέα ρηιηεηία είρε θηάζεη ην 1979 θαη 

είρε πξνθαιέζεη ηελ εκθάληζε θαη νπληηηθήο ηξνκνθξαηίαο ζε πνιιέο ρψξεο φπσο ε 

Αίγππηνο, ε πξία, ε Σπλεζία, ην Μαξφθν, ε Αιγεξία, νη Φηιηππίλεο θαη ε 

Ηλδνλεζία.
223

 Υηππήκαηα πνπ λα βξίζθνπλ αηηηνιφγεζε ζηελ ρξηζηηαληθή ζξεζθεία 

αιιά θαη ζε δηάθνξεο αηξέζεηο έρνπκε ζηελ Ακεξηθή, φπνπ ε επίζεζε ΜαθΒέε ζηελ 

Οθιαρφκα απνθάιπςε ηελ χπαξμε θηλήκαηνο γηα ηελ θπξηαξρία ησλ ιεπθψλ 

Ακεξηθάλσλ Υξηζηηαλψλ, ζηελ Ηαπσλία κε ηελ πεξίπησζε ηνπ Αζαράξα θαη ηεο 

αίξεζεο Aum Shinrikyo θαη ηεο επίζεζεο ζην κεηξφ ηνπ Σφθπν.
224

  

 

     Απφ απηήλ ηελ ’’θπκαηηθή’’ αλάιπζε ηεο ηξνκνθξαηίαο κπνξνχκε λα ζπλάγνπκε 

δχν ζπκπεξάζκαηα. Πξψηνλ φηη ηα θχκαηα ηεο ηξνκνθξαηίαο έρνπλ ηέινο, θαζψο 

απμάλνληαη θαη κεηψλνληαη κέζα ζε κηα γεληά πεξίπνπ θαη φηη ζα πξέπεη λα 

πεξηκέλνπκε έλα πέκπην θχκα ζην φρη θαη ηφζν καθξηλφ κέιινλ.
225

 Γεχηεξνλ, 

παξαηεξνχκε φηη ε ηξνκνθξαηία γίλεηαη νινέλα θαη πην ζαλάζηκε θαη φηη νη 

ηξνκνθξάηεο ηνπ λένπ θχκαηνο είλαη απίζαλν λα επηζηξέςνπλ ζηελ εζηθή ηεο 

Βηθηνξηαλήο επνρήο θαη λα πεξηνξηζηνχλ ζε δνινθνλίεο Πξνέδξσλ , Πξσζππνπξγψλ 

θαη επηθαλψλ επηρεηξεκαηηψλ.
226

   

 

    Δίδακε ινηπφλ φηη νη εμειίμεηο απηέο πξνθάιεζαλ ηελ αλάδεημε κηαο λέαο κνξθήο 

ηξνκνθξαηίαο πνπ ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηα ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά παξά 

ζηα ηδενινγηθά, εζληθηζηηθά ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ θαη δελ πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζηε Μνπζνπικαληθή ζξεζθεία. Απιά ην Ηζιάκ θαηάθεξε λα πεηχρεη ηελ 

ελζσκάησζε απζηεξά ζξεζθεπηηθψλ ζεκάησλ θαη πνιηηηθψλ δεηεκάησλ ζε κηα 
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εληαία δνκή.
227

 ην επφκελν θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ηελ ’’λέα’’ απηή ηξνκνθξαηία, 

θαηά πφζνλ είλαη λέα ,ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ηελ Αι Κάηληα, ηελ ζεκαληηθφηεξε 

ίζσο νξγάλσζε ηεο ’’λέαο’’ απηήο ηξνκνθξαηίαο .  

 

 

4) Νέα ηξνκνθξαηία. 

 

 
4.α)Υαξαθηεξηζηηθά ’’λέαο’’ ηξνκνθξαηίαο θαη  Όπια Μαδηθήο Καηαζηξνθήο . 

 
 

      Θα αλαθεξζνχκε ηψξα ζε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ’’λέαο’’ ηξνκνθξαηίαο, 

εμεηάδνληαο παξάιιεια αλ φλησο πξφθεηηαη γηα θάηη ην λέν ή φρη. Καη’ αξρήλ ην 

πξψην θαη θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο λέαο ηξνκνθξαηίαο είλαη ν ζξεζθεπηηθφο 

ηεο ραξαθηήξαο θαη θπξίσο ε ζξεζθεία ηνπ Ηζιάκ.
228

 Γειαδή φηη ην θίλεηξν πίζσ 

απφ ηηο επηζέζεηο ησλ ηξνκνθξαηψλ είλαη θπξίσο ζξεζθεπηηθφ.  Δλψ ε ’’παιηά’’ 

ηξνκνθξαηία είρε πεξηζζφηεξν θνζκηθά θαη ηδενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ε ’’λέα’’ έρεη 

ζξεζθεπηηθά θαη είλαη ζε άλνδν.
229

 Ζ άλνδνο απηήο ηεο ’’κνληέξλαο’’ ζξεζθεπηηθήο 

ηξνκνθξαηίαο πξνθχπηεη απφ ηελ Ηξαληθή Δπαλάζηαζε θαη κεηά. Έρεη ελδηαθέξνλ λα 

δνχκε φηη φζν απμαλφηαλ ν αξηζκφο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ ν 

αξηζκφο ησλ εζληθηζηηθψλ, απνζρηζηηθψλ νκάδσλ κεησλφηαλ ζεκαληηθά.
230

 Σν 2004 

γηα παξάδεηγκα ζρεδφλ νη κηζέο ( 42 ή ην 46%) ησλ ελεξγψλ ηξνκνθξαηηθψλ 

νξγαλψζεσλ εθείλεο ηεο ρξνληάο ήηαλ ζξεζθεπηηθέο , ελψ νη 32 ( 28%) ήηαλ 

αξηζηεξέο νξγαλψζεηο θαη 24( 21%) ήηαλ εζληθηζηηθέο / απνζρηζηηθέο.
231

  

 

    Ση θνηλφ έρνπλ νη νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηξνκνθξαηηθή βία ζην φλνκα ηεο 

ζξεζθείαο; Δίλαη αληηδξαζηηθέο ππφ ηελ έλλνηα φηη εκθαλίζηεθαλ σο αληίδξαζε ζηηο 

θνζκηθέο ηάζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ. Βαζίδνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο απφςεηο ηνπο ζε  

επηιεγκέλα ζεκεία ησλ ηεξψλ ηνπο θεηκέλσλ, πνπ ζπλήζσο παξέρνπλ ηελ 
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δηθαηνιφγεζε ηεο ρξήζεο βίαο ελαληίνλ άιιψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη σο ερζξνί.
232

  

Δίλαη καληρατθέο θαζψο ρσξίδνπλ ηνλ θφζκν ζε θαινχο θαη θαθνχο , νη δπλάκεηο ηνπ 

θσηφο ελαληίνλ ησλ δπλάκεσλ ηνπ ζθφηνπο.
233

 Δίλαη απφιπηεο ,θαζψο ηα ηεξά 

θείκελα δελ ππφθεηληαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο θαη φζνη ην θάλνπλ είλαη νη ερζξνί, 

έρνπλ πξνζδνθίεο γηα ηελ άθημε ελφο Μεζζία θαη ηέινο είλαη απνιπηαξρηθέο , ζπρλά 

ππφ ηελ εγεζία ραξηζκαηηθψλ ή ςεπδνραξηζκαηηθψλ αηφκσλ πνπ πηζηεχεηαη φηη 

θαηέρνπλ εηδηθέο δπλάκεηο θαη ζνθία.
234

   

 

     Έλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ’’λέαο ’’ ηξνκνθξαηίαο ,πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

πξψην, είλαη ε επηζπκία ησλ ηξνκνθξαηψλ γηα ππεξβνιηθή θαη αδηάθξηηε βία. Γηα ηνλ 

ζξεζθεπηηθφ ηξνκνθξάηε ε βία είλαη πξψηα θαη θχξηα κηα ηεξή πξάμε ή έλα ηεξφ 

θαζήθνλ πνπ εθηειείηαη γηα λα απαληήζεη ζε κηα ζενινγηθή απαίηεζε ή θαζήθνλ.
235

 

Οη ζξεζθεπηηθνί ηξνκνθξάηεο δελ έρνπλ λα απνινγεζνχλ ζε θάπνηνπο ςεθνθφξνπο. 

Αλ ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεζαη είλαη ν Θεφο , ηφηε δε ρξεηάδεηαη λα αλεζπρείο 

κήπσο ηνλ απνμελψζεηο θαη ηνλ θάλεηο λα αληηδξάζεη, θαζψο είλαη απίζαλν λα 

γλσζηνπνηήζεη ηελ αληίδξαζή ηνπ.
236

 Έηζη νη νκάδεο απηέο ηείλνπλ λα πξνμελνχλ 

καδηθέο απψιεηεο, θαζψο ν κφλνο πεξηνξηζκφο ηνπο είλαη νη ίδηεο ηνπο νη 

δπλαηφηεηεο.
237

 Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο άκεζεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ 

σζείηαη απφ ηε ζξεζθεία θαη ηεο αχμεζεο ησλ ζαλάησλ είλαη ε Αι Κάηληα, ε νπνία 

έρνληαο δηαπξάμεη κφιηο ην 0.1% ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ κεηαμχ 1998 θαη 

2004, ήηαλ ππεχζπλε γηα ζρεδφλ ην 19% ησλ ζαλάησλ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν.
238

 Απηφ 

είλαη αληίζεην κε φηη ζπλέβαηλε ζην παξειζφλ φπνπ νη ηξνκνθξάηεο ησλ παιαηνηέξσλ 

εηψλ δελ δνινθνλνχζαλ αδηαθξίησο αζψνπο, θαζψο θάηη ηέηνην ζα ήηαλ 

αληηπαξαγσγηθφ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπο θαη ζα ηνπο απνμέλσλε απφ ηελ θνηλσλία, 

αιιά δηαιέγαλε ηνπο ζηφρνπο ηνπο πξνζεθηηθά.
239

  Αθνχ φπσο είδακε νη ηξνκνθξάηεο 

βιέπνπλ ηνλ αγψλα ηνπο κε φξνπο θαινχ –θαθνχ θαη ζεσξψληαο ηα κε κέιε ησλ 

νξγαλψζεψλ ηνπο σο απίζηνπο , ε αδηάθξηηε βία δελ είλαη κφλν εζηθψο απνδεθηή 
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αιιά ηζνδχλακε κε έλα δίθαην θαη απαξαίηεην βήκα πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ ηνπο ζθνπνχ.
240

 

 

     Έλα ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ’’λέαο’’ ηξνκνθξαηίαο είλαη ε ππνηηζέκελε 

θαηλνχξηα δνκή ηεο. Γελ αλαπηχζζνληαη πιένλ κε ηελ ππξακηδηθή κνξθή ησλ 

νξγαλψζεσλ ηνπ παξειζφληνο αιιά κε ηελ κνξθή δηθηχνπ.
241

 Απηή ε λέα δνκή 

νξγάλσζεο δηεπθνιχλεηαη απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ηερλνινγίεο ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο 

θαζψο κεηψλεη ην θφζηνο ζηηο επηθνηλσλίεο επηηξέπνληαο έηζη ζηνπο ηξνκνθξάηεο λα 

αλαπηπρζνχλ δηθηπαθά.
242

 Ζ λέα δνκή είλαη πηζαλφ λα πεξηιακβάλεη κηθξέο νκάδεο ή 

ππξήλεο( 3 κέρξη 10 αηφκσλ) πνπ δξνπλ αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε, ηα κέιε ησλ 

νπνίσλ δε γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη δελ γλσξίδνπλ ηνλ ηφπν θαη ηξφπν δξάζεο 

ηνπο.
243

 Με απηφ ηνλ ηξφπν ε δηάιπζε ελφο ππξήλα δελ ζεκαίλεη θαη έλα 

απνθαζηζηηθφ πιήγκα θαηά ηνπ δηθηχνπ.
244

 Σν δίθηπν έηζη γίλεηαη πην επέιηθην, 

πξνζαξκφδεηαη πην εχθνια θαη γίλεηαη πην αλζεθηηθφ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο . Αλ 

θαη  ηα κέιε επηθνηλσλνχλ κε ηελ εγεζία κπνξνχλ σζηφζν λα δξνπλ απηνβνχισο .
245

 

Δίλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηνπ κνληέινπ ’’ θέληξν –αθηίλα’’ (hub and spoke), φπνπ νη 

θφκβνη επηθνηλσλνχλ κε ην θέληξν ,θαη ηνπ κνληέινπ ’’ηξνρνχ’’ φπνπ νη θφκβνη 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ρσξίο λα έρνπλ ζρέζε κε ην θέληξν.
246

  Πξφθεηηαη γηα 

άηνκα πνπ σζνχληαη, εκπλένληαη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη απφ έλα θίλεκα ή έλαλ 

εγέηε, αιιά πνπ δελ αλήθνπλ επίζεκα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε, αλαγλσξίζηκε 

ηξνκνθξαηηθή νκάδα νχηε αθνινπζνχλ εληνιέο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ εγεζία θαη 

θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν είλαη έμσ απφ νπνηαδήπνηε αιπζίδα ηεξαξρίαο.
247
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      Δίηε ιέγνληαη ’’ απηφλνκνη ππξήλεο ’’ ,’’ απηφλνκα δίθηπα’’, ’’αληίζηαζε ρσξίο 

εγεζία’’, ’’απηφλνκεο νκάδεο εγεζίαο ’’ ή ’’κνλαρηθνί ιχθνη’’
248

, απηφο ν ηχπνο 

δνκήο είλαη πνιχ δχζθνινο ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ δηείζδπζε απ΄ φηη κηα πην 

παξαδνζηαθή ηεξαξρηθή δνκή.
249

  Οπνηαδήπνηε πάλησο θη αλ είλαη ηα ζπζηαηηθά ελφο 

δηθηχνπ , απηφ πνπ ην θαζηζηά δίθηπν είλαη ε απνπζία θεληξηθήο αξρήο ή ειέγρνπ.
250

 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηήο ηεο λέαο δνκήο ήηαλ ηα δίθηπα πνπ νξγάλσζαλ 

θαη εθηέιεζαλ ηηο επηζέζεηο ζε Μαδξίηε θαη Λνλδίλν φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. 

 

     Μηα έθθαλζε απηήο ηεο δηθηπαθήο δνκήο θαη ηεο επαλάζηαζεο ζηηο επηθνηλσλίεο 

είλαη ην γεγνλφο φηη έρνπκε πεξηζζφηεξνπο εξαζηηέρλεο ηξνκνθξάηεο θαη ad hoc 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο. Γελ ρξεηάδεηαη λα εθπαηδεπηνχλ ή λα ππνζηεξηρζνχλ απφ 

άπνςε επηκειεηείαο  απφ θάπνην θξάηνο ππνζηεξηθηή κηαο θαη βαζίδνληαη ζηα δίθηπα 

γηα ππνζηήξημε ελψ κφιηο πξαγκαηνπνηήζνπλ ην ρηχπεκά ηνπο δηαιχνληαη.
251

  Δπίζεο 

ιφγσ ηεο απμεκέλεο ρξήζεο ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζηηο επηθνηλσλίεο θαη ηελ 

πιεξνθφξεζε νη λένη ηξνκνθξάηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κπζηηθά, κε 

δνξπθνξηθά ηειέθσλα, e-mails, ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν θαη λα θαιχπηνπλ 

απνζηάζεηο πην εχθνια θπξίσο κε ηελ ρξήζε δηεπεηξσηηθψλ πηήζεσλ.
252

 

 

     Δπίζεο έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ’’λέαο’’ ηξνκνθξαηίαο είλαη ε έιιεηςε 

θξάηνπο ππνζηεξηθηή. Απηφ ζπλάγεηαη απφ ηελ επηζπκία ησλ ηξνκνθξαηψλ γηα 

αλεμέιεγθηε θαη αδηάθξηηε βία θαζψο έηζη δελ ζα έρνπλ λα ινγνδνηήζνπλ ζε θαλέλα 

θξάηνο ή άιινλ νξγαληζκφ θαη γη’ απηφ δελ πεξηνξίδνπλ ηελ βία.
253

 Καη’ απηφ ηνλ 

ηξφπν ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ’’λέαο’’ ηξνκνθξαηίαο δελ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

θξαηψλ ππνζηεξηθηψλ, αιιά κέζσ άιισλ παξάλνκσλ πεγψλ φπσο δηαθίλεζε 

λαξθσηηθψλ, πεηξαηεία, απάηεο κε πηζησηηθέο θάξηεο αιιά θαη λφκηκσλ φπσο δσξεέο 

απφ εχπνξνπο , θηιαλζξσπίεο θαη ηελ Γηαζπνξά.
254
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      Αθφκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ’’λέαο’’ ηξνκνθξαηίαο ζεσξείηαη ε εκθάληζε ηεο 

απηνθηνληθήο ηξνκνθξαηίαο ή ησλ επηζέζεσλ απηνθηνλίαο . Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ’80 

θαη κεηά έγηλαλ ε πεκπηνπζία ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ.
255

 Δίλαη έλαο ηνκέαο 

φπνπ ε ζξεζθεία είρε ηνλ ζεκαληηθφηεξν αληίθηππν κεηά ηελ 11/9, αθνχ απφ ην 2001 

κέρξη ην 2005 έρνπκε ην 78% φισλ ησλ επηζέζεσλ απηνθηνλίαο απφ ηα 1968 θαη 

κεηά.
256

 Απφ ηηο 35 ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηήλ ηελ ηαθηηθή 

ηεο απηνθηνληθήο ηξνκνθξαηίαο ην 2005, νη 31 απφ απηέο (ην 86% δειαδή) ήηαλ 

Ηζιακηθέο . 

  

     Σέινο έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ’’λέαο’’ ηξνκνθξαηίαο είλαη ε νινέλα 

θαη πηζαλφηεξε ρξήζε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο (ΟΜΚ) ή ρεκηθψλ, βηνινγηθψλ 

θαη  ππξεληθψλ φπισλ.
257

  

 

      ηα πιενλεθηήκαηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ρεκηθψλ φπισλ (θιπθηαηλψδεηο 

παξάγνληεο, αζθπμηνγφλνη παξάγνληεο, αηκαηηθνί παξάγνληεο θαη λεπξνπαξαιπηηθνί 

παξάγνληεο) γηα ηνπο ηξνκνθξάηεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην γεγνλφο φηη ε απφθηεζή 

ηνπο είλαη θηελή θαη εχθνιε, δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηνπο θαη 

ε παξαγσγή ησλ αθαηέξγαζησλ παξαγφλησλ είλαη απνιχησο λφκηκε.
258

 Σν 

δπζθνιφηεξν κέξνο είλαη ε ζσζηή δηαζπνξά ησλ φπισλ, θαζψο επίζεο ν ρεηξηζκφο 

θαη ν έιεγρνο ηνπο.
259

 Παξάδεηγκα ρξεζηκνπνίεζεο ρεκηθψλ φπισλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηνπ αεξίνπ αξίλ, είρακε ην 1995 απφ ηελ νξγάλσζε ηνπ φθν Αζαράξα ,Aum 

Shinrikyo( Τπέξηαηε Αιήζεηα) ζην κεηξφ ηνπ Σφθπν.
260

 Ο ζθνπφο ηνπο ήηαλ λα 

πξνθαιέζνπλ ρηιηάδεο ζχκαηα αιιά ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ θαηάθεξαλ λα 

ζθνηψζνπλ κφλν 12 άηνκα θαη λα ηξαπκαηίζνπλ 5.500,
261

 θάηη πνπ δείρλεη πσο ε 

αλάπηπμε απηψλ ησλ φπισλ δελ είλαη ηφζν εχθνιε φζν παξνπζηάδεηαη ζπρλά θαη 

απαηηεί επηζηεκνληθή εηδεκνζχλε, ζεκαληηθά θεθάιαηα θαη αζθαιή εξγαζηήξηα.
262
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      Σψξα ζα αλαθεξζνχκε ζηα βηνινγηθά φπια πνπ είλαη ε ζθφπηκε ρξήζε 

βηνινγηθήο πξνέιεπζεο παξαγφλησλ ή λφζσλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνλνκεπζεί ην ζζέλνο 

ηνπ αληηπάινπ. Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο παξαγφλησλ, νη κηθξννξγαληζκνί , πνπ 

είλαη έκβηα νξγαληθά κηθξφβηα φπσο ν άλζξαθαο , ε ρνιέξα, ε παλψιε θαη άιια θαη 

νη ηνμίλεο, πνπ είλαη ππνπξντφληα έκβησλ νξγαληζκψλ ή θπξίσο θπζηθά δειεηήξηα, 

φπσο ε αιιαληίαζε ή ε ξεηίλε.
263

  

 

     Δίλαη ζαθψο πεξηζζφηεξν ηνμηθνί απφ ηνπο ρεκηθνχο παξάγνληεο (είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη έλα γξακκάξην ξεηίλεο πνπ ςεθάδεηαη ζε έλα ζηφρν-πιήζνο, 

κπνξεί λα ζθνηψζεη 10.000 άηνκα!)
264

, έρνπλ αλεμέιεγθηε δξάζε, κπνξνχλ λα 

πξνζβάιινπλ κεγάια ηκήκαηα πιεζπζκνχ, δελ αλαγλσξίδνπλ ζχλνξα, νχηε ηνλ 

αθξηβή ζηφρν γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη.
265

 Οη βηνινγηθνί παξάγνληεο έρνπλ 

πνιιαπιάζηα ζαλαηεθφξα απνηειέζκαηα απ’ φηη νη ρεκηθνί ζηελ ίδηα δνζνινγία
266

 

ελψ ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηεο βηνινγηθήο ηξνκνθξαηίαο ππάξρνπλ ελ αθζνλία ζην 

εκπφξην θαη ε παξαγσγή ηνπο κπνξεί λα γίλεη είηε ζε κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην είηε 

ζε έλα λνζνθνκείν.
267

 Δπίζεο έλα αθφκε πιενλέθηεκα ησλ βηνινγηθψλ φπισλ είλαη 

ην γεγνλφο φηη ηα ζπκπηψκαηα κεξηθέο θνξέο θάλνπλ κέρξη θαη δχν κήλεο λα 

εκθαληζηνχλ θαη έηζη είλαη δχζθνιν λα ππάξμεη έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε.
268

  

 

      Σα βηνινγηθά φπια, κνινλφηη είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα απνθηεζνχλ, είλαη 

εμαηξεηηθά δχζθνιν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά 
269

 ελψ γηα ηε δηαηήξεζε 

θαη θχιαμή ηνπο ρξεηάδνληαη εηδηθνί ρψξνη πξνζηαζίαο, κέζα κεηαθνξάο θαη ηξφπνη 

ρεηξηζκνχ ηνπο.
270

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα επίζεζεο κε βηνινγηθά φπια είλαη νη 

επηζηνιέο άλζξαθα πνπ εζηάιεζαλ ζηηο Ζ.Π.Α. κεηά ηελ 11 επηεκβξίνπ 2001, φπνπ 
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ζπλνιηθά ηαρπδξνκήζεθαλ επηά επηζηνιέο, πέζαλαλ 5 άλζξσπνη θαη ζε θαλέλαλ δελ 

έρεη αθφκα απαγγειζεί θαηεγνξία γηα απηφ.
271

   

 

     Σν πην αλεζπρεηηθφ πάληα ζε ζρέζε κε ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο είλαη ε 

πηζαλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ππξεληθψλ φπισλ. Σν ζέκα ηεο ππξεληθήο ηξνκνθξαηίαο 

ή ηεο ρξήζεο ππξεληθψλ πιηθψλ κε ζθνπφ ηνλ εθθνβηζκφ κεγάισλ πιεζπζκηαθψλ 

νκάδσλ πήξε δηαζηάζεηο θπξίσο κεηά ηελ δηάιπζε ηεο Δ...Γ.
272

 πνπ άθεζε πίζσ 

ηεο κηα αδχλακε ζπλνκνζπνλδία αλεμάξηεησλ θξαηψλ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε 

(Οπθξαλία , Λεπθνξσζία), ηνλ Καχθαζν( Γεσξγία) θαη Κεληξηθή Αζία 

(Οπδκπεθηζηάλ, Καδαθζηάλ) θαη θπζηθά ηελ ίδηα ηελ Ρσζία κε ππξεληθή ππνδνκή 

απμάλνληαο ηελ πηζαλφηεηα δηαθίλεζεο ππξεληθνχ πιηθνχ πξνο άγλσζηεο 

θαηεπζχλζεηο .
273

 Τπήξρε δηάρπηνο θφβνο φηη ε δνκή θαηνρήο θαη ειέγρνπ ησλ 

ππξεληθψλ ηεο Ρσζίαο είρε θαηαξξεχζεη πξνθαιψληαο εξσηεκαηηθά σο πξνο ην πνηνο 

ειέγρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα ππξεληθά ηεο ρψξαο.
274

 Δίλαη ν ιεγφκελνο θίλδπλνο 

ησλ «αδέζπνησλ ππξεληθψλ» πνπ απνηεινχζε θαη απνηειεί κφληκε έγλνηα ησλ 

ακεξηθαληθψλ θπβεξλήζεσλ κεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ.
275

  

 

     Ζ πηζαλή ρξήζε ππξεληθψλ φπισλ ζα ζήκαηλε ηεξάζηηα θαηαζηξνθή ηφζν ζε 

αλζξψπηλεο δσέο φζν θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο γεο γηα εθαηνληάδεο ρξφληα ελψ 

ε πηζαλφηεηα ρξήζεο ηνπο κπνξεί λα εθιάβεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο, απφ ηελ 

νπζηαζηηθή ρξήζε ησλ ππξεληθψλ φπισλ έσο ηελ ηνπνζέηεζε ξαδηελεξγψλ πιηθψλ 

κε ζθνπφ ηελ κφιπλζε πδάησλ ζε πδξαγσγεία, ιίκλεο , πνηάκηα θαη γεληθά πδάηηλνπο 

πφξνπο .
276

 Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε ππξεληθή ηξνκνθξαηία είλαη κηα 

εμηξεκηζηηθή κνξθή βίαο πνπ δελ αλαγλσξίδεη νκάδα ζηφρν πξνθαιψληαο έηζη 

ηεξάζηην αξηζκφ ζπκάησλ
277

 , θάηη πνπ ζπλάδεη κε ηελ ηδενινγία ησλ ζξεζθεπηηθψο 

σζνχκελσλ ηξνκνθξαηψλ .  
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      Ζ παξαγσγή ππξεληθψλ φπισλ πφξξσ απέρεη απφ ην λα είλαη εχθνιε θαη απιή 

θαζψο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ φπινπ απαηηνχληαη εθηφο απφ γλψζεηο θαη 

θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο, πνπ ζα ηηο πξνζέθεξε έλα θξάηνο ππνζηεξηθηήο φπσο 

πηζαλφλ θαη ην ζράζηκν πιηθφ.
278

 Ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο δελ κπνξνχλ λα 

θαηαζθεπαζηνχλ νχηε ζε ππφγεηα νχηε ζε ζπειηέο ηνπ Αθγαληζηάλ. Ζ θαηαζθεπή 

ππξεληθψλ βνκβψλ, ε θχιαμε θαη ε κεηαθνξά ξαδηελεξγψλ πιηθψλ πξέπεη λα γίλεηαη 

απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο θαη κέζα ζε εηδηθά εμνπιηζκέλνπο ρψξνπο εμαηηίαο 

ηνπ θφβνπ ελφο αηπρήκαηνο ή ηεο έθζεζεο ζε ξαδηελεξγά πιηθά. Δπνκέλσο είλαη 

δχζθνιν γηα κηθξέο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο λα θάλνπλ έλα ηέηνην κεγάιν βήκα 

θαζψο δελ δηαζέηνπλ νχηε ηνπο πφξνπο, νχηε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ γλψζε .
279

  

 

    Έλα πνιχ πην πηζαλφ ζελάξην απφ ηελ ρξήζε ππξεληθψλ φπισλ είλαη ε 

ππξνδφηεζε ηεο ιεγφκελεο «βξψκηθεο βφκβαο» ή ηα «ππξεληθά ηνπ θησρνχ».
280

 

Παξφιν πνπ ζπρλά ζπγρέεηαη κε ηα ππξεληθά φπια, ε βξψκηθε βφκβα, ρξεζηκνπνηεί 

ζπκβαηηθά εθξεθηηθά γηα λα δηαζπείξεη ξαδηελεξγά πιηθά. 
281

Αθφκα θαη κηα κηθξή 

πνζφηεηα ξαδηελεξγνχ πιηθνχ, αλ αιεζηεί  ζε ιεπηά κφξηα θαη δηαζπαξζεί  κέζσ ελφο 

ζπκβαηηθνχ εθξεθηηθνχ , κπνξεί λα δηαζθνξπίζεη ξαδηελεξγά κφξηα ζε κηα πεξηνρή 

αξθεηψλ ηεηξαγψλσλ.
282

 Ζ ππφζεζε πνπ γέλλεζε ηελ κεγαιχηεξε αλεζπρία ζηηο 

Ζ.Π.Α. ήηαλ ε πεξίπησζε ηνπ Υνζέ Παληίγηα, πξψελ κέινπο ζπκκνξίαο θαη πνιίηε 

ησλ Ζ.Π.Α. , ν νπνίνο ζπλειήθζε ζην ηθάγν ηνλ Μάην ηνπ 2002, κε ηελ θαηεγνξία 

φηη ζρεδίαδε λα νξγαλψζεη κηα επίζεζε κε βξψκηθε βφκβα ελαληίνλ ησλ Ζ.Π.Α. γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Αι Κάηληα.
283

  

       

4.β) Πξόθεηηαη όλησο γηα ’’λέα’’ ηξνκνθξαηία ; 

 

    ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε αλ φλησο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ 

δηθαηνινγήζνπλ ηνλ φξν ’’ λέα’’ ηξνκνθξαηία. Ζ ζξεζθεία θαη ν θαλαηηζκφο φπσο 

είδακε πην πάλσ ζεσξνχληαη σο ην θχξην θίλεηξν γηα ηνπο λένπο ηξνκνθξάηεο θπξίσο 
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απφ ηελ ιήμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη κεηά 
284

. Ηζηνξηθά φκσο ε ζξεζθεπηηθή 

ηξνκνθξαηία δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε έλα θαηλνχξην θαηλφκελν, θαζψο 

πεξηζζφηεξν απφ 2 ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ είρακε ηηο πξψηεο πξάμεηο πνπ ηψξα 

πεξηγξάθνπκε σο ζξεζθεπηηθή ηξνκνθξαηία, κε θπξηφηεξα παξαδείγκαηα ηνπο 

Εεισηέο θαη ηνπο Αζζαζίλνπο .
285

 Δπνκέλσο δελ είλαη ηφζν έλα λέν ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο ηξνκνθξαηίαο φζν κηα θπθιηθή επηζηξνθή ζε έλα πξνεγνχκελν θαη ελ πνιινίο 

μεραζκέλν θίλεηξν ηεο ηξνκνθξαηίαο .
286

 

       

      Δδψ λα ζεκεηψζνπκε φκσο φηη θαη ε ιεγφκελε ’’παιηά ηξνκνθξαηία’’ είρε 

νξγαλψζεηο πνπ είραλ ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ν IRA ζηελ Ηξιαλδία, 

φπνπ ε ζπκκεηνρή θξηλφηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ην ζξήζθεπκα (Καζνιηθνί), ην 

FLN ζηελ Αιγεξία ήηαλ Μνπζνπικαληθφ ελψ θαη ηα θίλεηξα ησλ ζεκεξηλψλ 

ηξνκνθξαηψλ δελ είλαη απνθιεηζηηθά ζξεζθεπηηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Αι 

Κάηληα πνπ δεηάεη ηελ επαλίδξπζε ηνπ Υαιηθάηνπ, ηελ απφζπξζε ησλ Ακεξηθαλψλ 

απφ ηνλ Οίθν ηνπ Ηζιάκ, ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δηεθζαξκέλσλ θπβεξλήζεσλ κε 

άιιεο πνπ ζα επηζηξέςνπλ ζην ζσζηφ δξφκν θαη ηελ εμάιεηςε ηνπ Ηζξαήι , 

δείρλνληαο έηζη φηη πνιηηηθή θαη ζξεζθεία ζπλππάξρνπλ.
287

  

 

      Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ζεσξείηαη σο λέν θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ζξεζθεπηηθή 

ηξνκνθξαηία είλαη ην γεγνλφο φηη νη ηξνκνθξάηεο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα  

ρξεζηκνπνηήζνπλ βία ρσξίο φξηα θαη λα πξνθαιέζνπλ κεγάιν αξηζκφ ζπκάησλ ζε 

ζρέζε κε ηελ παιηά ηξνκνθξαηία πνπ δηάιεγε πξνζεθηηθά ηα ζχκαηά ηεο θαη ζηφρνπο 

κε ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα. κσο ππάξρεη πην ζπκβνιηθφο ζηφρνο απφ ηελ Μέθθα ηνπ 

παγθφζκην θαπηηαιηζκνχ ζηε Νέα Τφξθε ,ην Παγθφζκην Κέληξν Δκπνξίνπ, θαη ην 

Πεληάγσλν; 

 

        Γελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί φηη ππάξρεη κηα ζηαηηζηηθή ζρέζε κεηαμχ  

Ηζιακηθψλ νκάδσλ θαη πςειφηεξνπ αξηζκνχ ζπκάησλ ζηηο ηξνκνθξαηηθέο ηνπο 
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επηζέζεηο 
288

 θαη φηη φηαλ θαλείο εμεηάδεη ηα δεδνκέλα δηεζλψλ ηξνκνθξαηηθψλ 

επηζέζεσλ αλαθαιχπηεη φηη ελψ ν αξηζκφο ησλ επηζέζεσλ έρεη κεησζεί αληίζεηα έρεη 

απμεζεί ν αξηζκφο ησλ ζαλάησλ αλά πεξηζηαηηθφ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

’80.
289

 Απηή ε αχμεζε ησλ απσιεηψλ ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί φρη κφλν απφ 

ηνλ ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ ηξνκνθξαηψλ θαη ην πψο αληηιακβάλνληαη ηελ βία 

290
 αιιά επίζεο θαη απφ ηελ βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

ηξνκνθξάηεο , φπσο νη ρξνλνδηαθφπηεο, εθξεθηηθά κε ηειερεηξηζκφ  πνπ απμάλνπλ 

ηνλ αξηζκφ ησλ απσιεηψλ.
291

  

 

     Δπίζεο δελ πξέπεη λα μερλάκε ηελ ζρέζε ησλ ηξνκνθξαηψλ θαη ησλ Μ.Μ.Δ. γηαηί 

φζν πην ηζρπξά ηα ρηππήκαηα θαη νη επηζέζεηο ησλ ηξνκνθξαηψλ ηφζν κεγαιχηεξε 

θάιπςε ζα έρνπλ απφ απηά
292

 κεηαδίδνληαο έηζη ην κήλπκα ησλ ηξνκνθξαηψλ, θαζψο 

πάλσ απ’ φια ε ηξνκνθξαηία κηα κνξθή επηθνηλσλίαο , έλαο άθξσο δξακαηηθφο 

ηξφπνο λα ζηέιλεηο έλα κήλπκα.
293

 Δίλαη ζηελ ινγηθή ηεο ηξνκνθξαηίαο λα 

πξαγκαηνπνηνχλ κεγαιχηεξεο θαη πην αθξαίεο επηζέζεηο γηα λα πεηχρνπλ ηνλ ίδην ή 

κεγαιχηεξν αληίθηππν, έηζη φηαλ ηα κέζα είλαη δηαζέζηκα, ζα εθθξαζηνχλ θη απηνί  

πην αθξαία.
294

 Δπνκέλσο νη ηξνκνθξάηεο απμάλνπλ ηηο απψιεηεο πνπ πξνθαινχλ γηα 

πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ Μέζσλ θαη ζπλεπψο ηνπ θνηλνχ. ζν θη αλ νη 

ηξνκνθξάηεο πνπ σζνχληαη απφ ηελ ζξεζθεία ζεσξνχλ φηη έρνπλ λα απνινγεζνχλ 

κφλν ζην Θεφ γηα ηηο πξάμεηο ηνπο, φηαλ έρνπλ θαη πνιηηηθή αηδέληα ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ θνηλή γλψκε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ απηή ζέηεη 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα νηθνλνκηθή ζηήξημε θαη ζηξαηνιφγεζε.
295

 

Οη ηξνκνθξάηεο ζέινπλ αθφκα πνιινχο αλζξψπνπο λα παξαθνινπζνχλ θαη ζα πξέπεη 

λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη φζν πην κεγάιε, ζπληνληζκέλε θαη δξακαηηθή είλαη κηα 

επίζεζε , ηφζν πην επξχ ζα είλαη θαη ην θνηλφ πνπ παξαθνινπζεί θαη έηζη ην 
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απμαλφκελν επίπεδν ζαλάησλ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο κηα ζπλερήο δηαδηθαζία 

θαη φρη απαξαίηεηα ζαλ έλα ζηνηρείν λεσηεξηθφηεηαο .
296

   

 

      Αθφκα έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ’’λέαο’’ ηξνκνθξαηίαο είλαη ε δνκή ηεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα απηή ηνπ ’’δηθηχνπ’’ ελ αληηζέζεη κε ηελ δνκή πνπ είραλ νη 

πξνεγνχκελεο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο. Καηά πφζνλ φκσο απηφ ζπληζηά 

θαηλνηνκία; Δλψ ε παιηά ηξνκνθξαηία ήηαλ νξγαλσκέλε πην ηεξαξρηθά, κε 

ππξακηδηθή κνξθή
297

 ,ε ’’λέα’’ ηξνκνθξαηία έρεη κηα νξγάλσζε ελφο ραιαξνχ 

δηθηχνπ φπσο είδακε πην πάλσ. κσο απηή ε δηθηπαθή δνκή ηεο ηξνκνθξαηίαο 

εκθαλίδεηαη θαη ζε πεξηπηψζεηο ηνπ αλαξρηθνχ θηλήκαηνο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζηελ Ρσζία 

θαη ζηελ Γαιιία
298

, κε ηελ κνξθή ηεο Αλαξρηθήο ή Μαχξεο Γηεζλνχο .
299

 Δπίζεο ε 

PLO, ήηαλ κηα νξγάλσζε νκπξέια , ηεο νπνίαο ε θχξηα ζπληζηψζα ε Φαηάρ δελ είρε 

ην κνλνπψιην ηζρχνο θαη νη ππφινηπεο ζπληζηψζεο είραλ δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

ηνπο, ζπκθσλψληαο, δηαθσλψληαο θαη αλαπηχζζνληαο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη 

πνιηηηθέο, 
300

 θαζηζηψληαο έηζη ηελ PLO ’’ έλα δίθηπν ζρέζεσλ’’.
301

 εκάδηα 

δηθηπαθήο δνκήο ππήξραλ επίζεο θαη ζε αξηζηεξέο επαλαζηαηηθέο νξγαλψζεηο φπσο 

ζηελ RAF φπνπ δεχηεξεο, ηξίηεο θαη ηέηαξηεο γεληάο ηξνκνθξάηεο δελ ζρεκάηηδαλ 

κηα ηεξαξρηθά δνκεκέλε νξγάλσζε αιιά πεξηζζφηεξν έλα δίθηπν κε θνηλνχο 

ζθνπνχο. 
302

 πσο ππήξραλ ζηνηρεία δηθηπαθήο δνκήο ζε παιαηφηεξεο νξγαλψζεηο, 

έηζη ππάξρνπλ ζηνηρεία ηεξαξρηθήο δνκήο θαη ζε ζεκεξηλέο φπσο ζηελ Αι Κάηληα.
303

 

Θα ιέγακε ινηπφλ φηη ε εκθάληζε νξγαλψζεσλ κε ιηγφηεξν ηεξαξρηθέο δνκέο είλαη 

κηα επηζηξνθή ζηελ παξάδνζε φζν νη αξηζηεξέο ηδενινγίεο ράλνπλ ηελ δπλακηθή 

ηνπο.
304
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      Αλαθνξηθά κε ηελ ζέζε φηη νη ζεκεξηλνί ηξνκνθξάηεο είλαη πεξηζζφηεξν 

εξαζηηέρλεο θαη δελ βαζίδνληαη ηφζν πνιχ ζηελ θξαηηθή παηξσλία/ ππνζηήξημε, λα 

πνχκε φηη φινη νη ηξνκνθξάηεο φηαλ μεθηλνχλ είλαη εξαζηηέρλεο , ππφ ηελ έλλνηα φηη 

δελ ην έρνπλ μαλαθάλεη απηφ, αιιά αλ ηζρχζεη θαη εδψ ν λφκνο ηεο επηβίσζεο ηνπ 

ηζρπξνηέξνπ ηφηε ν αξηζκφο ησλ επαγγεικαηηψλ ηξνκνθξαηψλ ζα απμάλεη.
305

 Απφ ηελ 

άιιε ε θξαηηθή ππνζηήξημε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζπλερίδεη λα είλαη ζεκαληηθή γηα ηηο 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο γηαηί πάληα ζα ρξεηάδεηαη έδαθνο ην νπνίν παξέρεη 

βάζεηο, θξεζθχγεηα θαη εθπαηδεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο , φπσο έδεημε ην παξάδεηγκα 

ηεο Αι Κάηληα ζην Αθγαληζηάλ.
306

  

 

    Ζ απηνθηνληθή ηξνκνθξαηία (επηζέζεηο απηνθηνλίαο) είλαη κηα ηαθηηθή πνπ 

απνδίδεηαη επίζεο ζηελ ’’λέα’’ ζξεζθεπηηθή ηξνκνθξαηία. κσο πξέπεη λα πνχκε φηη 

ε ηαθηηθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ νξγαλψζεηο πνπ δελ έρνπλ σο βαζηθφ ηνπο 

θίλεηξν ηελ ζξεζθεία, φπσο είλαη νη Σίγξεηο Σακίι ζηε ξη Λάλθα απφ ην 1983, νη 

νπνίνη είλαη θπξίσο εζληθηζηηθφ/ απνζρηζηηθφ θίλεκα.
307

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη 

Σίγξεηο Σακίι απφ ην 1983 κέρξη ην 2000 είραλ πξαγκαηνπνηήζεη πεξηζζφηεξεο 

επηζέζεηο απηνθηνλίαο απφ φηη φιεο νη άιιεο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο καδί.
308

 

Αθφκε θαη νη Αζζαζίλνη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πξφδξνκνη ησλ επηζέζεσλ 

απηνθηνλίαο ,
309

 θάηη πνπ δείρλεη πσο ε απηνθηνληθή ηξνκνθξαηία δελ είλαη 

απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ηεο ζξεζθεπηηθήο ηξνκνθξαηίαο .  

 

      Ζ πηζαλφηεηα ρξήζεο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο απφ ηελ ’’λέα’’ ηξνκνθξαηία 

είλαη επίζεο ζπδεηήζηκε, θαζψο ζα πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε ζε πνην βαζκφ 

ρξεζηκνπνηνχληαη φλησο απφ ηξνκνθξάηεο. Οη κφλεο πεξηπηψζεηο ρξήζεο ηέηνησλ 

φπισλ έγηλαλ ην 1995 απφ ηελ νξγάλσζε ηνπ φθν Αζαράξα ζην κεηξφ ηνπ Σφθπν 

θαη ακέζσο κεηά ηηο επηζέζεηο ζηελ Νέα Τφξθε ην 2001 κε ηηο ηαρπδξνκήζεηο 

επηζηνιψλ άλζξαθα, 
310

 θάηη πνπ δείρλεη πσο ε ρξήζε απηψλ ησλ φπισλ δελ απνηειεί 

ηάζε. Μηα ζεηξά επηζέζεσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ κε ζπληνληζκέλν ηξφπν θαη ζε ζρεηηθά 

                                                
305.π..  
306 Alexander Spencer, ’’Questioning the concept of New Terrorism’’ ζην  ’’ Peace Conflict and 

Development’’, Issue 8, January 2006, ζει. 21. 
307 Bruce Hoffman, ’’ Inside Terrorism’’, Columbia University Press, New York, 2006, ζει. 137. 
308 Alexander Spencer, ’’Questioning the concept of New Terrorism’’ ζην  ’’ Peace Conflict and 

Development’’, Issue 8, January 2006, ζει. 20. 
309 Λνπίδ Ρίηζαξληζνλ, ’’ Ση ζέινπλ νη ηξνκνθξάηεο ’’, Δθδφζεηο Σφπνο, Αζήλα 2006, ζει. 68-69. 
310

 Isabelle Duyvesteyn, ’’ How new is the new terrorism?’’, ’’Studies in Conflict and Terrorism’’, Vol. 

27, Issue 5, April 2004, ζει. 439-454.  



 64 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα πξνθαινχζε κεγαιχηεξε αλεζπρία.
311

 Δπίζεο 

ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ δείρλνπλ φηη αθφκα θαη νη νξγαλψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 

δεθαεηηψλ ζρεδίαδαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο αθαηξψληαο 

θαη πάιη ην ζηνηρείν ηνπ ’’λένπ’’.
312

 Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε 

ηελ πεξίπησζε ηνπ 1979, φηαλ Παιαηζηίληνη ηξνκνθξάηεο πξνζπάζεζαλ λα 

δειεηεξίαζαλ πνζφηεηεο πνξηνθαιηψλ απφ ηελ Σδάθα γηα λα πιήμνπλ ηηο Ηζξαειηλέο 

εμαγσγέο θαη ηελ πεξίπησζε ηνπ 1990 φπνπ νη Σίγξεηο Σακίι ρξεζηκνπνίεζαλ αέξην 

ριψξην ζε κηα επίζεζε ελαληίνλ ελφο ζηξαηνπέδνπ ζηε ξη Λάλθα.
313

 ε κηα έξεπλα 

πνπ έγηλε απφ ην Ηλζηηηνχην RAND θαη αθνξνχζε ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα απφ 

ην 1968 κέρξη ην 1998, ζε δείγκα άλσ ησλ 8.000 ρηιηάδσλ , κφιηο 60 πεξηπηψζεηο 

αθνξνχζαλ ζρεδηαζκφ θαη επηζέζεηο κε ρεκηθά, βηνινγηθά θαη πξνζπάζεηεο θινπήο 

θαη θαηαζθεπήο ππξεληθψλ φπισλ.
314

  

 

     Φπζηθά νη κεγαιχηεξνη θφβνη πξνέξρνληαη απφ ηελ πηζαλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο 

ππξεληθψλ φπισλ. Πξνο ην παξφλ δελ έρεη ππάξμεη επίζεζε κε ππξεληθά φπια απφ 

ηνπο ηξνκνθξάηεο θαη ζηηο πην θαηαζηξεπηηθέο ηνπο επηζέζεηο ρξεζηκνπνηνχλ βφκβεο, 

ζπκβαηηθά εθξεθηηθά θαη ραξηνθφπηεο .
315

 Πνιιέο θνξέο νη αξρέο δηνγθψλνπλ ηνλ 

θφβν απηφ ηεο απεηιήο ρξεζηκνπνίεζεο ππξεληθψλ ζε πζηεξηθφ βαζκφ ζπαηαιψληαο 

ζεκαληηθνχο πφξνπο.
316

 κσο κεξηθέο θνξέο νη ίδηνη νη ηξνκνθξάηεο δελ βνεζνχλ ηελ 

θαηάζηαζε, φπσο έγηλε κε ηνλ Μπηλ Λάληελ ,ν νπνίνο εθκεηαιιεπφκελνο ηνπο 

ακεξηθαληθνχο θφβνπο , επέκεηλε πσο έρεη ην ίδην δηθαίσκα κε ηελ Γχζε λα θαηέρεη 

ππξεληθά φπια.
317

 Μάιηζηα ππήξραλ αλαθνξέο πνπ έδεηρλαλ φηη ε Αι Κάηληα είρε 

δείμεη ελδηαθέξνλ απφθηεζεο ππξεληθψλ, φπσο ε πεξίπησζε λα αγνξάζεη νπξάλην 

απφ ηελ Νφηην Αθξηθή ην 1994 ρσξίο επηηπρία ή ε ζχιιεςε ελφο κέινπο ηεο ην 1998 

φηαλ πξνζπαζνχζε λα αγνξάζεη εκπινπηηζκέλν νπξάλην απφ ηελ Γεξκαλία
318

 ,φκσο 
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νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ήηαλ ηφζν αμηφπηζηεο φζν απηέο πνπ έδεηρλαλ κε ζηγνπξηά 

φηη ν αληάκ Υνπζεΐλ αλέπηπζζε θαη θαηείρε φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο.
319

 

 

       πλνςίδνληαο θαλείο δελ ακθηζβεηεί ηελ χπαξμε κηαο ζξεζθεπηηθψο σζνχκελεο 

ηξνκνθξαηίαο αιιά φηη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηεο πξνζάπηνληαη είλαη 

’’λέα’’.  Μεηά απφ απηή ηελ ζχληνκε αλάιπζε είδακε φηη πξφθεηηαη πεξηζζφηεξν γηα 

ζπλέρεηα θαη εμέιημε ηεο ηξνκνθξαηίαο παξά  γηα κηα ’’λέα’’ ηξνκνθξαηία . Θα 

ιέγακε φηη απιψο φηη νη ηξνκνθξάηεο πξνζαξκφδνληαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο ελφο 

ζπλερψο εμειηζζφκελνπ θφζκνπ. 

 

 

4.γ) Αι Κάηληα. 

 

      Θα αλαθεξζνχκε ηψξα ζηελ ζεκαληηθφηεξε θαη δηαζεκφηεξε ηξνκνθξαηηθή 

νξγάλσζε ηεο ζχγρξνλεο επνρήο πνπ ζπλδπάδεη πνιηηηθά θαη ζξεζθεπηηθά θίλεηξα 

δξάζεο. Ζ Αι Κάηληα ππήξμε έλα απφηνθν ηεο νβηεηηθήο εηζβνιήο ζην Αθγαληζηάλ 

θαηά ηελ πεξίνδν 1979-1989 θαη ηεο πνιηηηθήο ησλ Ακεξηθαλψλ ζηελ πεξηνρή. Αο 

δνχκε φκσο ην πιαίζην κέζα απφ ην φπνην δεκηνπξγήζεθε ε Αι Κάηληα.  

 

      Σν 1986 ν ηφηε αξρεγφο ηεο CIA Γνπίιηακ Κέηζη έρνληαο αλαβαζκίζεη ηνλ πφιεκν 

θαηά ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο πήξε 3 ζεκαληηθά θαη άθξσο απφξξεηα ηελ επνρή 

εθείλε κέηξα.
320

 Πξψηνλ, είρε πείζεη ην Ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν, κέζσ ελφο εηδηθνχ 

πνιεκηθνχ ηακείνπ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ηφηε κε παξνρέο δηζεθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ
321

, λα εθνδηάζεη ηνπο Μνπηδαρεληίλ κε ακεξηθαληθνχο αληηαεξνπνξηθνχο 

ππξαχινπο Stinger γηα ηελ θαηάξξηςε ησλ ζνβηεηηθψλ αεξνπιάλσλ θαη ειηθνπηέξσλ 

θαη λα ζηείιεη ζπκβνχινπο γηα ηελ εθπαίδεπζε αληαξηψλ.
322

 (Μέρξη ηφηε θαλέλα 

ακεξηθαληθφ φπιν ή πξνζσπηθφ δελ είρε ρξεζηκνπνηεζεί απεπζείαο ζηελ πνιεκηθή 

πξνζπάζεηα). Γεχηεξνλ, ε CIA ,ε βξεηαληθή ΜΗ6 θαη ε ISI (Παθηζηαληθή  Τπεξεζία 

Πιεξνθνξηψλ) ζπκθψλεζαλ επίζεο λα εθαξκνζηεί έλα πξνθιεηηθφ ζρέδην γηα 
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επηζέζεηο αληαξηψλ ζηηο νβηεηηθέο νζηαιηζηηθέο Γεκνθξαηίεο ηνπ Σαηδηθηζηάλ θαη 

ηνπ Οπδκπεθηζηάλ, πνπ απνηεινχζαλ ην καιαθφ κνπζνπικαληθφ ππνγάζηξην ηεο 

Δ...Γ., απ’ φπνπ αλεθνδηάδνληαλ ηα ζνβηεηηθά ζηξαηεχκαηα ηνπ Αθγαληζηάλ.
323

 

Σξίηνλ, ν Κέηζη πξνζέθεξε ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζε κηα παιαηφηεξε πξσηνβνπιία ηεο 

ISI γηα ηελ ζηξαηνιφγεζε ξηδνζπαζηψλ Μνπζνπικάλσλ απφ φιν ηνλ θφζκν, ηε 

κεηαθνξά ηνπο ζην Παθηζηάλ θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ πφιεκν καδί κε ηνπο 

Αθγαλνχο Μνπηδαρεληίλ. 
324

 

 

     Σν Παθηζηάλ κάιηζηα είρε δψζεη κφληκεο νδεγίεο ζηηο πξεζβείεο ηνπ ζην 

εμσηεξηθφ λα παξέρνπλ βίδα ρσξίο εξσηήζεηο ζε νπνηνλδήπνηε ήζειε λα πάεη θαη λα 

πνιεκήζεη καδί κε ηνπο Μνπηδαρεληίλ.
325

 Μεηαμχ 1982 θαη 1992 πεξίπνπ 35.000 κε 

40.000 εζεινληέο ξηδνζπάζηεο
326

 απφ 43 ηζιακηθέο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο , ηεο 

Βφξεηαο θαη Αλαηνιηθήο Αθξηθήο , ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη ηεο Άπσ Αλαηνιήο 

έιαβαλ ην βάπηηζκα ηνπ ππξφο απφ ηνπο Αθγαλνχο Μνπηδαρεληίλ. 

 

      Μεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ ήηηα ηεο πξψελ Δ...Γ. απηνί νη βεηεξάλνη 

ηνπ πνιέκνπ ή «Αθγαλνί» ή «free floating network» γχξηζαλ πίζσ ζηηο παηξίδεο 

ηνπο, πξνζρψξεζαλ ζε ξηδνζπαζηηθέο ηζιακηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ζπκκεηείραλ ζε 

έλνπιεο νκάδεο θαη γεληθφηεξα βίαηεο ελέξγεηεο
327

, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο Αιγεξίαο θαη ηεο Βνζλίαο .
328

 Να ζεκεηψζνπκε εδψ φηη απφ ην 1992-

93, Αηγχπηηνη θαη Αιγεξηλνί εγέηεο αλσηάηνπ επηπέδνπ είραλ ζπκβνπιέςεη ηελ 

Οπάζηγθηνλ λα ζηξαθεί εθ λένπ δηπισκαηηθά ζην Αθγαληζηάλ γηα λα επηηεπρζεί 

εηξήλε θαη λα ηεζεί ηέξκα ζηελ παξνπζία ησλ «Αθγαλψλ».
329

 Ζ Οπάζηγθηνλ φκσο 

δελ έιαβε ζνβαξά ππφςε  ηηο πξνεηδνπνηήζεηο θαη αγλφεζε ην Αθγαληζηάλ αθφκα θαη 

φηαλ θιηκαθψζεθε εθεί ν εκθχιηνο ,
330

 ελεξγψληαο κε βάζε ην δηθφ ηεο ζπκθέξνλ.  
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      Έλαο απφ απηνχο ηνπο ζηξαηνινγεκέλνπο λένπο ήηαλ θαη ν  ανπδάξαβαο 

Οζάκπα Μπηλ Λάληελ κε πηπρίν ζηα Οηθνλνκηθά απφ ην παλεπηζηήκην ηεο Σδέληα, 

γηνο ελφο κεγηζηάλα ηδηνθηήηε θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ απφ ηελ Τεκέλε , ηνπ 

Μνράκελη Μπηλ Λάληελ, πνπ δηαηεξνχζε ζηελνχο δεζκνχο κε ηελ βαζηιηθή 

νηθνγέλεηα ηεο ανπδηθή Αξαβίαο .
331

 O Mπηλ Λάληελ πήγε ζην Αθγαληζηάλ , ελ 

πνιινίο , επεηδή κέρξη ηφηε θαλέλαο θαινκαζεκέλνο ανπδάξαβαο πξίγθηπαο θαη 

πινχζηνο δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα αληηκεησπίζεη ηηο θαθνπρίεο ησλ βνπλψλ. 
332

Αλ 

θαη φρη απφ βαζηιηθή νηθνγέλεηα, ήηαλ πνιχ θνληά ζηνπο βαζηιείο θαη αξθεηά 

πινχζηνο γηα λα εγεζεί ηεο ζανπδαξαβηθήο νκάδαο .
333

 

 

     Ο Μπηλ Λάληελ ζπκκεηείρε ζην Αθγαληθφ Γξαθείν Τπεξεζηψλ (Μαρληάκπ αι 

Κηληκάη) , ην νπνίν είρε ηδξχζεη ν Ακπληνπιάρ Αδάκ ην 1984, κε ζθνπφ λα 

ζηξαηνινγεί, λα εθπαηδεχεη λεαξνχο Μνπζνπικάλνπο( θπξίσο Άξαβεο) θαζψο θαη λα 

ιακβάλεη θαη λα δηνρεηεχεη δσξεέο απφ ηελ ηζιακηθή θηιαλζξσπία
334

 Σα θεθάιαηα 

ήηαλ θπξίσο ανπδαξαβηθά κηαο θαη νη ηειεπηαίνη ήζειαλ λα πξνσζήζνπλ ηνλ 

Οπαρακπηζκφ , κηα απζηεξή, θνηλσληθά ζπληεξεηηθή εθδνρή ηνπ Ηζιάκ.
335

 Ζ βάζε 

ηεο νξγάλσζεο ήηαλ ζηελ Πεζαβάξ φκσο είρε γξαθεία ζηελ Νέα Τφξθε θαη ζε 

πφιεηο ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο θαη ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο κηαο θαη ν ζθνπφο ηεο 

ζηξαηνιφγεζεο ήηαλ παγθφζκηνο.
336

 Ο θεληξηθφο ζηφρνο ηεο νξγάλσζεο, φπσο ηνλ 

αλαγλψξηζαλ νη δχν εγέηεο ηεο κεηά ηελ ήηηα ησλ νβηεηηθψλ ,ήηαλ παξέρνπλ 

πνιεκηζηέο θαη πιηθή βνήζεηα ζηνπο Μνπζνπικάλνπο πνπ βξίζθνληαλ ππφ θαηαπίεζε 

νπνπδήπνηε θη αλ ήηαλ.
337

   

 

       Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ δεκηνπξγήζεθε ε Αι Κάηληα ην 

1988(Βάζε ζηα Αξαβηθά). Οη Αδάκ θαη Μπηλ Λάληελ είραλ δηαθσλίεο σο πξνο ηελ 
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ηαθηηθή πνπ ζα έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ, θαζψο ν Λάληελ ππνζηήξηδε ηπραία 

ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ζε άκαρνπο πνιίηεο θάηη πνπ ν Αδάκ ην έβξηζθε αληίζεην 

κε ηελ δηδαζθαιία ηνπ Ηζιάκ.
338

 Σελ άπνςε ηνπ Λάληελ ζπκκεξίδνληαλ θαη Αηγχπηηνη 

πνιεκηζηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ νξγάλσζε. Σειηθά ην ζέκα ιχζεθε κε ηελ 

δνινθνλία ηνπ Αδάκ ην 1989, ρσξίο λα έρεη απνδεηρζεί αλ ν Λάληελ θξπβφηαλ απφ 

πίζσ.
339

   

 

      Μεηά ηελ δνινθνλία ηνπ Αδάκ, ηελ απφζπξζε ησλ νβηεηηθψλ ζηξαηεπκάησλ θαη 

φληαο απνγνεηεπκέλνο απφ ηηο εζσηεξηθέο δηακάρεο ησλ Μνπηδαρεληίλ επέζηξεςε 

ζηελ ανπδηθή Αξαβία,
340

 φπνπ ήηαλ ζεβαζηφο ιφγσ ηεο επηηπρεκέλεο ηδηράλη 

ελαληίνλ ησλ θνκκνπληζηψλ. Ζ θαηάζηαζε άιιαμε φκσο κεηά ηελ εηζβνιή ηνπ Ηξάθ 

ζην Κνπβέηη ην 1990. Ζ ανπδηθή Αξαβία ήξζε ζε ξήμε κε ηνλ Μπηλ Λάληελ, φηαλ 

απέξξηςε ηηο πξνηάζεηο ηνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο Μνπηδαρεληίλ γηα πξνζηαζία 

απφ ηνλ αληάκ Υνπζεΐλ θαη ζηξάθεθε ζηηο Ζ.Π.Α..
341

 Ζ θαηάζηαζε ρεηξνηέξεςε 

φηαλ κεηά ηελ ήηηα ηνπ Ηξάθ, ε ανπδηθή Αξαβία επέηξεςε ηελ επ’ αφξηζηνλ 

παξακνλή ησλ ’’απίζησλ’’ ζηα ηεξά εδάθε ηνπ Ηζιάκ ( κηαο θαη ζηελ . Αξαβία 

βξίζθνληαη 2 απφ ηνπο 3 ηεξνχο ηφπνπο , Μέθθα θαη Μεδίλα, ελψ θαη ν ηξίηνο ε 

Ηεξνπζαιήκ βξίζθεηαη ππφ ηελ θαηνρή ησλ Ηζξαειηλψλ) θάλνληαο έηζη έμαιιν ηνλ 

Λάληελ , ν νπνίνο θαηεγφξεζε γηα πξνδνζία ηελ βαζηιηθή νηθνγέλεηα  επεδίσμε  ηελ 

αλαηξνπή ηεο .
342

 O Μπηλ Λάληελ ζεσξνχζε φηη ε ακεξηθαληθή παξνπζία ζηε 

ανπδηθή Αξαβία ήηαλ κηα πξφθαζε γηα λα κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηνλ πινχην ηεο 

ρψξαο νη Ζ.Π.Α.
343

  

 

     Δκθαλψο δπζαξεζηεκέλε κε ηηο δεκφζηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζηξαηησηηθέο 

ηνπ απφςεηο, ε θπβέξλεζε ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ηνλ έζεζε ζε θαη’ νίθνλ 
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πεξηνξηζκφ.
344

 Καηάθεξε φκσο ράξε ζηηο δηαζπλδέζεηο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ λα πάεη 

ζην Παθηζηάλ γηα κεξηθνχο κήλεο ,φπνπ θαη απφ εθεί έθπγε θνβνχκελνο ηελ ζχιιεςε 

ηνπ ιφγσ ησλ θαιψλ ζρέζεσλ Ρηάλη θαη Ηζιακακπάλη.
345

  Σν 1992 πήγε ζην νπδάλ 

καδί κε 1500 πνιεκηζηέο βεηεξάλνπο ηνπ Αθγαληζηάλ, φπνπ ηνλ ππνδέρηεθε ν 

πλεπκαηηθφο εγέηεο, Υαζάλ αι Σνπξακπί, γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ηζιακηθή 

επαλάζηαζε πνπ είρε εθξαγεί εθεί.
346

  Σν νπδάλ ππφ ηελ εγεζία ηνπ ηξαηεγνχ 

Μπαζίξ είρε γίλεη ε δεχηεξε ηζιακηθή δεκνθξαηία κεηά ην Ηξάλ, ην 1989.
347

 Ζ Αι 

Κάηληα ζην νπδάλ ζπλήςε ζπκκαρία κε άιιεο νξγαλψζεηο απφ ηελ Αίγππην, ην 

Παθηζηάλ, ηελ Αιγεξία θαη ηελ Σπλεζία φπσο θαη κε ηελ Παιαηζηηληαθή Σδηράλη θαη 

ηελ Υακάο.
348

 Δπίζεο εθεί κε ζεκαληηθά θεθάιαηα πνπ δηέζεζε έθηηαμε ππνδνκέο θαη 

επηρεηξήζεηο γηα ηελ θπβέξλεζε , ε νπνία έηζη έθαλε ηα ’’ζηξαβά κάηηα’’ γηα ηηο 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, φπσο ην φηη πξνζέθεξε νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε βίαηεο 

ηζιακηζηηθέο νξγαλψζεηο ζε φιν ηνλ Μνπζνπικαληθφ, θαη φρη κφλν, θφζκν.
349

 Έκεηλε 

κέρξη ην 1996 ζην νπδάλ φηαλ αλαγθάζηεθαλ λα ηνλ δηψμνπλ κεηά απφ 

ακεξηθαληθέο θαη ζανπδαξαβηθέο πηέζεηο . 

 

      ηε ζπλέρεηα γχξηζε ζην Αθγαληζηάλ , ζε κηα πεξίνδν φπνπ ν εκθχιηνο πφιεκνο 

εθεί καίλνληαλ. Έμη κήλεο κεηά απφ ηελ άθημή ηνπ ζην Αθγαληζηάλ θαη αθνχ ηνπο 

βνήζεζε θαη ν ίδηνο ,νη Σαιηκπάλ ( Μαζεηέο ) είραλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο ηα 2/3 ηεο 

ρψξαο.
350

 Έρνληαο ζπλάςεη θηιία κε ηνλ εγέηε ησλ Σαιηκπάλ , Μνπιά Οκάξ, ηέζεθε 

ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπο.
351

 Δθεί αλέπηπμε κηα εθηεηακέλε ζεηξά βάζεσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ψζηε λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο ρηιηάδεο 

Μνπζνπικάλνπο πνπ έξρνληαλ γηα λα δηεμάγνπλ Σδηράλη.
352

 Δπίζεο νξγάλσζε απφ ην 

Αθγαληζηάλ έλα κεγάιν δίθηπν ζπλδένληαο εηεξνγελείο ηζιακηζηηθέο νξγαλψζεηο αλά 
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ηνλ θφζκν ζε έλα είδνο «ηζιακηζηηθήο δηεζλνχο» θαη παξέρνληαο ηνπο εθπαίδεπζε θαη 

εζεινληέο .
353

   

 

     Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ εμέιημε ηεο Αι Κάηληα, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

αλαγλσξίζνπκε ηελ ζεκαζία ηεο αηγππηηαθήο επηξξνήο ζηνλ ίδην ηνλ Μπηλ Λάληελ, 

πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηνλ θαηξφ ηνπ πνιέκνπ κε ηελ νβηεηηθή Έλσζε.
354

 Ζ 

πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο Αι Κάηληα πξνέξρεηαη απφ ηηο Αηγππηηαθέο νξγαλψζεηο , 

Ηζιακηθή Σδηράλη θαη Γθακά αι Ηζιακίγηα, ελψ ηα ηξία πην ζεκαληηθά ζηειέρε είλαη 

ηξεηο Αηγχπηηνη, ν  Αΐκάλ Εανπάρξη πνπ είλαη θαη ππαξρεγφο , ν Μνράκελη Άηεθ θαη 

ν Ακπληέι Ραρκάλ Ραηδάκπ.
355

 Δπίζεο λα πνχκε φηη ε Αι Κάηληα ’’άλζηζε ’’ ζε 

αδχλακα ή απνηπρεκέλα θξάηε πνπ βξίζθνληαλ ζε πεξίνδν θνηλσληθήο ή πνιηηηθήο 

αιιαγήο.
356

 Απηά ηα θξάηε δελ είλαη κφλν θηιφμελα γηα ηνπο ηξνκνθξάηεο , αιιά 

ειθχνπλ θαη δηεζλείο εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο , εκπφξνπο λαξθσηηθψλ θαη φπισλ 

θαζψο θαη πεηξαηέο .
357

   

 

     Σν 1998 ν Μπηλ Λάληελ καδί κε ην Εανπάρξη δεκηνχξγεζαλ ην «Παγθφζκην 

Ηζιακηθφ Μέησπν γηα Σδηράλη ελαληίνλ ησλ Δβξαίσλ θαη ησλ ηαπξνθφξσλ» θαη 

απνθάζηζαλ λα θεξχμνπλ ηνλ πφιεκν ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζεο , ηνπ ζηξαηνχ θαη 

ησλ πνιηηψλ ησλ Ζ.Π.Α..
358

 Ζ έθδνζε ηεο δεχηεξεο ( ε πξψηή είρε εθδνζεί ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1996) θάηνπα (θεηθά) ην ίδην έηνο απνζθνπνχζε ζην λα πξνζδψζεη 

ζενινγηθφ ραξαθηήξα
359

 ζηνλ πφιεκν ηνπ Λάληελ θαη έιεγε ηα εμήο : « Ζ εληνιή λα 

ζθνηψλεη ηνπο Ακεξηθαλνχο θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο , πνιίηεο θαη ζηξαηηψηεο , είλαη 

πξσηαξρηθφ θαζήθνλ γηα θάζε Μνπζνπικάλν πνπ κπνξεί λα ην θάλεη ζε νπνηαδήπνηε 
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ρψξα είλαη δπλαηφλ».
360

 Ζ αμηνπηζηία ηνπ θεηθά απηνχ ακθηζβεηήζεθε απφ 

νξηζκέλνπο κηαο θαη ν Μπηλ Λάληελ δελ είλαη θιεξηθφο.
361

   

 

     Σα νλφκαηα Μπηλ Λάληελ φκσο θαη Αι Κάηληα έγηλαλ επξέσο γλσζηά κε ηηο 

επηζέζεηο ζηηο Ακεξηθαληθέο πξεζβείεο ζηελ Κέλπα θαη ηελ Σαλδαλία ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 1998, κε 220 ζχκαηα, ηελ επίζεζε απηνθηνλίαο ζην πνιεκηθφ πινίν USS Cole 

ζην ιηκάλη ηνπ Άληελ ην 2000 θαη θπζηθά ηελ επίζεζε ζην Παγθφζκην Κέληξν 

Δκπνξίνπ θαη ην Πεληάγσλν ησλ Ζ.Π.Α. ηνλ επηέκβξην ηνπ 2001, κε πεξίπνπ 3000 

λεθξνχο θαη δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε δεκηέο
362

 .Οη Ακεξηθαλνί ζεψξεζαλ ηνλ 

Μπηλ Λάληελ ππεχζπλν γηα ηηο επηζέζεηο απηέο αλ θαη πνηέ δελ αλέιαβε επηζήκσο ηελ 

επζχλε.  Να ζεκεηψζνπκε φηη πξηλ απφ απηέο ηηο επηζέζεηο έλα κέινο ηνπ επξχηεξνπ 

δηθηχνπ ηεο Αι Κάηληα, ν Ρακδί Γηνπζέθ, είρε ζπιιεθζεί ζηηο Φηιηππίλεο ην 1995 

ελψ ζρεδίαδε ηηο δνινθνλίεο  ηνπ Πάπα Παχινπ Ηψαλλε ηνπ Β΄ θαη ηνπ Πξνέδξνπ 

Κιίληνλ θαη ελψ εηνίκαδε έλα ζρέδην ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ: ηελ θαηάξξηςε 12 

δηεζλψλ πηήζεσλ.
363

 

 

     Οη ζηφρνη ηεο Αι Κάηληα θαη ησλ νξγαλψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ είλαη νη 

εμήο : Ο πην ζεκαληηθφο θαη πην δχζθνινο λα επηηεπρζεί είλαη ν ζηφρνο ηεο 

επαλίδξπζεο ηνπ Υαιηθάηνπ πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ αξία ( Ηζιακηθφ 

λφκν), φπσο απηφ ππήξρε απφ ην ζάλαην ηνπ Μσάκεζ ην 632 κ.Υ.  κέρξη ηνλ Α΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηελ Σνπξθηθή Γεκνθξαηία. 
364

 

Έπεηηα είλαη ν ζηφρνο ηεο θαηάιπζεο ησλ ησξηλψλ ’’ ςεπδψλ’’ Μνπζνπικαληθψλ 

θαζεζηψησλ, θπξίσο ζηελ ανπδηθή Αξαβία θαη ηελ Αίγππην, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

ηα κέζα κε ηα νπνία νη Ακεξηθαλνί επεθηείλνπλ ηελ επηξξνή ηνπο ζηελ Μέζε 

Αλαηνιή θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε απζεληηθά ηζιακηθά θαζεζηψηα πνπ ζα 

πνξεπζνχλ ζηνλ ’’ζσζηφ δξφκν’’.
365

 Ο ηξίηνο ζηφρνο είλαη ε εθδίσμε ησλ μέλσλ 
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πνιηηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δπηηθήο επηξξνήο ( πνιηηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ) απφ ηνλ 

Οίθν ηνπ Ηζιάκ.
366

 

     

       Θα αλαθεξζνχκε ηψξα ζηελ δνκή ηεο Αι Κάηληα (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία κέρξη ηνπιάρηζηνλ ην 2002) ε νπνία ήηαλ έλαο ζπλδπαζκφο νξηδφληηαο 

θαη θάζεηεο δνκήο ή αιιηψο θέληξνπ –πεξηθέξεηαο.
367

 Ζ θάζεηε δνκή είλαη ε επίζεκε 

ελψ ε νξηδφληηα , πνπ απνηειείηαη απφ 24 ζπληζηψζεο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, 

είλαη αλεπίζεκε.
368

 Σν θέληξν δηεπζχλεηαη απφ ηνλ Μπηλ Λάληελ, ηνλ γεληθφ εκίξε. Ο 

Μπηλ Λάληελ κέζσ αλαθνηλσζέλησλ θαη δεκνζίσλ δειψζεσλ επηθνηλσλεί ηηο 

απφςεηο ηνπ ζην θνηλφ θαη δηαηάδεη θαη εκπλέεη ην δίθηπν ησλ κειψλ ηεο Αι Κάηληα 

θαη ηηο δηάθνξεο νξγαλψζεηο ηδηράλη.
369

 Αθξηβψο απφ θάησ απφ ηνλ Λάληελ βξίζθεηαη 

έλα γλσκνδνηηθφ ζπκβνχιην ή ζνχξα, ηνπ νπνίνπ ηα κέιε ζρεκαηίδνπλ έλα ζψκα 

έκπηζησλ ζπκβνχισλ πνπ δηνξίδνληαη απφ ηνλ Μπηλ Λάληελ.
370

   

 

     ην επφκελν επίπεδν ηνπ θέληξνπ βξίζθνληαη 6 επηηξνπέο νη νπνίεο δηνηθνχληαη 

απφ έλαλ εκίξε πνπ ινγνδνηεί ζην γλσκνδνηηθφ ζπκβνχιην. Οη 6 επηηξνπέο είλαη νη 

εμήο: ζηξαηησηηθή επηηξνπή, επηηξνπή γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηηο επηρεηξήζεηο , 

επηηξνπή γηα ηηο μέλεο αγνξέο, επηηξνπή γηα ηελ αζθάιεηα , επηηξνπή γηα ηα Μ.Μ.Δ. 

θαη ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηέινο επηηξνπή γηα ηελ Ηζιακηθή κειέηε θαη ηνπο 

θεηθάδεο.
371

 Ζ ζηξαηησηηθή επηηξνπή είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ ζεκαληηθή κηαο θαη 

κηιάκε γηα κηα ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε. Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ ζχιιεςε θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ ζηξαηνιφγεζε θαη 

εθπαίδεπζε ησλ εζεινληψλ.
372

 Ο ζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ θαλεξψλεη θαη έλα 

άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δνκήο ηεο Αι Κάηληα. Οη εζεινληέο κπνξνχζαλ λα 

πξνηείλνπλ ζρέδηα, ηα νπνία ζηελ ζπλέρεηα εμεηάδνληαλ θαη εγθξίλνληαλ απφ ηελ 
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θεληξηθή εγεζία.
373

 Έηζη ε Αι Κάηληα ζπγθξηλφηαλ κε κηα επηρείξεζε  franchise ή κε 

venture capital, θαζψο ελέθξηλε θάπνηα ζρέδηα θαη απέξξηπηε άιια θαη ε δηαδηθαζία 

ήηαλ ακθίδξνκε κε θάπνηεο ηδέεο λα πξνέξρνληαη απφ ηελ θνξπθή ηεο νξγαλσζηαθήο 

ππξακίδαο θαη θάπνηεο άιιεο απφ ηελ βάζε.
374

 

 

     Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ζπγθέληξσζε πφξσλ θαζψο θαη γηα 

ηε απφθξπςε εζφδσλ. ιε απηή δξαζηεξηφηεηα απαηηεί ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο 

γλψζεηο θαη νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ αλαθέξνπλ φηη ε Αι Κάηληα γηα απηέο ηηο 

δνπιεηέο έρεη άηνκα ζηνλ ηξαπεδηθφ θαη επελδπηηθφ ηνκέα.
375

 Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο 

επηηπρίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηηξνπήο είλαη φηη αθφκε θαη κεηά ηελ επίζεζε ησλ 

Ακεξηθαλψλ ζην Αθγαληζηάλ πνπ έπιεμε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο ππνδνκέο ηεο 

νξγάλσζεο , ν Λάληελ είρε ζπγθεληξψζεη δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη είρε ππφ ηνλ 

έιεγρφ ηνπ πάλσ απφ 80 εηαηξείεο παγθνζκίσο.
376

 ην νπδάλ γηα παξάδεηγκα είρε 

ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ ηηο πεξηζζφηεξεο επηθεξδείο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο, φπσο 

θαηαζθεπαζηηθέο, εηζαγσγψλ- εμαγσγψλ, εηαηξείεο αληαιιαγήο ζπλαιιάγκαηνο θαη 

αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο .
377

 Ζ επηηξνπή ιεηηνπξγεί ζε απνθεληξσκέλε βάζε κε ηελ 

ππνζηήξημε ελεξγψλ ππξήλσλ ζε φιν ηνλ θφζκν, φπνπ είηε δηνρεηεχνπλ ηα ρξήκαηα 

ζην θέληξν ηεο Αι Κάηληα ή ηα δηαλέκνπλ ζε επηρεηξεζηαθνχο ππξήλεο ζε φιν ηνλ 

θφζκν πνπ πξνεηνηκάδνπλ έλα ρηχπεκα.
378

 

 

     Απηή ε δνκή κε ηνπο ππξήλεο καο ζπκίδεη έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δνκήο ηεο 

Αι Κάηληα, φηη ιεηηνπξγνχζε κε ππξήλεο. Σα πεξηζζφηεξα κέιε ηεο Αι Κάηληα 

αλήθνπλ ζε κηθξνχο κπζηηθνχο ππξήλεο θαη δε γλσξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ κειψλ 

άιισλ ελεξγψλ ππξήλσλ ζηελ ίδηα ρψξα ή αθφκα θαη ζηελ ίδηα πεξηνρή.
379

 ηελ 

πεξίπησζε πνπ νη αξρέο θαηάθεξλαλ λα ζπιιάβνπλ ή λα δηεηζδχζνπλ ζε έλαλ ππξήλα 

δελ ζα ήηαλ ηθαλέο λα δηαιχζνπλ νιφθιεξε ηελ ’’θαηαζθεπή’’, κηα δνκή νξγάλσζεο 
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πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη νη θνκκνπληζηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ.
380

    

 

    Ζ ηξίηε επηηξνπή απηή γηα ηηο μέλεο αγνξέο αζρνιείηαη κε ηελ αγνξά μέλνπ 

νπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ.
381

  

 

    Ζ επηηξνπή γηα ηελ αζθάιεηα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ  θπζηθή πξνζηαζία , ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηελ αληη-θαηαζθνπία.
382

 

 

     Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθή είλαη θαη ε επηηξνπή πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηα Μ.Μ.Δ. 

θαη ηελ πιεξνθφξεζε. Ο ξφινο ηεο είλαη λα παξνπζηάδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

νξγάλσζεο κε έλα ζεηηθφ ηξφπν πξνο έλα επξχηεξν κνπζνπικαληθφ θνηλφ θαζψο 

επίζεο θαη λα αζθεί θαζήθνληα πξνπαγάλδαο.
383

 Γη’ απηφ ην ζθνπφ έρεη αλαπηχμεη 

πινχζηα δξαζηεξηφηεηα ζην Γηαδίθηπν. 

 

    Σέινο είλαη ε επηηξνπή πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ έθδνζε θεηθάδσλ θαη ηελ 

Ηζιακηθή κειέηε πνπ απνηειείηαη απφ ηζιακηζηέο ιφγηνπο θαη θιεξηθνχο. Σν 

θπξηφηεξν θαζήθνλ ηεο είλαη λα πξνζθέξεη ζξεζθεπηηθή αηηηνιφγεζε γηα ηηο 

ελέξγεηεο ηεο νξγάλσζεο κέζσ θεηθάδσλ πνπ κπνξεί λα εξκελεπηνχλ φηη 

ππνζηεξίδνπλ ηελ βία.
384

  

 

      Ζ Αι Κάηληα είλαη κηα πεξίπινθε νξγάλσζε θαη εκείο  εδψ κε ζπληνκία 

πεξηγξάςακε ην θέληξν, ηελ θάζεηε δνκή ηεο . Ζ πεξηθέξεηα ή νξηδφληηα δνκή 

απνηειείηαη απφ ην ζρεδφλ παγθφζκην δίθηπν ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ 

νξγαλψζεηο .
385

 Απηέο νη νξγαλψζεηο ιακβάλνπλ νηθνλνκηθή βνήζεηα, ηαθηηθέο 

ζπκβνπιέο θαη εθπαίδεπζε γηα ηξνκνθξαηία θαη αληαξηνπφιεκν απφ ηνλ κεραληζκφ 

ηεο Αι Κάηληα. Σν θέληξν βάξνπο ησλ επηζέζεσλ ησλ νξγαλψζεσλ απηψλ είλαη ε 

Κεληξηθή, ε Νφηηα θαη ε Ννηηναλαηνιηθή Αζία.
386

 Γηα παξάδεηγκα ζηελ Κεληξηθή 
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Αζία δξα ην Ηζιακηθφ Κίλεκα ηνπ Οπδκπεθηζηάλ( ΗΜU) πνπ ζεσξείηαη πσο 

ππνβνεζάηαη απφ ηελ Αι Κάηληα, ζην ππφ ηλδηθφ έιεγρν Καζκίξ, ε Αι Κάηληα 

ζεσξήζεθε πσο βνήζεζε ζηελ ζηξαηνιφγεζε θαη εμνπιηζκφ νξγαλψζεηο φπσο ε 

Lashkar e Tayba θαη ε Harakat ul Mujahidin γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επηζέζεηο ζε 

ηλδηθνχο ζηφρνπο ελψ ε κεγαιχηεξε απεηιή ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Αζία 

παξνπζηάδεηαη ζηελ Ηλδνλεζία θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Σδεκά Ηζιακίγηα.
387

  

 

    Μεηά ηελ 11/9/2001 ε Αι Κάηληα έδεημε φηη είλαη κηα επθίλεηε, επέιηθηε θαη 

εππξνζάξκνζηε νληφηεηα. Δμαηηίαο ηεο εθπιεθηηθήο ηεο αληνρήο , ε πξφνδνο πνπ 

πέηπραλ νη ΖΠ.Α. θαη νη ζχκκαρνί ηνπο θαηά ηελ πξψηε θάζε ηνπ πνιέκνπ ζηελ 

ηξνκνθξαηία, φηαλ νη βάζεηο , νη ππνδνκέο θαη ν ππξήλαο δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ ηεο 

θαηαζηξάθεθαλ εληειψο, απνδείρηεθε αζήκαληε ζηελ λέα θάζε.
388

  Σηο παξακνλέο 

ηεο 11/9 ε Αι Κάηληα ήηαλ βαζηθά κηα ζπγθεληξσηηθή νξγάλσζε κε γξαθεηνθξαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο θαλεξψλνπλ ηα αξρεία πνπ έπεζαλ ζηα ρέξηα ησλ Ακεξηθαλψλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εηζβνιήο ζην Αθγαληζηάλ.
389

 Ζ Αι Κάηληα ζήκεξα έρεη γίλεη 

πεξηζζφηεξν κηα ηδέα ή κηα αθεξεκέλε ζχιιεςε παξά κηα νξγάλσζε, έλα άκνξθν 

θίλεκα πνπ ζπγθξαηείηαη ηζρλά απφ έλα ραιαξφ δίθηπν δηεζληθψλ ζπληζησζψλ παξά 

κηα κνλνιηζηθή, δηεζλήο ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε κε ηζρπξφ θέληξν δηνίθεζεο θαη 

ειέγρνπ.
390

 
391

 Ζ Αι Κάηληα ζηελ νπζία έρεη κεηακνξθσζεί απφ κηα γξαθεηνθξαηηθή 

νξγάλσζε ή έλαλ ηδηφκνξθν ζηξαηφ πνπ κπνξνχζε λα θαηαζηξαθεί ζην πεδίν ηεο 

κάρεο ζε κηα ιηγφηεξν ρεηξνπηαζηή νληφηεηα .
392

 Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ζήκεξα 

ππάξρνπλ πνιιέο θαη φρη κία Αι Κάηληα φπσο απηή ηνπ παξειζφληνο. Έγηλε κηα 

ηεξάζηηα επηρείξεζε , έλα δηεζλέο θίλεκα ή κηα franchise εηαηξεία κε ηνπηθνχο 

αληηπξνζψπνπο , ραιαξψο ζπλδεδεκέλνπο ζε κηα ηδενινγηθή βάζε, αιιά πξνσζψληαο 

ηνλ θνηλφ ζθνπφ ηνπο αλεμάξηεηα ν έλαο απφ ηνλ άιιν.
393
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      Αλ θαη απηή ε δνκή είλαη ζπκβαηή κε ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο 

αλαπηχζζεηαη ε Αι Κάηληα θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ πεξηγχξνπ ηεο -απνπζία κηαο 

απζηεξήο ηεξαξρίαο ζην Ηζιάκ, παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο θπιέο 

πνπ δελ αλέρνληαη επίζεκεο νδεγίεο- κηα κε αξρεγηθή αληίζηαζε, κε ηελ κνξθή ελφο 

ηεξάζηηνπ θηλήκαηνο αηνκηθψλ θαη κηθξψλ νκαδηθψλ δξψλησλ πνπ επηρεηξνχλ γηα 

έλαλ θνηλφ ζθνπφ, ρσξίο άιιν δεζκφ πιελ ησλ ’’πηζηεχσ’’ ηνπο , παξακέλεη κηα κε 

ειθπζηηθή επηινγή γηα ην εγρείξεκα ηεο ηδηράλη.
394

 Σν κεηνλέθηεκα έγθεηηαη ζηελ 

κείσζε ηεο επηξξνήο ηεο εγεζίαο ηεο Αι Κάηληα ζε απιέο ζπκβνπιέο, θαζψο 

ελδέρεηαη λα κεηψζεη ηηο δπλαηφηεηεο ζπληνληζκνχ, λα πξνθαιέζεη δηραζκφ θαη ζα 

κπνξνχζε λα πεξηνξίζεη ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο πεξηζηαζηαθέο πξάμεηο 

απιψλ αλζξψπσλ.
395

    

 

     H απεηιή ηεο ηξνκνθξαηίαο πξνέξρεηαη ηψξα απφ κηα δηάρπηε θαη δηάζπαξηε 

νκάδα ’’κηθξφ’’ ππξήλσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη είηε ζηελ Γηαζπνξά ζε ρψξεο δειαδή νη 

Μνπζνπικάλνη είλαη κεηνςεθία (Βξεηαλία, Ηζπαλία π.ρ.) είηε ζε ρψξεο φπνπ νη 

Μνπζνπικάλνη είλαη πιεηνςεθία φπσο Ηξάθ, Σπλεζία, Ηλδνλεζία, Μαξφθν, 

Αίγππηνο, .Αξαβία.
396

 Παξφηη απηέο νη νκάδεο είλαη κηθξέο κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ 

πνιιέο θαη ζπληνληζκέλεο ζαλάζηκεο επηζέζεηο, θαζψο θαη επηζέζεηο απηνθηνλίαο θαη 

επηιέγνπλ ζπλήζσο ’’καιαθνχο’’ ζηφρνπο, φπσο κέζα καδηθήο, κεηαθνξάο, 

ηνπξηζηηθά μελνδνρεία θαη εζηηαηφξεηα. 
397

 Ζ δνκή ηνπο είλαη απνθεληξσκέλε, δελ 

έρνπλ κηα παγθφζκηα θνηλή ζηξαηεγηθή ή φξακα γηα ην κέιινλ θαη δηαθαηέρνληαη απφ 

θφβν γηα θαηάιεςε ηνπ κνπζνπικαληθνχ θφζκνπ απφ ηνπο Γπηηθνχο, κίζνο γηα ηηο 

δηεθζαξκέλεο θαη απηαξρηθέο θπβεξλήζεηο ζηελ πιεηνςεθία ηνπ κνπζνπικαληθνχ 

θφζκνπ θαη αληηηίζεληαη ζηηο πνιηηηθέο ησλ Ζ.Π.Α. φπσο ε ππνζηήξημε ηνπ Ηζξαήι.
398

     

 

    Έρνληαο αλαθεξζεί ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ’’λέαο’’ ηξνκνθξαηίαο θαη ζην θαηά 

πφζνλ ππάξρεη  ή φρη απηή ε λεσηεξηθφηεηα, ζπλερίζακε ζηελ παξνπζίαζε ηεο Αι 

Κάηληα θαη ηεο βαζηθήο ηεο δνκήο. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηελ έλλνηα ηεο 

’’αζχκκεηξεο απεηιήο’’ θαη ηα θνηλά, αλ ππάξρνπλ κε κνξθέο ηξνκνθξαηίαο.   
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    5) Η έλλνηα ηεο αζύκκεηξεο απεηιήο.  

 

 
      Ζ έλλνηα ηεο ’’αζπκκεηξίαο’’ ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζήκεξα ηδηαίηεξα κεηά ηελ 

11/9 θαη ζεκαίλεη πνιιά δηαθνξεηηθά πξάγκαηα γηα πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

αλζξψπνπο, θάηη πνπ ηελ θάλεη λα ράλεη ηελ ρξεζηκφηεηά ηεο θαη πνιινί λα κηινχλ 

γηα κηα έλλνηα πνπ πεξηζζφηεξν πξνθαιεί ζχγρπζε παξά μεθαζαξίδεη δεηήκαηα.
399

  

Μαδί κε ηνλ ’’αζχκκεηξν πφιεκν’’ απηέο νη έλλνηεο απνηεινχλ ηα λέα ζπλζήκαηα ηεο 

ζηξαηησηηθήο νξνινγίαο.
400

 Αζπκκεηξία ζπλήζσο ραξαθηεξίδεηαη σο ε έιιεηςε 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ αληηπάισλ δπλάκεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο πνιέκνπ αιιά 

απηφ πνπ είλαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ έλλνηα απηή είλαη ε εκθάληζή ηεο θαη ελ θαηξψ 

εηξήλεο.
401

 Ζ έθπιεμε πνπ δηαδέρεηαη κηα πξάμε βίαο ή κηα δνιηνθζνξά κε 

ζεκαληηθέο απψιεηεο, ζε πεξηφδνπο εηξήλεο, θπξίσο απφ έλα ερζξηθφ ζηξαηφπεδν θαη 

πνπ δελ πξνέξρεηαη απαξαίηεηα απφ κηα ζπγθξνηεκέλε θξαηηθή νληφηεηα , απνηειεί 

ηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 21
νπ

 ,
402

 έηζη φπσο εκθαλίζηεθε κε ηηο επηζέζεηο ηηο 

11/9/2001. Απηή ε λέα κνξθή ζχγθξνπζεο πήξε δηάθνξα νλφκαηα φπσο «ρακειήο 

έληαζεο ζχγθξνπζε», « ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο άιιέο πιελ πνιέκνπ», «ηέηαξηεο 

γεληάο πφιεκνο», «κε θαλνληθφο πφιεκνο» θαη  «αζχκκεηξνο πφιεκνο».
403

   

 

 

    Θα αλαθεξζνχκε εδψ ζηελ έλλνηα ηεο αζπκκεηξίαο δηαρξνληθά, ζηνλ αζχκκεηξν 

πφιεκν θαη ηηο αζχκκεηξεο απεηιέο θαζψο θαη ζηελ ζρέζε ηεο κε ηελ ηξνκνθξαηία 

θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε απάληεζε ζην εξψηεκα ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο 

έλλνηαο  απηήο.  

 

 

                                                
399 Stephen J. Blank, ’’ Rethinking asymmetric threats’’, Strategic Studies Institute, Carlisle, PA, 

September 2003, δηαζέζηκν ζην www.carlisle.army.mil/ssi/,16/7/20009. 
400 Frans Osinga, ’’ Asymmetric warfare: Rediscovering the essence of strategy’’, ’’ Asymmetric 

Warfare’’ edited by John Olsen, The Royal Norwegian Air Force Academy ,Oslo 2002 ζει. 267. 
401 Μαίξε Μπφζε- Νίθνο Λνχζεο –Αζαλάζηνο Κνπξκαηδήο ,’’ Σξεηο γεσπνιηηηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ 

ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή’’, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2005, ζει.41.  
402 .π.. 
403 David L. Buffaloe, ’’ Defining Asymmetric Warfare’’ ,’’ The land warfare papers’’, Published by 

The Institute of Land Warfare, No. 58, September 2006, ζει. 2. 
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5.α) Αζύκκεηξνο πόιεκνο  θαη πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο απηήο από ηνλ 

Ακεξηθαληθό ηξαηό. 

 

     ηνλ πφιεκν ππάξρνπλ πάληνηε δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αληηπάισλ. Άιιεο θνξέο νη 

δηαθνξέο απηέο είλαη αζήκαληεο θαη δελ επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο ζχγθξνπζεο 

θαη  άιινηε απηέο νη δηαθνξέο είλαη ζεκαληηθέο θαζηζηψληαο ηνλ έλα αληίπαιν ζε 

πιενλεθηηθή ζέζε θαη ηνλ άιιν ζε κεηνλεθηηθή. ε απηή ηελ απιντθή παξαηήξεζε 

βαζίδεηαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη 

Ζ.Π.Α. (αλαθεξφκαζηε ζηηο Ζ.Π.Α. γηαηί απηέο είλαη ε κφλε ππεξδχλακε κεηά ην 

ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη επεηδή απηέο πηζηεχνπλ φηη αληηκεησπίδνπλ έλαλ 

’’αζχκκεηξν πφιεκν’’ κεηά ηελ 11/9) ,απηφ ηεο ζηξαηεγηθήο αζπκκεηξίαο .
404

  

       

      Σηξαηεγηθή αζπκκεηξία είλαη ε ρξήζε κηαο δηαθνξάο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεηο 

έλα πιενλέθηεκα έλαληη ελφο αληηπάινπ. Ζ έλλνηα απηή είλαη φζν παιηά είλαη θαη ν 

πφιεκνο θαη ηελ βιέπνπκε ζηνλ νπλ Σζνπ θαη  ηελ ’’ Σέρλε ηνπ Πνιέκνπ’’, φπνπ ν 

ίδηνο δίλεη έκθαζε ζηελ ςπρνινγηθή θαη πιεξνθνξηαθή αζπκκεηξία.
405

 ηα κέζα ηνπ 

20
νπ

 αηψλα έρνπκε ηνλ Λίληει Υάξη κε ηελ ’’έκκεζε πξνζέγγηζή’’ ηνπ, ν νπνίνο 

αλαθέξεη φηη ε ζνθφηεξε ζηξαηεγηθή είλαη λα απνθεχγεηο ην δπλαηφηεξν ζεκείν ηνπ 

αληηπάινπ θαη λα επηηίζεζαη ζην αδχλαην ηνπ ζεκείν.
406

  Δπίζεο ε έλλνηα ηεο 

αζπκκεηξίαο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Μπίζκαξθ, ηνλ Σ.Δ. Λφξελο (πην γλσζηφο σο  

’’Λφξελο ηεο Αξαβίαο’’) θαη απφ πνιινχο άιινπο δείρλνληαο έηζη φηη ε έλλνηα απηή 

θάζε άιιν παξά λέα είλαη.
407

  

 

    ήκεξα φηαλ κηιάκε γηα αζπκκεηξία, κηιάκε γεληθά γηα νπνηνδήπνηε είδνο 

πνιέκνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ Γπηηθφ ηξφπν πνιέκνπ. ηελ νπζία ε ζπδήηεζε 

γχξσ απφ ηελ ’’αζπκκεηξία’’ απνθαιχπηεη ηελ δπζθνιία πνπ έρνπλ νη δπηηθνί λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα δερηνχλ φηη ππάξρεη θαη έλα άιιν είδνο πνιέκνπ πιελ ηνπ 

’’Κιανπδεβηηζηαλνχ’’ πξνηχπνπ, ηνπ πνιέκνπ δειαδή πνπ δηεμάγεηαη απφ 

                                                
404 Steven Metz and Douglas V. Johnson II, ’’ Asymmetry and US military strategy: Definition, 

background and strategic concepts’’, Strategic Studies Institute, January, 2001, ζει. 1.  
405 David L. Buffaloe, ’’ Defining Asymmetric Warfare’’ ,’’ The land warfare papers’’, Published by 

The Institute of Land Warfare, No. 58, September 2006, ζει.3. 
406 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βιέπε Sir B. H. Liddell Hart, ’’ ηξαηεγηθή ηεο έκκεζεο 

πξνζέγγηζεο’’, Δθδφζεηο Βάληαο ,1995.  
407

 David L. Buffaloe, ’’ Defining Asymmetric Warfare’’ ,’’ The land warfare papers’’, Published by 

The Institute of Land Warfare, No. 58, September 2006, ζει. 7-8. 
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νξγαλσκέλνπο ζηξαηνχο κεηαμχ θξαηψλ.
408

 Ο ερζξφο δελ βαζίδεηαη ζε θαλφλεο , δε 

ζέβεηαη ηα δηεζλή ζχλνξα θαη παξά ην γεγνλφο φηη δελ έρεη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε 

ηερλνινγία ή δχλακε ππξφο ,κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηέηνηα θαηαζηξνθή θαη απψιεηεο 

αλζξψπηλσλ δσψλ ζε ακεξηθαληθφ έδαθνο φζεο δελ γλψξηζαλ νη Ζ.Π.Α. θαζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα ηνπ Β΄ Π.Π..
409

   

  

      Ζ πξψηε επίζεκε αλαθνξά ζε ακεξηθαληθά έγγξαθα πεξί αζπκκεηξίαο γίλεηαη ην 

1995 ζην Κνηλφ Γφγκα ησλ Δπηηειείσλ (US Joint Doctrine) φπνπ αλαθέξεηαη «φηη 

αζχκκεηξεο εκπινθέο είλαη απηέο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ δπλάκεσλ, θπξίσο 

αεξνπνξηθψλ ελαληίνλ ρεξζαίσλ, αεξνπνξηθψλ ελαληίνλ ζαιάζζησλ θαη νχησ 

θαζεμήο» πεξηνξίδνληαο έηζη ην εχξνο ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπ.
410

 Σελ ίδηα ρξνληά ε 

Δζληθή ηξαηησηηθή ηξαηεγηθή( National Military Strategy) πξνζέγγηζε ην δήηεκα 

θάπσο πην επξεία πξνζζέηνληαο ηελ ηξνκνθξαηία , ηελ ρξήζε ή ηελ απεηιή ρξήζεο 

φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηνλ πιεξνθνξηαθφ πφιεκν ζαλ αζχκκεηξεο 

πξνθιήζεηο.
411

 Σν 1997 ζηελ Σεηξαεηή Ακπληηθή Αλαζεψξεζε (Quadrennial Defense 

Review) αλαθέξεηαη φηη « ε ακεξηθαληθή θπξηαξρία ζηα ζπκβαηηθή ζηξαηησηηθή 

αξέλα κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηνπο αληηπάινπο …λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αζχκκεηξα 

κέζα επίζεζεο ζηηο δπλάκεηο καο θαη ζηα ζπκθέξνληα καο , ηφζν ζη εμσηεξηθφ φζν 

θαη κέζα ζηηο Ζ.Π.Α.».
412

 Απηή ε πξνζέγγηζε θαίλεηαη λα θπξηαξρείηαη απφ ηελ 

ξεαιηζηηθή ζρνιή ζθέςεο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ, κηαο θαη αλαγλσξίδεη φηη έλαο 

’’νξζνινγηθφο’’ ερζξφο ησλ Ζ.Π.Α. δελ ζα ηηο αληηκεησπίζεη θαηά κέησπν αιιά ζα 

βξεη λένπο θαη κνλαδηθνχο ηξφπνπο λα ηηο πιήμεη.
413

   

 

      Ζ ζεκαληηθφηεξε πξνζπάζεηα νξηζκνχ έγηλε ην 1999 απφ ηελ κεξηά ησλ 

Ακεξηθαληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Κνηλή ηξαηεγηθή 

Αλαζεψξεζε (Joint Strategic Review) πνπ πξνζέζεζε θαη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην 

                                                
408 Frans Osinga, ’’ Asymmetric warfare: Rediscovering the essence of strategy’’, ’’ Asymmetric 

Warfare’’ edited by John Olsen, The Royal Norwegian Air Force Academy ,Oslo 2002 ζει. 274.  
409 David L. Buffaloe, ’’ Defining Asymmetric Warfare’’ ,’’ The land warfare papers’’, Published by 

The Institute of Land Warfare, No. 58, September 2006, ζει. 2-3. 
410 Steven Metz and Douglas V. Johnson II, ’’ Asymmetry and US military strategy: Definition, 
background and strategic concepts’’, Strategic Studies Institute, January 2001, ζει. 2, δηαζέζηκν ζην 

www.carlisle.army.mil/ssi/, 16/7/2009. 
411 .π.. 
412 David L. Buffaloe, ’’ Defining Asymmetric Warfare’’ ,’’ The land warfare papers’’, Published by 

The Institute of Land Warfare, No. 58, September 2006, ζει. 4. 
413 .π.. 
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γηα ηηο αζχκκεηξεο απεηιέο θαζψο θαη πιήζνο πξνηάζεσλ.
414

 Ο νξηζκφο αλέθεξε φηη : 

« Αζύκκεηξεο πξνζεγγίζεηο είλαη πξνζπάζεηεο λα παξαθακθζεί ή λα ππνλνκεπζεί ε 

ηζρύο ησλ Η.Π.Α. ελώ παξάιιεια λα γίλεη πξνζπάζεηα εθκεηάιιεπζεο ησλ αδπλακηώλ 

ρξεζηκνπνηώληαο επηρεηξεζηαθέο κεζόδνπο πνπ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά από απηέο πνπ 

αλακέλνληαη από ηηο Η.Π.Α.. Οη αζύκκεηξεο πξνζεγγίζεηο γεληθά επηδηώθνπλ έλαλ 

κέγηζην ςπρνινγηθό αληίθηππν, όπσο έλα ζνθ ή κηα ζύγρπζε πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

πξσηνβνπιίεο , ηελ ειεπζεξία δξάζεο ή ηελ ζέιεζε ηνπ αληηπάινπ. Οη αζύκκεηξεο 

κέζνδνη απαηηνύλ κηα εθηίκεζε ησλ ηξσηνηήησλ ηνπ αληηπάινπ. Οη αζύκκεηξεο 

πξνζεγγίζεηο ζπρλά εθαξκόδνπλ θαηλνηόκεο , κε παξαδνζηαθέο ηαθηηθέο  όπια ή 

ηερλνινγίεο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε όια ηα επίπεδα ηνπ πνιέκνπ-ζηξαηεγηθό, 

επηρεηξεζηαθό, ηαθηηθό- θαη ζε όιν ην θάζκα ησλ ζηξαηησηηθώλ επηρεηξήζεσλ».
415

 Οη 

ζπγγξαθείο ηνπ εγγξάθνπ απηνχ αλαγλσξίδνληαο φηη δελ θαηαλννχλ πιήξσο ηελ 

έλλνηα απηή ζην ζχλνιφ ηεο, ηειείσζαλ κε κεξηθέο ζπζηάζεηο γηα κηα κειινληηθή 

κειέηε( ζεκεησηένλ φηη νη πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ , αλ φρη φιεο,  αγλνήζεθαλ 

πιήξσο).
416

   

 

      Απηή ε επφκελε κειέηε έγηλε ην 2000 θαη ήηαλ ην Κνηλφ ξακα 2020(Joint 

Vision 2020), αλαθέξνληαο σο αζχκκεηξεο πξνζεγγίζεηο ηνπο βαιιηζηηθνχο 

ππξαχινπο κεγάιεο εκβέιεηαο .
417

  

 

    Ζ πην πξφζθαηε αλαθνξά ζηηο αζχκκεηξεο πξνζεγγίζεηο έγηλε ην 2006 ζηελ 

Σεηξαεηή Ακπληηθή Αλαζεψξεζε (Quadrennial Defense Review) ηεο ίδηαο ρξνληάο, 

φπνπ ν φξνο ’’ αζπκκεηξία’’ εκθαλίδεηαη 14 θνξέο . Γίλεηαη αλαθνξά ζε αζχκκεηξεο 

επηρεηξήζεηο, αζχκκεηξεο απεηιέο, αζχκκεηξεο πξνθιήζεηο, αζχκκεηξεο ζηξαηησηηθέο 

ηθαλφηεηεο, αζχκκεηξεο ηαθηηθέο, αζχκκεηξεο πξνζεγγίζεηο θαη ηέινο ζηνλ 

αζχκκεηξν - κε θαλνληθφ(irregular) –πφιεκν.
418

   

 

     

                                                
414 Σν ηδην. 
415 Steven Metz and Douglas V. Johnson II, ’’ Asymmetry and US military strategy: Definition, 
background and strategic concepts’’, Strategic Studies Institute, January 2001, ζει. 5, δηαζέζηκν ζην 

www.carlisle.army.mil/ssi/, 16/7/2009. 
416 David L. Buffaloe, ’’ Defining Asymmetric Warfare’’ ,’’ The land warfare papers’’, Published by 

The Institute of Land Warfare, No. 58, September 2006, ζει. 4. 
417

 .π. ζει. 5. 
418 .π.. 
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5.β) Πξνζπάζεηεο πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο από αθαδεκατθνύο . 

 

 

     ηελ ζπλέρεηα ζα αλαθέξνπκε κεξηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο ηεο αζπκκεηξίαο 

απφ νξηζκέλνπο αθαδεκατθνχο .Οη Μεηδ θαη Σδφλζνλ θάλνληαο θξηηηθή ζηνλ νξηζκφ 

ηνπ 1999 πνπ είδακε παξαπάλσ, αλέθεξαλ φηη παξφιν πνπ είλαη ζεκαληηθή ε 

πξνζπάζεηα απηή έρεη 2 κεηνλεθηήκαηα: Πξψηνλ, φηη παξακέλεη πξνζθνιιεκέλε ζην 

παξφλ ζηξαηεγηθφ πεξηβάιινλ ζηελ ακεξηθαληθή θαηάζηαζε αζθαιείαο θαη δεχηεξνλ 

φηη αζρνιείηαη κε απηφ πνπ θαιείηαη ’’αξλεηηθή’’ αζπκκεηξία- δειαδή κε απηφ πνπ 

έλαο αληίπαινο είλαη πηζαλφλ λα θάλεη ζηηο Ζ.Π.Α.- θαη δελ δίλεη βάξνο ζην πσο νη 

Ζ.Π.Α. θαη ν ζηξαηφο ηνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ αζπκκεηξία ελαληίνλ 

ησλ αληηπάισλ ηνπο .
419

 πλερίδνληαο πξφηεηλαλ ηνλ δηθφ ηνπο νξηζκφ :« Σηηο 

ζηξαηησηηθέο ππνζέζεηο θαη ζηελ εζληθή αζθάιεηα αζπκκεηξία είλαη ην λα δξαο ,λα 

νξγαλώλεζαη θαη λα ζθέθηεζαη δηαθνξεηηθά από ηνπο αληηπάινπο έηζη ώζηε λα 

κεγηζηνπνηείο ηα πιενλεθηήκαηά ζνπ, λα εθκεηαιιεύεζαη ηηο αδπλακίεο ηνπ αληηπάινπ 

ζνπ , λα δηαηεξείο ηε πξσηνβνπιία θηλήζεσλ ή λα απνθηάο κεγαιύηεξε ειεπζεξία 

δξάζεο. Μπνξεί λα είλαη πνιηηηθό-ζηξαηεγηθή, ζηξαηησηηθή-ζηξαηεγηθή, επηρεηξεζηαθή 

ή έλαο ζπλδπαζκόο όισλ απηώλ. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο, 

ηερλνινγίεο, αμίεο, νξγαληζκνύο, ρξνληθέο πξννπηηθέο ή έλα ζπλδπαζκό όισλ απηώλ. 

Μπνξεί λα είλαη βξαρππξόζεζκε ή καθξνπξόζεζκε. Μπνξεί λα είλαη εζθεκκέλε ή όρη. 

Μπνξεί λα είλαη μερσξηζηή ή λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε ζπκκεηξηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Μπνξεί λα έρεη ςπρνινγηθέο θαη θπζηθέο δηαζηάζεηο».
420

 Απηή 

πξνζέγγηζε καο ζπκίδεη πνιχ έληνλα νπλ Σζνπ θαη καο ππελζπκίδεη φηη ν 

αζχκκεηξνο πφιεκνο δελ είλαη έλα ζχγρξνλν θαηλφκελν, κηαο θαη ε απνθπγή ησλ 

ηζρπξψλ ζεκείσλ ηνπ αληηπάινπ θαη ε αλαδήηεζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ ,πέξαλ φηη 

βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο ινγηθήο νπνηαζδήπνηε αληαγσληζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

βξίζθνληαλ πάληα ζην κπαιφ ησλ ζηξαηεγηζηψλ.      

 

                                                
419 Steven Metz and Douglas V. Johnson II, ’’ Asymmetry and US military strategy: Definition, 

background and strategic concepts’’, Strategic Studies Institute, January 2001, ζει. 5, δηαζέζηκν ζην 

www.carlisle.army.mil/ssi/, 16/7/2009. 
420 .π.. 
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     Ο Φξήληκαλ αλαθέξεη φηη ν αδχλακνο ζε κηα ζχγθξνπζε εθαξκφδεη αζχκκεηξεο 

κεζφδνπο ελαληίνλ ηνπ ηζρπξνχ θαη φηη νη κέζνδνη απηέο εμαξηψληαη απφ ηελ αλάιπζε 

πνπ έθαλε ην αδχλαην κέξνο ζε ζρέζε κε ηηο ηξσηφηεηεο ηνπ ηζρπξνχ.
421

 

 

     Ο Νηάλιαπ ππνζηεξίδεη φηη ππφ κηα επξεία έλλνηα , αζχκκεηξνο πφιεκνο είλαη ν 

πφιεκνο πνπ απνθεχγεη ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ αληηπάινπ. Μηα πξνζέγγηζε πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζηα ζρεηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κηαο πιεπξάο θαη ζηηο ζρεηηθέο 

αδπλακίεο ηεο άιιεο.
422

 

 

    Ζ Κξηζηίλ Κνιέη αλαθέξεη φηη :« Μέζα από ηελ εθαξκνγή ζηξαηησηηθώλ, 

πνιηηηθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη ηερλνινγηθώλ επηξξνώλ, νη αζύκκεηξεο ζηξαηεγηθέο κπνξεί 

λα ππνλνκεύζνπλ επηηπρώο ηηο δπλάκεηο ηνπ αληηπάινπ. Παξόιν πνπ έλαο εκπιεθόκελνο 

δελ κπνξεί λα ληθήζεη ζε έλα παξαδνζηαθό πεδίν κάρεο, νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί κπνξνύλ λα εθκεδελίζνπλ ηα ζπκβαηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ αληηπάινπ, λα 

δηαβξώζνπλ ηελ ζέιεζή ηνπ λα πνιεκήζεη
423

 , λα δηαηαξάμνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα 

δξα απνηειεζκαηηθά ή λα ηνλ απνηξέςνπλ εληειώο λα δξάζεη».
424

 Απηφο ν νξηζκφο 

είλαη ρξήζηκνο κηαο θαη δίλεη πνιιέο δηαζηάζεηο ηνπ πνιέκνπ πνπ κπνξεί λα δηεμαρζεί 

θαη ζηηο νπνίεο εηζέξρεηαη ε αζπκκεηξία.  

 

      Σν RAND δεκνζίεπζε ηνλ αθφινπζν νξηζκφ:«Οη αζύκκεηξεο ζηξαηεγηθέο 

επηηίζεληαη ζε ηξσηόηεηεο πνπ δελ εθηηκώληαη από ηνλ ζηόρν (ζύκα) ή θεθαιαηνπνηνύλ 

ζηελ πεξηνξηζκέλε πξνεηνηκαζία ηνπ ζύκαηνο απέλαληη ζηελ απεηιή. Απηέο νη 

ζηξαηεγηθέο βαζίδνληαη ζε έλλνηεο επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εληειώο δηαθνξεηηθέο από 

απηέο ηνπ ζύκαηνο ή από απηέο ηεο πξόζθαηεο ηζηνξίαο. Σπρλά ρξεζηκνπνηνύλ λέα ή 

δηαθνξεηηθά όπια. Επηπξνζζέησο ππεξεηνύλ πνιηηηθνύο θαη ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο 

                                                
421 Frans Osinga, ’’ Asymmetric warfare: Rediscovering the essence of strategy’’, ’’ Asymmetric 

Warfare’’ edited by John Olsen, The Royal Norwegian Air Force Academy ,Oslo 2002 ζει. 275. 
422 .π.. 
423 Δδψ βιέπνπκε λα εηζέξρεηαη ε  έλλνηα ηνπ ςπρνινγηθνχ πνιέκνπ σο παξακέηξνπ ηνπ αζχκκεηξνπ 

πνιέκνπ. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βιέπε : Μαίξε Μπφζε- Νίθνο Λνχζεο –Αζαλάζηνο 

Κνπξκαηδήο ,’’ Σξεηο γεσπνιηηηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή’’, Δθδφζεηο 

Παπαδήζε, Αζήλα 2005, ζει. 42-48 θαη John Leech ,’’’Asymmetries of conflict, war without death’’, 

Frank Cass, London 2002, ζει. 82-108. 
424

 Kristin Kolet, ’’ Asymmetric threats to the United States’’, ’’Comparative Strategy’’, Volume 20, 

Issue 3 ,July 2001 , ζει. 277 - 292 .  
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δηαθνξεηηθνύο από απηνύο ηνπ ζύκαηνο».
425

 Δδψ βιέπνπκε ην ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο 

θαη ηεο λεσηεξηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

    Ο Νηέτβηλη Μπάθαιν πξνηείλεη ηνλ δηθφ ηνπ νξηζκφ :« Αζύκκεηξνο πόιεκνο είλαη 

έλαο πιεζπζκό-θεληξηθόο κε παξαδνζηαθόο πόιεκνο πνπ δηεμάγεηαη κεηαμύ  κηαο 

ζηξαηησηηθήο ππεξδύλακεο θαη ελόο ή πεξηζζνηέξσλ δπλάκεσλ πνπ πεξηθιείεη απηέο ηηο 

πηπρέο:αμηνιόγεζε θαη επηθξάηεζε έλαληη αζύκκεηξσλ απεηιώλ, δηεμαγσγή 

αζύκκεηξσλ επηρεηξήζεσλ, θαηαλόεζε ηεο πνιηηηζκηθήο αζπκκεηξίαο θαη αμηνιόγεζε 

ηνπ αζύκκεηξνπ θόζηνπο».
426

 Οη αζχκκεηξεο απεηιέο είλαη κφλν κηα πηπρή ηνπ 

αζχκκεηξνπ πνιέκνπ θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ ηξνκνθξαηία, ηνλ αληαξηνπφιεκν, ηνλ 

πφιεκν πιεξνθνξηψλ, ηηο δηαζπαζηηθέο απεηιέο θαη ηηο άγλσζηεο απεηιέο.
427

  

 

     Δίδακε ινηπφλ φηη ε έλλνηα ηνπ ’’αζχκκεηξνπ πνιέκνπ’’ είλαη κηα έλλνηα ηφζν 

παιηά φζν θαη ην ίδην ην θαηλφκελν ηνπ πνιέκνπ θαη φηη παξά ηηο πνιιέο 

πξνζπάζεηεο, δελ έρεη γίλεη δπλαηφ λα βξεζεί έλαο απνδεθηφο νξηζκφο γη’ απηήλ.  

ηελ ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηηο ’’ αζχκκεηξεο απεηιέο ’’ δηαπηζηψλνληαο φηη θαη 

εθεί δελ ππάξρεη ζπκθσλία νχηε σο πξνο έλαλ θνηλφ νξηζκφ αιιά θαη νχηε σο πξνο 

ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ φξνπ.  

 

5.γ )Αζύκκεηξεο απεηιέο . 

 

     Σν δήηεκα ησλ ’’αζχκκεηξσλ απεηιψλ’’ ήξζε ζην πξνζθήλην κε ηνλ πην 

δξακαηηθφ ηξφπν κε ηηο επηζέζεηο ηεο 11/9/2001 θαζψο απηφ πνπ είρε εθιεθζεί σο 

ακεξηθαληθή πζηεξία απφ ηνπο Δπξσπαίνπο, ζε ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, ήηαλ ε κεγαιχηεξε απφδεημε γηα ηνπο ακθηζβεηίεο .
428

 Οη 

’’αζχκκεηξεο απεηιέο’’ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο Ζ.Π.Α. γηα λα πεξηγξάςνπλ έλα 

αξηζκφ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ κεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη 

αθνξνχλ θπξίσο ηελ δηθή ηνπο εζληθή αζθάιεηα (δηεζληθή ηξνκνθξαηία, ηαθηηθέο 

αληαξηνπφιεκνπ ή αληαξηνπφιεκν, απφθηεζε κέζσλ καδηθήο θαηαζηξνθήο απφ κε 

                                                
425 Frans Osinga, ’’ Asymmetric warfare: Rediscovering the essence of strategy’’, ’’ Asymmetric 
Warfare’’ edited by John Olsen, The Royal Norwegian Air Force Academy ,Oslo 2002 ζει. 276. 
426 David L. Buffaloe, ’’ Defining Asymmetric Warfare’’ ,’’ The land warfare papers’’, Published by 

The Institute of Land Warfare, No. 58, September 2006, ζει. 17. 
427 .π.. 
428

 Μαίξε Μπφζε- Νίθνο Λνχζεο –Αζαλάζηνο Κνπξκαηδήο ,’’ Σξεηο γεσπνιηηηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ 

ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή’’, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2005, ζει. 64. 
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θξαηηθνχο δξψληεο, δνιηνθζνξείο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ, θπβεξλνπφιεκν, ρξήζε 

βαιιηζηηθψλ ππξαχισλ θηι).
429

  

 

     Έλαο νξηζκφο είλαη απηφο πνπ δίλεηαη απφ ην ΝΑΣΟ θαη αλαθέξεη φηη: 

«Αζύκκεηξεο απεηιέο (asymmetric threats) νξίδνληαη νη απεηιέο εθείλεο πνπ ζηνρεύνπλ 

ζηελ ππνλόκεπζε ηεο ηζρύνο ελόο αληηπάινπ θαη νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ αδπλακηώλ ηνπ κε ρξήζε κέζσλ πνπ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά από ηνλ 

ζπλήζε ζπκβαηηθό ηξόπν δηεμαγσγήο επηρεηξήζεσλ ηνπ αληηπάιν.»
430

 Καη κηαο θαη νη 

απεηιέο απηέο απεπζχλνληαη θπξίσο θαηά ησλ Ζ.Π.Α., νη απεηιέο είλαη ’’αζχκκεηξεο’’ 

εθφζνλ ν αληίπαινο δελ πνιεκά κε βάζε ηνλ ακεξηθαληθφ ηξφπν πνιέκνπ.
431

 

 

     Έλα πξφβιεκα κε ηηο πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ησλ ’’αζχκκεηξσλ απεηιψλ’’ είλαη φηη 

κε ην λα ηηο νξίζεηο  ζεκαίλεη πσο ππάξρνπλ εθηφο απφ αζχκκεηξεο θαη ζπκκεηξηθέο 

απεηιέο. Με ηελ εμαίξεζε θάπνησλ θαλεξψλ πεξηπηψζεσλ δελ ππάξρεη θάπνην 

θαζνξηζηηθφ ηεζη πνπ λα καο βνεζάεη ζηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο απεηιήο σο 

’’αζχκκεηξεο’’ θαη έηζη φπσο ν ηξνκνθξάηεο ηνπ ελφο είλαη ν καρεηήο ειεπζεξίαο 

ηνπ άιινπ έηζη θαη νη ’’αζχκκεηξεο απεηιέο’’ ηνπ ελφο είλαη ην modus operandi ηνπ 

άιινπ.
432

 Έηζη ππάξρνπλ κεξηθνί  πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη δελ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο ’’αζχκκεηξε’’ απεηιή, αιιά ’’ ζηξαηεγηθή’’ απεηιή θαζψο ην 

λα θαινχκε ηφζν ηηο ζηξαηεγηθέο αιιά θαη ηηο απεηιέο σο αζχκκεηξεο είλαη θάηη πνπ 

θαη δελ βνεζάεη ηελ ράξαμε ζσζηήο ζηξαηεγηθήο αιιά ηαπηφρξνλα είλαη έλα απφ ηα 

παιαηφηεξα επηζηεκνληθά ιάζε, απηφ ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ φινπ απφ ην κέξνο.
433

  

 

     Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απεηιψλ πνπ θαινχληαη ’’αζχκκεηξεο’’ είλαη :α) ε 

δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο ,φηη είλαη αζπλήζεηο , ηνπιάρηζηνλ φπσο ηηο αληηιακβάλνληαη νη 

Ζ.Π.Α., β) φηη είλαη ’’κε θαλνληθέο ’’ , φηη ηίζεληαη απφ φξγαλα κε αλαγλσξηζκέλα 

απφ ηελ πξαθηηθή θαη ην δίθαην ηνπ πνιέκνπ, ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ ζπκθσληψλ γηα 

                                                
429 Παλαγηψηεο Ήθαηζηνο ,’’ Αζχκκεηξεο απεηιέο’’, αλαξηεκέλν ζην http://www.ifestos.edu.gr/58.htm, 

20/7/2009.  
430 Παξαηίζεηαη ζην www.nato.int/ims/docu/terrorism-annex.htm, 20/7/2009. 
431 Stephen J. Blank, ’’ Rethinking asymmetric threats’’, Strategic Studies Institute, Carlisle, PA, 
September 2003, δηαζέζηκν ζην www.carlisle.army.mil/ssi/,16/7/20009. 
432 Steven Lambakis, James Kiras, Kristin Kolet, ’’ Understanding asymmetric threats to the United 

States’’, ’’Comparative Strategy’’, Vol. 21, Issue 4, 2002, ζει. 241-277. 
433 Stephen J. Blank, ’’ Rethinking asymmetric threats’’, Strategic Studies Institute, Carlisle, PA, 

September 2003, δηαζέζηκν ζην www.carlisle.army.mil/ssi/,16/7/20009. 
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ηνπο ειέγρνπο ησλ εμνπιηζκψλ ,γ) φηη είλαη απεηιέο ’’αζχγθξηηεο ’’ γηα ην 

ακεξηθαληθφ νπινζηάζην θαη ζρέδηα πνπ κπνξεί ή φρη λα κνηάδνπλ επηθίλδπλα αιιά 

είλαη δηαθνξεηηθά απφ πφιεκν, δ) απεηιέο πνπ αζθνχλ κεγάιε επηξξνή έλαληη ηνπ 

ζηξαηνχ θαη ησλ πνιηηψλ, ε) απεηιέο πνπ είλαη δχζθνιν λα απαληήζεηο κε ηνλ ίδην 

ηξφπν  θαη ζη) απεηιέο πνπ ζπληεινχλ ζηελ ηξνκαθηηθή πηζαλφηεηα ηνπ ’’άγλσζηνπ 

αγλψζηνπ’’.
434

 

 

     Οη ζθνπνί πνπ επηδηψθνπλ λα εθπιεξψζνπλ νη δξάζηεο αζχκκεηξσλ απεηιψλ 

έρνπλ σο θχξηα επηδίσμε ηελ πξφθιεζε δεκηψλ δπζαλάινγσλ κε ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, φπσο έγηλε ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο Νέαο Τφξθεο, ηεο Μαδξίηεο θαη ηνπ 

Λνλδίλνπ. Μεηαμχ άιισλ θχξηνη ζηφρνη είλαη ην εζηθφ ηεο θνηλσλίαο, κηαο θαη 

ηέηνηεο επηζέζεηο έρνπλ πνιιαπιάζην ςπρνινγηθφ αληίθηππν, ην γφεηξν ησλ θξαηηθψλ 

ζεζκψλ, ε αμηνπηζηία ηεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο εγεζίαο, ε θνηλσληθνπνιηηηθή 

ζπλνρή θαη ε ζπζπείξσζε εγεζίαο θαη ιανχ γχξσ απφ ζεκειηψδεηο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο θαη πξνζαλαηνιηζκνχο.
435

 Ο θνξέαο ηεο αζχκκεηξεο απεηιήο ζηνρεχεη ηφζν 

ζηελ ζπλνιηθή ςπρνινγηθή απνδπλάκσζε ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο –ζηφρνπ φζν θαη 

ζηελ νξγαλσηηθή απνζχλζεζε ηνπ θξάηνπο .
436

    

 

 

5.γ 1) Απηνθηνληθή ηξνκνθξαηία σο ’’αζύκκεηξε απεηιή’’. 

 

 

    πσο είδακε πην πάλσ κία απφ ηηο πηπρέο ησλ ’’αζχκκεηξσλ απεηιψλ’’ είλαη θαη ε 

ηξνκνθξαηία. Απφ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηξνκνθξαηίαο απηή πνπ πξνθαιεί ηνλ 

κεγαιχηεξν θφβν θαη ίζσο παξαιπζία αληίδξαζεο είλαη ε απηνθηνληθή ηξνκνθξαηία. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ε ηξνκνθξαηία, ζηελ νπνία ίζσο είλαη πην θνληά ν φξνο 

’’αζχκκεηξε απεηιή’’(κε ηελ εμαίξεζε ησλ ππξεληθψλ) είλαη βαζηά αλεζπρεηηθή, 

θαζψο ππνδειψλεη θάπνηνπ είδνπο θαλαηηθή αθνζίσζε ζ’ έλαλ ζθνπφ κε ηνλ νπνίν 

είκαζηε ειάρηζηα εμνηθεησκέλνη.
437

 Δίλαη αθφκα πεξηζζφηεξν αλεζπρεηηθή επεηδή 

ππάξρνπλ πνιχ ιίγα πξνθαλή αληίκεηξα θαζψο θακηά απεηιή ηηκσξίαο δελ είλαη 

                                                
434 Steven Lambakis, James Kiras, Kristin Kolet, ’’ Understanding asymmetric threats to the United 

States’’, ’’Comparative Strategy’’, Vol. 21, Issue 4, 2002, ζει. 241-277.  
435 Παλαγηψηεο Ήθαηζηνο ,’’ Αζχκκεηξεο απεηιέο’’, αλαξηεκέλν ζην http://www.ifestos.edu.gr/58.htm, 

20/7/2009.  
436

 .π.. 
437  Λνπίδ Ρίηζαξληζνλ , ’’ Ση ζέινπλ νη ηξνκνθξάηεο ’’, Δθδφζεηο Σφπνο , Αζήλα 2006, ζει. 187. 
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πηζαλφ λα επεξεάζεη θάπνηνλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα απηνθηνλήζεη
438

 

γλσξίδνληαο φηη κε ηελ πξάμε ηνπ απηή έρεη εμαζθαιίζεη κηα ζέζε ζηνλ 

Παξάδεηζν.
439

   

 

     Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ απηνθηνληθή 

ηξνκνθξαηία φπσο ε νξζνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ππνζηεξίδεη φηη νη ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλψζεηο ππνινγίδνπλ ην θφζηνο θαη ηα φθεινο ησλ δηαθφξσλ δξάζεσλ ,δξνπλ κε 

ζθνπφ, πξνζαξκφδνληαη ζε θίλεηξα θαη επθαηξίεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ κέζα πνπ 

ζπλδένληαη ινγηθά κε ηνπο ζθνπνχο ηνπο.
440

 Γεχηεξε είλαη απηή ηεο πνιηηηζκηθήο 

πξνζέγγηζεο πνπ εμεξεπλά ηηο παξεθβαηηθέο θαη εθηειεζηηθέο πξαθηηθέο πνπ δίλνπλ 

λφεκα ζηελ βία, φπσο είλαη ε ζξεζθεία θαη ηέινο ηξίηε είλαη ε δνκηθή πξνζέγγηζε πνπ 

ππνζηεξίδεη ,φηη δελ αξθεί κφλν νη άλζξσπνη λα είλαη ζξεζθεπηηθά ή νξζνινγηθά 

σζνχκελνη γηα δηαπξάμνπλ πξάμεηο βίαο αιιά ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν δξνπλ 

ηνπο επεξεάδεη θαζνξηζηηθά.
441

         

 

    Οη ηξνκνθξάηεο ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ηηο επηζέζεηο απηνθηνλίαο ιφγσ ησλ ηαθηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ζε ζρέζε κε άιιεο κνξθέο ζπκβαηηθήο 

ηξνκνθξαηίαο. Δίλαη θαηαζηξεπηηθά απνηειεζκαηηθέο, ζαλάζηκεο, έρνπλ κεγαιχηεξεο 

πηζαλφηεηεο επηηπρίαο είλαη πην εχθνιεο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη είλαη ζρεηηθά 

θηελέο.
442

 χκθσλα κε εθηηκήζεηο ην ζπλνιηθφ θφζηνο ελφο ηππηθνχ Παιαηζηίληνπ 

πνπ δηαπξάηηεη επηζέζεηο απηνθηνλίαο είλαη πεξίπνπ 150 δνιάξηα ελψ ζθνηψλνπλ 

ηέζζεξηο θνξέο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο απ’ φηη άιινπ είδνπο ηξνκνθξαηηθέο 

επηζέζεηο .
443

 Γελ ππάξρεη ραξαθηεξηζηηθφηεξε απηνθηνληθήο ηξνκνθξαηίαο απφ απηή 

ηεο 11/9/2001 φπνπ θνηλά αεξνπιάλα κεηαηξάπεθαλ ζε θαηεπζπλφκελνπο ππξαχινπο.  

 

     Ζ ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο απηνθηνληθήο ηξνκνθξαηίαο άξρηζε ζην Λίβαλν, φηαλ 

ζηηο 18 Απξηιίνπ 1983 έλα θνξηεγφ πνπ πεξηείρε κεγάιε πνζφηεηα εθξεθηηθψλ 

εηζέβαιιε ζηελ Ακεξηθαληθή Πξεζβεία ηεο Βεξπηνχ ζθνηψλνληαο 80 αλζξψπνπο .
444

 

                                                
438 .π.. 
439 .π. ζει. 222. 
440 Mohammed Hafez, ’’ Rationality, culture and structure in the making of suicide bombers : A 
preliminary theoretical synthesis and illustrative case study’’, ’’ Studies in Conflict and Terrorism’’, 

No. 29, Issue 2, 2006, ζει. 165-185.   
441 .π.. 
442 Bruce Hoffman, ’’ Inside terrorism’’, ’’Columbia University Press’’, New York 2006, ζει.132. 
443

 .π.. 
444  Λνπίδ Ρίηζαξληζνλ , ’’ Ση ζέινπλ νη ηξνκνθξάηεο ’’, Δθδφζεηο Σφπνο , Αζήλα 2006, ζει. 196. 
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Αλ θαη ε ηαθηηθή απηή εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά απφ Ηζιακηζηέο γξήγνξα 

δηαδφζεθε θαη ζε άιιεο θνζκηθνχ ραξαθηήξα νκάδεο. Απηή  ε νκάδα πνπ ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε κε ηελ κεγαιχηεξε επηηπρία ήηαλ νη Σίγξεηο Σακίι ζηε ξη Λάλθα.  

 

    Σα θίλεηξα ησλ αηφκσλ πνπ πξνρσξνχλ ζε επηζέζεηο απηνθηνλίαο είλαη βαζηθά ηα 

ίδηα κε απηά κε απηά ησλ άιισλ ηξνκνθξαηψλ, δειαδή εθδίθεζε, θήκε αληίδξαζε.
445

 

Τπάξρνπλ επίζεο ηα θνηλσληθά θίλεηξα, ε επηζπκία λα θαλείο πηζηφο ζηνπο 

ζπληξφθνπο ζνπ θαη λα ζε ζέβνληαη ζηελ θνηλφηεηά ζνπ.
446

 Πέξα απφ ηελ εγθφζκηα 

θήκε πνπ νη εζεινληέο ζέινπλ λα θαηαθηήζνπλ, έρνπλ φπσο είπακε παξαπάλσ 

απεπζείαο λαχιν γηα ηνλ Παξάδεηζν. Δπίζεο θίλεηξφ ηνπο είλαη ε πξναγσγή ηνπ 

ζθνπνχ ηνπο. Δηδηθά γηα ηνπο ξηδνζπάζηεο Ηζιακηζηέο νη ζξεζθεπηηθέο θαη 

ζενινγηθέο αηηηνινγήζεηο παίδνπλ έλαλ πξφζζεην ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο ηνπο 

εμαζθαιίδεη πιήζνο εζεινληψλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηηο επηζέζεηο 

απηνθηνλίαο.
447

  Αιιά ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ηφζνη πνιινί εζεινληέο θαη ζε κε 

ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο πνπ δελ πξνζθέξνπλ κηα ζέζε ζηνλ Παξάδεηζν, δείρλεη φηη 

απηφ είλαη έλα παξαπάλσ δέιεαξ θαη δελ εμεγεί ηελ απφθαζή ηνπο λα γίλνπλ 

κάξηπξεο.
448

 Δπνκέλσο αλ ε ’’αζπκκεηξία’’ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξφθιεζε 

δεκηάο δπζαλάινγεο κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηφηε ε απηνθηνληθή 

ηξνκνθξαηία είλαη ην πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. 

 

     Δίδακε ινηπφλ φηη ε ’’αζπκκεηξία’’ είλαη κηα έλλνηα πνπ ζεκαίλεη δηαθνξεηηθά 

πξάγκαηα γηα δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο θαη φηη ηείλεη ζε αρξεζία κηαο θαη πξνζθέξεη 

ειάρηζηα ζηελ ζηξαηεγηθή ζθέςε.
449

 Δίλαη κηα έλλνηα πνπ έρεη ρξεζηκφηεηα γηα ηνπο 

πνιηηηθνχο θαζψο κε απηή κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε αδξνχο φξνπο ηελ 

ζνβαξφηεηα ησλ απεηιψλ αιιά πνπ δελ έρεη θακηά ή ειάρηζηε ρξεζηκφηεηα γηα ηνπο 

αλαιπηέο κηαο θαη δελ έρεη νξηζηεί επαθξηβψο.
450

  Δπίζεο ε έλλνηα ηεο 

’’αζπκκεηξίαο’’ απνδπλακψλεηαη αθνχ ε κέζνδνο φζν θαη ε ινγηθή ηεο δξάζεο είλαη 

πιένλ γλσζηέο θαη ζε κεγάιν βαζκφ πξνβιέςηκεο. 
451

 Ζ ’’αζπκκεηξία’’ πεξηβάιιεηαη 

                                                
445 .π. ζει. 220. 
446 .π. ζει. 221. 
447 Bruce Hoffman, ’’ Inside terrorism’’, ’’Columbia University Press’’, New York 2006, ζει.132. 
448 Λνπίδ Ρίηζαξληζνλ , ’’ Ση ζέινπλ νη ηξνκνθξάηεο ’’, Δθδφζεηο Σφπνο , Αζήλα 2006, ζει. 222. 
449 Steven Lambakis, James Kiras, Kristin Kolet, ’’ Understanding asymmetric threats to the United 

States’’,  ’’Comparative Strategy’’, Vol. 21, Issue 4, 2002, ζει. 241-277.    
450 .π..  
451

 Μαίξε Μπφζε- Νίθνο Λνχζεο –Αζαλάζηνο Κνπξκαηδήο ,’’ Σξεηο γεσπνιηηηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ 

ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή’’, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2005, ζει. 61. 



 88 

απφ έλα πξνβιέςηκν «κπζηήξην», θαζψο ε ηξνκνθξαηηθή δξάζε ζηξέθεηαη πάληα 

θαηά ακεξηθαληθψλ ζηφρσλ 
452

θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο φπσο θαηέδεημαλ νη επηζέζεηο 

ζηε Μαδξίηε θαη ην Λνλδίλν πνπ ζα εμεηάζνπκε παξαθάησ.    

 

 

 

6) Σξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ζηε Γύζε κεηά ηελ 11ε επηεκβξίνπ 2001   

(Μαδξίηε 2004 θαη Λνλδίλν 2005) . 

 

 

     Μεηά ηελ 11/9/2001 θαη ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ζηε Νέα Τφξθε πνπ ζπγθιφληζαλ 

ηνλ θφζκν , αλάινγν αληίθηππν είραλ ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ζε 2 επξσπατθέο 

πξσηεχνπζεο ηελ Μαδξίηε ηνλ Μάξηην ηνπ 2004 θαη ην Λνλδίλν ηνλ Ηνχιην ηνπ 2005.  

 

6.α) Μαδξίηε ,Μάξηηνο 2004. 

 

      Θα μεθηλήζνπκε κε βάζε ηελ ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ επηζέζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε 

ηελ πεξίπησζε ηεο Μαδξίηεο. Οη επηζέζεηο ηεο 11
εο

 Μαξηίνπ ζην ζχζηεκα κεηξφ ηεο 

Μαδξίηεο (3 εκέξεο πξηλ απφ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο γεληθέο εθινγέο ηεο ρψξαο ), ήηαλ 

έλα ζχλνιν ζπλδπαζκέλσλ εθξήμεσλ πάλσ ζε 4 ηξαίλα, έρνληαο σο απνινγηζκφ 201 

λεθξνχο θαη 1755 ηξαπκαηίεο 
453

. Ήηαλ ην πην πνιχλεθξν ρηχπεκα ζηελ Δπξψπε κεηά ηελ 

πεξίπησζε  Lockerbie 
454

 ην 1988 θαη ε ρεηξφηεξε ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζηελ ηζηνξία ηεο 

Ηζπαλίαο, θαζψο ν αξηζκφο ησλ λεθξψλ μεπεξλά θαηά πνιχ ηελ ακέζσο επφκελε ρεηξφηεξε 

επίζεζε πνπ έγηλε ζηελ Βαξθειψλε ην 1987 ζε θαηάζηεκα αιπζίδαο ζνππεξκάξθεη κε 21 

ζχκαηα θαη 40 ηξαπκαηίεο 
455

, ηελ επζχλε ηεο νπνίαο είρε αλαιάβεη ε ΔΣΑ.   

 

     Οη αληηδξάζεηο γηα ηηο επηζέζεηο ήηαλ άκεζεο ηφζν ζην εζσηεξηθφ κε πνιιέο 

δηαδειψζεηο δηακαξηπξίαο ζε πνιιέο κεγάιεο πφιεηο ηεο Ηζπαλίαο 
456

 ( ραξαθηεξηζηηθή 

                                                
452 .π. ζει. 73. 
453 Δθεκεξίδα El Mundo 

,http://www.elmundo.es/documentos/2004/03/espana/atentados11m,19/4/2009. 
454 http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/december/21/newsid_2539000/2539447.stm, 

19/4/09. 
455

 http://www.time.com/time/world/article/0,8599,600197,00.html ,19/4/09. 
456 http://edition.cnn.com/2004/WORLD/europe/03/12/spain.blasts/index.html, 19/4/09. 

http://www.elmundo.es/documentos/2004/03/espana/atentados11m/
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είλαη ε πεξίπησζε ηεο πφιεο Βίγθν ηεο Ηζπαλίαο κε πιεζπζκφ 300.000 θαηνίθσλ ζηνπο 

δξφκνπο ηεο νπνίαο βξέζεθαλ λα δηαδειψλνπλ 400.000 άηνκα ) φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν 

κε ζεκαληηθφηεξεο ηηο δειψζεηο ζπκπαξάζηαζεο ηεο Δ.Δ. , ησλ Ζ.Π.Α. θαη ησλ 

επξσπατθψλ θπβεξλήζεσλ. Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλφο ηεο έθδνζεο ςεθίζκαηνο 

ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ Ο.Ζ.Δ. (1530) πνπ θαηαδίθαδε ηηο επηζέζεηο θαη ηελ ΔΣΑ 

πνπ ππνηίζεηαη ηελ είρε δηαπξάμεη 
457

 . Απηφ έγηλε ζηελ αξρή ηεο ππφζεζεο θαη κεηά απφ 

πηέζεηο ηεο ηζπαληθήο θπβέξλεζεο ελψ αξγφηεξα θαη φηαλ νη έξεπλεο πξνρψξεζαλ θαη 

απεδείρζε φηη δελ ππήξρε θακία αλάκεημε ηεο ΔΣΑ, ν Πξέζβεο ηεο Ηζπαλίαο ζηνλ Ο.Ζ.Δ. , 

απέζηεηιε απνινγεηηθφ γξάκκα ζην πκβνχιην Αζθαιείαο 
458

 . Σέινο ε ζεκαληηθφηεξε 

αληίδξαζε ήηαλ απηή ηνπ ίδηνπ ηνπ ηζπαληθνχ ιανχ πνπ κε ηελ ςήθν ηνπ απνθάζηζε λα  

’’ηηκσξήζεη ’’ ηελ θπβέξλεζε Αζλάξ γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηεο ζηελ ππφζεζε ηεο 11
εο

 Μαξηίνπ. 

 

    

6.α.1) Σν ρξνληθό ηεο επίζεζεο . 

 

 

      Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνξχθσζεο ηεο ψξαο αηρκήο ,ην πξσί ηεο 11
εο

 Μαξηίνπ 2004, 

δέθα εθξήμεηο έιαβαλ ρψξα επάλσ ζε ηέζζεξα ηξαίλα (cercanias) ηνπ κεηξφ. ια ηα 

ηξαίλα πνπ ρηππήζεθαλ, θηλνχληαλ πάλσ ζηελ ίδηα γξακκή ηνπ κεηξφ θαη πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ Alcala de Henares  θαη Αtocha ηεο Μαδξίηεο 
459

. 

Αξγφηεξα δηαπηζηψζεθε φηη είραλ ηνπνζεηεζεί δεθαηξείο απηνζρέδηνη εθξεθηηθνί 

κεραληζκνί επάλσ ζηα ηξαίλα
460

. Ζ εηδηθή νκάδα ηεο ηζπαληθήο αζηπλνκίαο (TEDAX ) 

πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απελεξγνπνίεζε εθξεθηηθψλ κεραληζκψλ ,θηάλνληαο ζηνπο 

ηφπνπο ησλ εθξήμεσλ απελεξγνπνίεζε δχν απφ ηηο ελαπνκείλαζεο βφκβεο κε ειεγρφκελεο 

εθξήμεηο , ελψ ε ηξίηε βξέζεθε αξγφηεξα ην απφγεπκα 
461

 , φληαο πξφρεηξα απνζεθεπκέλε 

θαη κε έρνληαο ηνλ εθππξζνθξνηεηή ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έθξεμε.   

 

                                                
457 http://www.un.org/news/Press/docs/2004/sc8022.doc.htm, 19/4/09. 
458 http://www.globalpolicy.org/security/issues/0316loseface.htm ,19/4/09. 
459 http://www.elpais.com/?d_date=20040311 ,20/4/09 
460http://www.elinconformistadigital.com/modules.phpop=modload&name=News&file=article&sid=79

4 20/4/09. 
461 http://www.belt.es/noticias/2005/marzo/03/entre_11M.htm ,20/4/09. 
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          Καη ηα ηέζζεξα ηξαίλα αλαρψξεζαλ απφ ηνλ ζηαζκφ Alcala de Henares κεηαμχ 

07:01 θαη 07:14. Οη εθξήμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ 07:37 θαη 07:39 ην πξσί  φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ
462

.    

 

 ηαζκφο  Atocha  (Aξηζκφο ηξαίλνπ 21431). Έθξεμε ηξηψλ βνκβψλ. Με βάζε ην 

βίληεν  πνπ ηξάβεμε ε θάκεξα αζθαιείαο , ε πξψηε βφκβα εμεξξάγε ζηηο  07:37 θαη νη δχν 

επφκελεο κε ηέζζεξα δεπηεξφιεπηα δηαθνξά ε κία απφ ηελ άιιε, ζηηο 07:38.  

 

 ηαζκφο  El Pozo del Tio Raimundo (Αξηζκφο ηξαίλνπ 21435). ηηο 07:38 θαζψο ην 

ηξαίλν εηνηκαδφηαλ λα αλαρσξήζεη απφ ηελ απνβάζξα, δχν βφκβεο εμεξξάγεζαλ ζε 

δηαθνξεηηθά βαγφληα.  

 

 

 ηαζκφο Santa Eugenia (Αξηζκφο ηξαίλνπ 21713). Μηα βφκβα εμεξξάγε πεξίπνχ ζηηο 

07:38.  

 

 

 ηαζκφο Calle Tellez  (Aξηζκφο ηξαίλνπ 17305), πεξίπνπ 800 κέηξα απφ ηνλ ζηαζκφ 

Αtocha εμεξξάγεζαλ ηέζζεξηο βφκβεο ζε δηαθνξεηηθά βαγφληα ηνπ ηξαίλνπ πεξίπνπ ζηηο 

07:39. Αλ ε έθξεμε είρε πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηνλ ζηαζκφ ηφηε ζα θαηέξξεε νιφθιεξνο 

ν ζηαζκφο θαη νη αλζξψπηλεο απψιεηεο ζα ήηαλ αθφκα κεγαιχηεξεο 
463

 .    

 

6.α.2) Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο επηζέζεηο . 

 

         Έλαο εθξεθηηθφο κεραληζκφο πνπ απνηειείην απφ 12 θηιά Goma 2- Eco (ηχπνο 

εθξεθηηθνχ) κε έλαλ ππξνθξνηεηή θαη 136 κέηξα θαισδίνπ –πνπ δελ ήηαλ ζπλδεδεκέλνο 

κε θάηη — αλαθαιχθζεθε ζηηο ξάγεο ηεο ππεξηαρείαο AVE ζηηο 2 Απξηιίνπ. πσο είδακε, 

εμαηηίαο θαθήο ζπλδεζκνινγίαο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θακία έθξεμε. Λίγν κεηά απφ απηφ 

ην πεξηζηαηηθφ ( θαη ζπγθεθξηκέλα κία κέξα κεηά),  ε ηζπαληθή αζηπλνκία ζην πιαίζην ησλ 

εξεπλψλ ηεο γηα ηηο βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ηεο 11
εο

 Μαξηίνπ αλαθάιπςε έλα δηακέξηζκα 

ζην Leganés , λνηίσο ηεο Μαδξίηεο, ην νπνίν αλαγλσξίζηεθε σο ε βάζε δξάζεο ησλ 

ππφπησλ γηα ηηο επηζέζεηο ζην κεηξφ θαη ζηελ AVE. Μεηά απφ έθνδν ηεο αζηπλνκίαο ζην 

                                                
462

 http://www.guardian.co.uk/world/2007/oct/31/spain.menezes, 2/4/09. 
463  Βιέπε ππ. 446.  
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δηακέξηζκα θάπνηνη απφ ηνπο ππφπηνπο παγηδεχηεθαλ κέζα θαη απηνθηφλεζαλ κεηά απφ 

έθξεμε βφκβαο, ζθνηψλνληαο θαη έλαλ αζηπλνκηθφ
464

. Οη θπξίσο χπνπηνη , 2 αδέξθηα ν 

Ραζίλη Άθηζα θαη ν Μνράκελη Άθηζα, ν εξράλ Ακπληειηδακί (’’Ο Σπλήζηνο’’) ν Σδακάι 

Αρκηληάλ (’’ Ο Κηλέδνο’’ ) θαη άιινη ηξεηο ζθνηψζεθαλ κε ηελ έθξεμε. Οη εξεπλεηέο ηεο 

αζηπλνκίαο αλαθάιπςαλ φηη ηα εθξεθηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην Leganés, ζην κεηξφ 

θαη ζηελ AVE ήηαλ ηνπ ίδηνπ ηχπνπ ( αλ θαη δελ κπφξεζαλ λα ηαπηνπνηήζνπλ ηελ κάξθα 

ηνπ δπλακίηε έπεηηα απφ δείγκαηα πνπ πήξαλ απφ ην κεηξφ)
465

.  

 

      Βαζηζκέλνη ζηελ ππφζεζε φηη απηνί πνπ ζθνηψζεθαλ ζην Leganés ήηαλ φλησο απηνί 

πνπ επζχλνληαλ γηα ηηο επηζέζεηο ζην κεηξφ , ε ζπλερηδφκελε έξεπλα επηθεληξψζεθε ζην 

πσο θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ ηα εθξεθηηθά . Ζ έξεπλα απνθάιπςε φηη είραλ αγνξαζηεί 

απφ έλαλ πξψελ κεηαιισξχρν πνπ αθφκα είρε πξφζβαζε εθξεθηηθέο ζπζθεπέο 
466

.    

 

       ιεο νη έξεπλεο έδεημαλ φηη νη βφκβεο ήηαλ θξπκκέλεο ζε ζαθίδηα. Δπίζεο έλα 

θνξηεγάθη βξέζεθε παξθαξηζκέλν έμσ απφ ηνλ ζηαζκφ Alcala de Henares ην νπνίν 

πεξηείρε ππξνθξνηεηέο , θαζέηεο κε  ζηίρνπο απφ ην Κνξάλη θαη θηλεηά ηειέθσλα
467

.  ηελ 

αξρή , φηαλ νη πξψηεο ππνςίεο γηα ηηο επηζέζεηο είραλ ζηξαθεί   ζηελ ΔΣΑ, ππήξραλ 

ηζρπξηζκνί φηη ην εθξεθηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ Σηηαδίλε, γλσζηφ απφ 

πξνεγνχκελεο επηζέζεηο ηεο
468

 . Οη αλαιχζεηο απφ ηελ ελαπνκείλαζα 13
ε
 βφκβα θαη απφ ηα 

ππνιείκκαηα ησλ ππνινίπσλ έδεημαλ, φηη ην εθξεθηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην 

Goma 2- Eco, πνπ παξαζθεπαδφηαλ ζηελ Ηζπαλία θαη είρε λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ ΔΣΑ 

απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ’80 
469

.   

 

     ιεο νη αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ ζηα κέξε ησλ εθξήμεσλ απφ ηελ TEDAX ( εηδηθή νκάδα 

ηεο ηζπαληθήο αζηπλνκίαο ζε ζέκαηα εθξεθηηθψλ)  δελ πξνζέθεξαλ ζαθή απνηειέζκαηα. 

Μάιηζηα έλα κέινο ηεο νκάδαο θαηέζεζε αξγφηεξα ζηελ δίθε φηη ην κφλν ζηνηρείν πνπ 

κπνξνχζε κε βεβαηφηεηα λα αλαγλσξίζεη ζε απηέο ηηο αλαιχζεηο ήηαλ θνκκάηηα πνπ 

                                                
464 http://www.cnn.com/2004/WORLD/europe/04/14/spain.bombings/, 20/4/09. 
465 http://www.newyorker.com/archive/2004/08/02/040802fa_fact, 20/4/09. 
466 news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/3626235.stm, 20/4/09. 
467 http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-   
dyn/NewsSearch?st=investigations%20on%20madrid%20bombings&, 20/4/09. 
468 

http://www.cbsnews.com/stories/2004/03/11/world/main605463.shtml?source=search_story,20/4/09. 
469 http://www.nytimes.com/2004/03/13/world/bombing-madrid-investigation-spanish-officials-

divided-whom-blame-for-

train.html?scp=1&sq=bombing%20in%20madrid%20the%20investigation&st=cse, 20/4/09. 

http://www.cnn.com/2004/WORLD/europe/04/04/spain.bombings/
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-
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αλήθαλ γεληθά ζηελ ’’νηθνγέλεηα’’ ηνπ δπλακίηε
470

. Ο αξρεγφο ηεο   ΣΔDAX  Manzano 

δήισζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004 φηη ε δεκηά ζηα ηξαίλα δελ ζα κπνξνχζε λα πξνέιζεη απφ 

δπλακίηε αιιά απφ θάπνην είδνο ζηξαηησηηθνχ εθξεθηηθνχ φπσο C3 ή C4. Μάιηζηα 

αλέθεξε ίρλε ληηξνγιπθεξίλεο  ελψπηνλ ηεο εηδηθήο θνηλνβνπιεπηηθήο επηηξνπήο πνπ 

ζπζηήζεθε γηα ηηο επηζέζεηο
471

 .Αξγφηεξα ην 2007 ζα αλαθαινχζε απηή ηνπ ηε δήισζε 

ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ιέγνληαο πσο δελ ήηαλ εηδηθφο γηα ηα εθξεθηηθά
472

  θαη πσο απφ 

ηελ αξρή γλσξίδαλε φηη επξφθεηην γηα ην Goma 2- Eco
473

 .Απηή ε δήισζε ηνπ Manzano 

έθαλε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο άπνςεο πεξί ελνρήο ηεο ΔΣΑ λα αλαξσηεζνχλ αλ φλησο ην 

εθξεθηηθφ ήηαλ Goma 2- Eco
474

 κηαο θαη ε ληηξνγιπθεξίλε δελ είλαη ζπζηαηηθφ ηνπ. 

Σειηθά ην κφλν εθξεθηηθφ πνπ αλαγλσξίζηεθε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν σο ζρεηηθφ κε ηηο 

εθξήμεηο ήηαλ ην Goma 2- Eco
475

.  

 

     Μεηά ηελ εμέηαζε ηεο 13
εο

 βφκβαο ,πνπ βξέζεθε άζηθηε θαη έγηλε γλσζηή σο ’’ην 

ζαθίδην ηνπ Βαγηέθαο ’’ιφγσ ηεο κεηαθνξάο ηεο ζην ηνπηθφ αζηπλνκηθφ ηκήκα, ε 

Ηζπαληθή Αζηπλνκία πξνέβε ζε 5 ζπιιήςεηο . Ζ βφκβα δελ εμεξξάγε γηαηί έιεηπαλ δχν 

θαιψδηα πνπ λα ζπλδένπλ ηα εθξεθηηθά κε ηνλ ππξνθξνηεηή. Ζ βφκβα πεξηειάκβαλε έλα 

θηλεηφ ηειέθσλν ζαλ ρξνλφκεηξν, πνπ απαηηνχζε κηα θάξηα SIM γηα λα ελεξγνπνηήζεη ην 

μππλεηήξη θαη λα εθξαγεί 
476

.  Ζ αλάιπζε ηεο θάξηαο SIM επέηξεςε ζηελ αζηπλνκία λα 

ζπιιάβεη 5 άηνκα ζηηο 13 Μαξηίνπ 2004, κεηαμχ απηψλ θαη ηνλ Μαξνθηλφ Σδακάι 

Ενπγθάκ , ν νπνίνο ήηαλ ν κφλνο απφ ηνπο 5 πνπ ηειηθά θαηαδηθάζηεθε. Ζ φιε αλαθνξά 

ζηα εθξεθηηθά έγηλε γηαηί ήηαλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

νδεγήζνπλ ζηελ ηαπηφηεηα ησλ δξαζηψλ είηε ήηαλ ΔΣΑ είηε Ηζιακηζηέο ή αθφκα θαη Αι- 

Κάηληα.  

 

 

 

 

 

                                                
470 http://www.abc.es/hemeroteca/historico-29-05-2007/abc/Nacional/la-perito-de-los-tedax-despeja-

las-dudas-sobre-los-primeros-analisis-de-los-explosivos_1633395333534.html, 21/4/09. 
471 http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/CI/CI_003.PDF, 20/4/09. 
472 http://www.cityfmradio.com/audiodb/2006/claves/sanchezmanzano120707.mp3, 20/4/09. 
473 http://videos.abc.es/no_exite_video, 21/4/09. 
474 http://www.elmundo.es/elmundo/2006/07/11/espana/1152579076.html, 21/4/09. 
475www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media200710/31/espana/20071031elpepunac_1_Pes.PDF. 

    Doc, 21/4/09.  
476 http://www.elmundo.es/elmundo/2004/03/12/espana/1079063793.html, 21/4/09. 

http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media200710/31/espana/20071031elpepunac_1_PESPDF.D
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6.α.3) Η δίθε ησλ θαηεγνξνπκέλσλ. 

 

 

     Ζ δίθε ησλ 29 ζπλνιηθά θαηεγνξνπκέλσλ μεθίλεζε ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 2007. 

χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα ’’Δl Pais ’’ «…ην δηθαζηήξην δηέιπζε κία πξνο κία φιεο ηηο 

ζεσξίεο ζπλσκνζίαο θαη έδεημε φηη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηεο επίζεζεο κε ηελ 

ΔΣΑ ήηαλ είηε παξειθπζηηθή είηε αβάζηκε». Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δίθεο νη 

θαηεγνξνχκελνη απέζπξαλ ηηο πξνεγνχκελεο δειψζεηο ηνπο θαη αξλήζεθαλ θάζε 

αλάκεημε
477

 
478

 . χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα ’’ Δl Mundo’’ ηα εξσηήκαηα « πνηνο , γηαηί , 

πφηε θαη πνπ ζρεδηάζηεθαλ νη επηζέζεηο ηεο Μαδξίηεο είλαη αθφκα αλνηρηά»,  ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη νη θεξφκελνη σο νη ’’ εγθέθαινη’’ ηεο επίζεζεο απαιιάρζεθαλ απφ ηελ 

θαηεγνξία ηεο ζρεδίαζεο. Ζ ίδηα εθεκεξίδα επίζεο ηζρπξίδεηαη φηη ην Ηζπαληθφ Γηθαζηήξην 

έθηαζε ζε «επηζηεκνληθψο κε βάζηκα» ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν ησλ 

εθξεθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο επηζέζεηο θαη επεηδή δελ βξέζεθε θαλέλαο 

ζχλδεζκνο κε ηελ Αι- Κάηληα, απνκπζνπνηψληαο έηζη ηελ επίζεκε ζέζε θιεηδί 
479

 
480

. Αλ 

θαη ε δίθε θπινχζε νκαιά ζηνπο πξψηνπο κήλεο 14 απφ ηνπο 29 θαηεγνξνπκέλνπο 

μεθίλεζαλ απεξγία πείλαο ηνλ Μάην, δηακαξηπξφκελνη γηα ηνλ άδηθν ξφιν ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ θαη ηνπ Σχπνπ ζηηο λνκηθέο δηαδηθαζίεο. Οη δηθαζηέο αξλήζεθαλ λα δηαθφςνπλ 

ηελ δηαδηθαζία θαη ε απεξγία έιαβε ηέινο ζηηο 21 Μαΐνπ 
481

.  ηηο 31 Οθησβξίνπ 2007 

έιαβε ηελ ηειηθή ηνπ απφθαζε, 21 απφ ηνπο 29 θαηεγνξνπκέλνπο βξέζεθαλ έλνρνη γηα κηα 

ζεηξά αδηθεκάησλ πνπ θπκαίλνληαλ απφ πιαζηνγξαθία κέρξη θφλν. Γχν απφ ηνπο 

θαηεγνξνχκελνπο θαηαδηθάζηεθαλ ζε 40.000 ρξφληα θάζεηξμεο, αιιά ε ηζπαληθή 

λνκνζεζία έρεη σο αλψηαην φξην ηα 40 ρξφληα 
482

. Κακηά απφδεημε δελ βξέζεθε ζηελ δίθε 

πνπ λα ζπλδέεη ηελ Αι- Κάηληα κε ηηο επηζέζεηο ηεο 11
εο

 Μαξηίνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2007 ε Αι – Κάηληα δήισζε πεξήθαλε γηα ηηο επηζέζεηο 
483

 
484

.  

 

                                                
477http://www.elpais.com/articulo/espana/Comienza/Madrid/juicio/mayor/atentado/islamista/registrado/

Europa/elpepunac/20070215elpepinac_2/Tes, 21/4/09. 
478 http://www.mywire.com/a/AFP//2808563?extID=10051, 22/4/09. 
479 http://www.elmundo.es/elmundo/2007/11/01/espana/1193885319.html, 22/4/09. 
480 http://www.elmundo.es/elmundo/2007/11/05/espana/1194233049.html, 22/4/09. 
481 http://www.opendemocracy.net/terrorism/articles/11mtrial290507, 22/4/09. 
482 http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSL308491320071031, 23/4/09. 
483 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/madrid-bombers-were-inspired-by-bin-laden-, 

23/4/09. 
484 http://www.elmundo.es/elmundo/2007/08/06/internacional/1186414637.html, 23/4/09. 
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    Ο δηθαζηήο Juan del Olmo θήξπμε έλνρεο «ηνπηθά δίθηπα ηζιακηζηψλ εμηξεκηζηψλ πνπ 

εκπλεχζηεθαλ απφ ην Γηαδίθηπν γηα ηηο επηζέζεηο ηεο Μαδξίηεο »485
. Οχηε ε GIA 

(Αιγεξηλή Ηζιακηθή νξγάλσζε) νχηε ε Μαξνθηλή Ηζιακηθή Μαρεηηθή Οξγάλσζε ήηαλ 

ππεχζπλεο . Απηά ηα δίθηπα απνηεινχληαλ απφ έλα ζπλνλζχιεπα δηαθηλεηψλ Μαξνθηλήο 

θαηαγσγήο , πνπ ήηαλ απφκαθξα ζπλδεδεκέλεο κε έλα δίθηπν ηεο Αι- Κάηληα πνπ είρε ήδε 

ζπιιεθζεί. Απηέο νη νκάδεο αγφξαζαλ ηα εθξεθηηθά απφ κηθξνθιέθηεο, πιεξνθνξηνδφηεο 

θαη έκπηζηνπο ηεο αζηπλνκίαο ζηελ Αζηνχξηα, ρξεζηκνπνηψληαο ρξήκαηα πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ κηθξήο θιίκαθαο δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ
486

.  Οη ηξεηο θαηεγνξνχκελνη κε 

ηηο κεγαιχηεξεο πνηλέο είλαη νη εμήο :Σδακάι Ενπγθάκ, 33 εηψλ, πνηλή 43.000 εηψλ. Ο 

Μαξνθηλφο ηνπνζέηεζε ηνπιάρηζηνλ κηα βφκβα ζε έλα ηξαίλν. Ήηαλ έκπνξνο ηειεθψλσλ, 

απφ ην καγαδί ηνπ νπνίνπ πξνήιζαλ ηα πην πνιιά θηλεηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

πλειήθζε 2 εκέξεο κεηά ηηο επηζέζεηο . Οηκάλ ει Γθλάνπη ,30 εηψλ, κέγηζηε πνηλή θη 

απηφο. Σν δεμί ρέξη ηνπ Ενπγθάκ, 2
νο

 ηε ηάμεη ζην δίθηπν. Μεηέθεξε ηα εθξεθηηθά ζηελ 

Μαδξίηε, ζπλεξγάηεο θιεηδί. Υνζέ Σξαζφξαο , 30 εηψλ, 35000 ρξφληα. Πξψελ εξγάηεο ζε 

νξπρείν ν Ηζπαλφο ήηαλ εθείλνο πνπ πξνκήζεπζε ηα εθξεθηηθά γλσξίδνληαο ηνλ ιφγν πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ 
487

.   

 

     πσο δήισζε ν εθπξφζσπνο ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ζπκάησλ Jose Maria de Pablos «Ζ 

κεγαιχηεξε έθπιήμε ήηαλ φηη ελψ ζηελ αξρή 2 άληξεο είραλ θαηεγνξεζεί φηη ζρεδίαζαλ ηηο 

επηζέζεηο ζηελ ζπλέρεηα θαηαδηθάζηεθαλ φηη αλήθαλ ζε κηα ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε  πνπ 

δελ ζρεηίδνληαλ κε ηηο επηζέζεηο ηεο Μαδξίηεο…», «Δίκαζηε έθπιεθηνη απφ ηελ 

απαιιαγή, αλ δελ ήηαλ απηνί , ζα πξέπεη λα βξνχκε πνίνο ήηαλ. Κάπνηνο έδσζε ηελ 

δηαηαγή ». ηελ ζπλέρεηα δήισζε νξγηζκέλνο κε ην απνηέιεζκα ηεο δίθεο θαη φηη 

πξνηίζεην λα αζθήζεη έθεζε
488

.     

 

6.α.4) Τπνςίεο γηα ΔΣΑ. 

 

      Ακέζσο κεηά ηηο εθξήμεηο ν ηφηε Πξσζππνπξγφο ηεο Ηζπαλίαο Υνζέ Μαξία Αζλάξ θαη 

ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηεο θπβέξλεζήο ηνπ , μεθίλεζαλ κηα θακπάληα πξνθεηκέλνπ λα 

πείζνπλ ηελ θνηλή γλψκε, ηφζν ηελ εγρψξηα φζν θαη ηελ δηεζλή , φηη ε ΔΣΑ ήηαλ απηή πνπ 

                                                
485 Βιέπε ππνζεκείσζε 28  
486 http://www.time.com/time/europe/html/050321/story.html, 21/4/09. 
487 http://www.guardian.co.uk/world/2007/oct/31/spain.jamessturcke, 22/4/09. 
488

 http://news.oneindia.in/2007/10/31/shockanger-among-madrid-bomb-victims-at-acquittals-

1193852163.html αλαζχξζεθε απφ ην  Reuters AM GC215, 23/4/09. 

http://news.oneindia.in/2007/10/31/shockanger-among-madrid-bomb-victims-at-acquittals-1193852163.html
http://news.oneindia.in/2007/10/31/shockanger-among-madrid-bomb-victims-at-acquittals-1193852163.html
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επζχλνληαλ γηα ηηο πνιχλεθξεο επηζέζεηο, παξά ην γεγνλφο φηη ζπλήζσο ε ΔΣΑ 

αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηέηνηεο επηζέζεηο. Ο ππνπξγφο ησλ Δζσηεξηθψλ  Άλρει 

Αζέκπεο κάιηζηα δήιψλε φηη « Δίλαη απνιχησο ζαθέο φηη ε ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ΔΣΑ 

αλαδεηνχζε κηα επίζεζε κε κεγάιν αληίθηππν» ππνλνψληαο έηζη φηη πίζηεπε ζηελ ελνρή 

ηεο ΔΣΑ
489

. Σν ίδην πίζηεπε θαη ε ηφηε ππ. Δμσηεξηθψλ ηεο ρψξαο Άλλα Παιάζην, ε νπνία 

επηθνηλψλεζε κε φιεο ηηο πξεζβείεο ηεο Ηζπαλίαο, δίλνληαο νδεγίεο ψζηε  λα 

δηαβεβαηψλνπλ ηηο μέλεο θπβεξλήζεηο θαη ηνλ δηεζλή Σχπν φηη επξφθεηην γηα ρηχπεκα ηεο 

ΔΣΑ
490

 .Σν βξάδπ ηεο 12
εο

 Μαξηίνπ θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη επηθνηλσλνχλ κε ηηο 

εθεκεξίδεο ηεο Ηζπαλίαο γηα ηηο δηαβεβαηψζνπλ φηη ηα ρηππήκαηα κπνξνχζαλ λα 

απνδνζνχλ ρσξίο ακθηβνιία ζηελ ΔΣΑ. Μέρξη ην κεζεκέξη ηεο 13
εο

 Μαξηίνπ ν Αζέκπεο 

ηζρπξηδφηαλ φηη δελ είρε θακία ελεκέξσζε απφ ηηο ππεξεζίεο αζθαιείαο πνπ λα ηνλ έθαλαλ 

λα  ακθηβάιιεη πεξί ηεο ελνρήο ηεο ΔΣΑ 
491

. ηηο 12 Μαξηίνπ 2004, φκσο ε βαζθηθή 

ηειεφξαζε θαη ε βαζθηθή εθεκεξίδα ’’ Gara’’, αλέθεξαλ φηη έιαβαλ ζεκεηψκαηα απφ 

άηνκα πνπ εθπξνζσπνχζαλ ηελ ΔΣΑ, ιέγνληαο φηη δελ είρε θακία ζρέζε κε ηελ επίζεζε. 

Δπίζεο πξηλ ην κεζεκέξη ηεο ίδηαο κέξαο ν Αξλάιλην Οξηέγθη ,εθπξφζσπνο ηνπ Batasuna , 

πνπ ηέζεθε εθηφο λφκνπ γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ ΔΣΑ, δήισζε δεκνζίσο φηη ε ΔΣΑ 

απνθιείεηαη λα βξίζθεηαη πίζσ απφ απηέο ηηο επηζέζεηο θαη αλέθεξε φηη πηζαλφλ λα είλαη 

ππεχζπλα « …ηζιακηθά ζηνηρεία». Δμάιινπ ε ίδηα ε ΔΣΑ εμέδσζε αλαθνίλσζε φηη δελ 

επζχλεηαη γηα ηηο επηζέζεηο
492

 .  

       

     Παξά ην γεγνλφο φηη ε ΔΣΑ έρεη έλα ηζηνξηθφ ηνπνζέηεζεο βνκβψλ ζηελ Μαδξίηε 
493

 , 

νη επηζέζεηο ηεο 11
εο  

Μαξηίνπ ήηαλ ζε θιίκαθα πνιχ κεγαιχηεξεο, απφ νηηδήπνηε είραλ 

πξνζπαζήζεη λα θάλνπλ ζην παξειζφλ πνιιέο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ Δπξψπε. 

Απηφ έθαλε πνιινχο εηδηθνχο λα πηζηεχνπλ φηη νη ηαθηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ ήηαλ πνιχ 

πην θνληά ζε ηζιακηθέο εμηξεκηζηηθέο νξγαλψζεηο , πηζαλψο κε ζρέζε κε ηελ Αι – Κάηληα 

ή κηα λέα γεληά αθηηβηζηψλ ηεο  ΔΣΑ πνπ είρε ηελ Αι- Κάηληα ζαλ πξφηππν.
494

 Ο αξρεγφο 

ηεο  Δuropol Γηνχξγθελ ηφξκπεθ ζρνιίαζε ζρεηηθά κε ηηο ππνζέζεηο « κπνξεί λα ήηαλ ε 

                                                
489 http://www.nytimes.com/2004/03/13/world/bombing-madrid-investigation-spanish-officials-

divided-whom-blame-for-train.html, 23/4/09. 
490 http://www.nytimes.com/2004/03/19/world/spanish-government-seeks-to-document-that-it-did-not-

lie-about-
suspects.html?&scp=5&sq=Anna%20Palacio%20about%20madrid%20bombings%20in%2011%20ma

rch&st=cse, 23/4/09. 
491 http://www.opendemocracy.net/democracy-terrorism/11-M_3341.jsp, 23/4/09. 
492 http://edition.cnn.com/2004/WORLD/europe/03/13/spain.blasts/index.html, 25/4/09. 
493

 http://www.cbsnews.com/stories/2004/03/12/world/main605547.shtml 
494 .π.. 
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ΔΣΑ…Αιιά αληηκεησπίδνπκε κηα επίζεζε πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζην modus operandi 

πνπ είρε πηνζεηεζεί σο ηψξα απφ ηελ ΔΣΑ » .
495

  ηηο 16 Μαξηίνπ ε ’’ Washington Post ’’ 

αλέθεξε φηη ε θπβέξλεζε Αζλάξ ήμεξε απφ λσξίο φηη ε ΔΣΑ δελ επζπλφηαλ γηα ηηο 

επηζέζεηο θαη φηη ππήξραλ ζηνηρεία πνπ ππνδείθλπαλ ηζιακηθή ηξνκνθξαηία, αιιά δηέηαμε 

ηελ αζηπλνκία λα ζησπήζεη θαη λα ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ πξνο ηελ ΔΣΑ
496

.   

 

     Πνιηηηθνί αλαιπηέο 
497

 πίζηεπαλ φηη κηα πηζαλή ελνρή ηεο ΔΣΑ ζα ελίζρπε ηηο 

πηζαλφηεηεο επαλεθινγήο ηνπ Partido Popular ( Λατθνχ Κφκκαηνο ) ηνπ Αζλάξ , θαζψο 

απηή ε επίζεζε ζα εθιακβαλφηαλ ζαλ ν επηζαλάηηνο ξφγρνο κηαο ηξνκνθξαηηθήο 

νξγάλσζεο ,πνπ είρε πξνζθχγεη ζε ελέξγεηεο απειπηζίαο εμαηηίαο ηεο επηηπρνχο 

αληηηξνκνθξαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Αζλάξ. Απφ ηελ άιιε κεξηά , κηα ηζιακηθή επίζεζε ζα 

ζεσξείην ζαλ κηα επζεία απάληεζε ζηελ ηζπαληθή εκπινθή ζηνλ πφιεκν ηνπ Ηξάθ, έλαλ κε 

δεκνθηιή πφιεκν γηα ηνπο Ηζπαλνχο 
498

 ( 92 % θαηά ηνπ πνιέκνπ) πνπ δελ είρε εγθξηζεί 

απφ ην Ηζπαληθφ Κνηλνβνχιην.  

 

6.α.5) Τπνςίεο γηα Αι – Κάηληα. 

 

 

     Δπίζεο κεηά ηηο επηζέζεηο ,ζρνιηαζηέο άξρηζαλ λα αλαθέξνπλ φηη ε Αι-Κάηληα
499

 θαη 

φρη ε ΔΣΑ ζα κπνξνχζε λα είλαη ππεχζπλε , θαζψο είρε βξεζεί έλα βίληεν πνπ ην 

ππνδείθλπε. πσο είδακε θαη παξαπάλσ ην ίδην έθαλε θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ Batasuna. Σν 

βξάδπ ηεο 11
εο

 Μαξηίνπ ,ν Αζέκπεο δήισζε ζε κηα ζπλέληεπμε ηχπνπ φηη βξέζεθε έλα 

θνξηεγάθη έμσ απφ ην ζηαζκφ Alcala de Henares πνπ είρε θιαπεί ζηηο 28/2 θαη πεξηείρε 

πνιινχο ππξνθξνηεηέο θαη κηα θαζέηα ζηα Αξαβηθά κε ζηίρνπο απφ ην Κνξάλη
500

. H 

θαζέηα φκσο ήηαλ δηαζέζηκε ζην εκπφξην θαη δελ πεξηείρε θάηη ζρεηηθφ κε ηηο επηζέζεηο ˙ 

επηπιένλ ζα κπνξνχζε λα είρε ηνπνζεηεζεί εθεί γηα λα κπεξδέςεη ηηο έξεπλεο. Σνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2003 ν Μπηλ Λάληελ απείιεζε δεκφζηα κε επηζέζεηο απηνθηνλίαο θάζε 

ρψξα πνπ βνεζάεη ηηο Ζ.Π.Α. ζηνλ πφιεκν ηνπ Ηξάθ «Έρνπκε ην δηθαίσκα λα 

                                                
495 http://www.guardian.co.uk/world/2004/mar/12/alqaida.spain, 25/4/09. 
496 http://www.encyclopedia.com/doc/1P2-161796.html, 25/4/09. 
497 http://news.bbc.co.uk/2/hi/talking_point/3512422.stm, 25/4/09. 
498 http://www.clarin.com/diario/2003/03/29/um/m-537495.htm, 23/4/09. 
499 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3509426.stm, 23/4/09. 
500 

http://www.redorbit.com/news/general/49818/madrid_bombings_death_toll_rises_to_200/index.html 

22/4/09. 
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αληαπνδψζνπκε ζηνλ θαηάιιειν ηφπν θαη ρξφλν θαη ελαληίνλ φισλ ησλ ρσξψλ πνπ 

εκπιέθνληαη θαη θπξίσο ηεο Βξεηαλίαο , Ηζπαλίαο, Πνισλίαο , Ηαπσλίαο θαη Ηηαιίαο ».
501

   

(Πην πξηλ είρε αλαθεξζεί θαη ζηελ επαλαθνξά ηνπ κνπζνπικαληθνχ ειέγρνπ ζηελ πεξηνρή 

ηεο Αλδαινπζίαο , αλαηξέπνληαο ηελ Reconquista ηνπ 1492) 
502

.  

 

      Πιεξνθνξίεο πνπ έγηλαλ γλσζηέο απφ ην Ννξβεγηθφ Κέληξν Ακπληηθήο Έξεπλαο πνπ 

ππάγεηαη ζηνλ Ννξβεγηθφ ηξαηφ, απνθάιπςαλ πσο νη κπζηηθέο ππεξεζίεο γλψξηδαλ γηα 2 

κήλεο φηη επίθεηηαη ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ελαληίνλ κηαο ρψξαο πνπ έκπαηλε ζε 

πξνεθινγηθή πεξίνδν, πηζηεχνληαο ιαλζαζκέλα φηη επξφθεηην γηα ην Ηξάθ. Σα ζηνηρεία γηα 

ηελ ππφζεζε απηή, πνπ ήηαλ γξακκέλα ζηα Αξαβηθά θαη αλήθαλ ζε έλα απφ ηνπο 

πςειφβαζκνπο ηεο Αι- Κάηληα (Yusuf Al Airi) , ηα αλαθάιπςαλ ζην Γηαδίθηπν κεηά ηνλ 

ζάλαην ηνπ ηειεπηαίνπ ην 2003 
503

. πσο απνθάλζεθε θαη ην Γηθαζηήξην δελ ππήξρε 

θακία άκεζε ζρέζε ηεο Αι- Κάηληα κε ηηο επηζέζεηο . 

 

 

6.α.6) Θεσξίεο ζπλσκνζίεο . 

 

   πσο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηέηνησλ γεγνλφησλ πνπ ζπγθινλίδνπλ ηελ θνηλή γλψκε, 

φπσο γηα παξάδεηγκα έγηλε ζηελ πεξίπησζε ηεο 11/9 
504

, έηζη θη εδψ αλαπηχρζεθαλ 

ζελάξηα ζεσξηψλ ζπλσκνζίαο . Κάπνηνη απφ ην Partido Popular (Λατθφ Κφκκα) πνπ είλαη 

ηψξα ζηελ αληηπνιίηεπζε θαη έραζε ηηο εθινγέο ηνπ Μαξηίνπ 2004 ,ζε κεγάιν πνζνζηφ 

ιφγσ ησλ επηζέζεσλ, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλα ΜΜΔ, φπσο ε ’’El Mundo ’’ θαη ν ’’Cope’’ 

(ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο πνπ αλήθεη ζηελ Καζνιηθή Δθθιεζία), ζπλερίδνπλ λα 

ππνζηεξίδνπλ φηη ππήξμε κηα κεγάιε ζπλσκνζία κε ζθνπφ λα αλαηξέςνπλ ην ηφηε 

θπβεξλψλ θφκκα
505

. Σελ ζεσξία απηή ππνζηήξημε θαη ε ΑVΣ, ε κεγαιχηεξε νξγάλσζε 

ζηελ Ηζπαλία γηα ηα ζχκαηα ηξνκνθξαηίαο . Απηή ε ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη ην PSOE 

(νζηαιηζηηθφ Κφκκα ηεο Ηζπαλίαο ) καδί κε ηελ ΔΣΑ θαη κέιε ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο 

θαη ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Ηζπαλίαο θαη ηνπ Μαξφθνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ηηο 

                                                
501 http://www.smh.com.au/articles/2003/10/19/1066502051308.html, 23/4/09. 
502 Κhaled Abou El Fadl,’’ The Crusader, Messages to the world: The statements of Osama Bin 

Laden’’ edited by Bruce Lawrence, March/April 2006 issue of Boston Review. 
503 http://www.mil.no/felles/ffi/start/article.jhtml?articleID=71589, 22/4/09. 
504 http://www.america.gov/st/pubs-

english/2006/September/20060828133846esnamfuaK0.2676355.html, 24/4/09. 
505 http://www.opendemocracy.net/conflict-madridprevention/11-M_3341.jsp , 30/4/09. 
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επηζέζεηο 
506

 
507

. Τπνζηεξηθηέο ηεο άπνςεο φηη ε ΔΣΑ ζπκκεηείρε κε θάπνην ηξφπν ζηηο 

επηζέζεηο ,επηβεβαηψλνπλ πσο ππήξραλ θάπνηα πεξηζηαζηαθά ζηνηρεία πνπ ζπλδένπλ 

ηζιακηζηέο κε 2 κέιε ηεο ΔΣΑ, πνπ πηάζηεθαλ ελψ νδεγνχζαλ ζηα πεξίρσξα ηεο 

Μαδξίηεο έλα θνξηεγάθη πνπ κεηέθεξε 500 θ. εθξεθηηθνχ 11 εκέξεο πξηλ απφ ηηο 

επηζέζεηο 
508

.  

 

    Ζ ζεσξία απηή ππνζηεξίδεη ,φηη ν Αζλάξ πείζηεθε απφ ηηο κπζηηθέο ππεξεζίεο πσο ε 

ΔΣΑ βξηζθφηαλ πίζσ απφ ηελ επίζεζε θαζψο είρε ιάβεη εζθεκκέλα ιάζνο πιεξνθνξίεο 

απφ απηέο 
509

  ηαλ κνηξάζηεθε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κε ηνλ Ηζπαληθφ ιαφ , 

θαηεγνξήζεθε απφ ηελ εθεκεξίδα ’’ El Pais ’’ θαη ηνλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ ’’Cadena Ser’’  

φηη έιεγε ςέκαηα. Μέζα ζε 72 ψξεο ν ιαφο ςήθηζε λα θχγεη ν Αζλάξ θαη ην θφκκα ηνπ 

απφ ηελ εμνπζία (ην νπνίν κε ππνςήθην ηνλ Μαξηάλν Ραρφη πξνεγνχληαλ ζηηο 

δεκνζθνπήζεηο θαη θαηλφηαλ φηη ζα θέξδηδε πξηλ ηηο επηζέζεηο) ζηηο 14 Μαξηίνπ 2004. Ζ 

ινγηθή ηεο ζεσξίαο ζπλερίδεη κε ηελ παξαηήξεζε φηη ην πξψην βήκα ηεο λενεθιεγείζαο 

θπβέξλεζεο Θαπαηέξν, ήηαλ ε απφζπξζε ησλ ηζπαληθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ην Ηξάθ. Απηφ 

ην ζεκείν έρεη δηπιή ζεκαζία : ηη ν Θαπαηέξν δέρηεθε ζηελ νπζία ηνλ εθβηαζκφ ηεο Αι- 

Κάηληα ( δίλνληαο έηζη έλα θαθφ παξάδεηγκα θαη ζηηο άιιεο ρψξεο ) θαη φηη ν θχθινο ησλ 

γεγνλφησλ απφ ηηο επηζέζεηο κέρξη ηελ απφζπξζε ησλ ζηξαηεπκάησλ ήηαλ ζρεδηαζκέλνο 

απφ ην Ηζιακηθφ δίθηπν 
510

. Ζ αλαιήζεηα ηνπ επηρεηξήκαηφο είλαη πξνθαλήο . Ο Θαπαηέξν 

απιψο εθπιήξσζε ηελ πξνεθινγηθή ηνπ ππφζρεζε γηα απφζπξζε απφ έλαλ παξάλνκν 

πφιεκν. Σν ίδην αλαιεζέο είλαη θαη ην πξψην επηρείξεκα, θαζψο ε έξεπλα ησλ δηθαζηηθψλ 

αξρψλ δελ απνθάιπςε ηελ παξακηθξή ζπκκεηνρή ηεο ΔΣΑ ή ησλ ηζπαληθψλ θαη 

καξνθηλψλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ. Αληίζεηα ν Γηθαζηήο  Juan del Olmo αλαγλψξηζε ηνπο 

θαηεγνξνπκέλνπο ζαλ κηα νκάδα 14 αηφκσλ ( 5 εθ ησλ νπνίσλ ζθνηψζεθαλ ζην Leganes 

ζηελ έθνδν ηεο αζηπλνκίαο ) πνιηηηθά θηιηθή πξνο ηελ Ηζιακηθή Μαρεηηθή Μαξνθηλή 

Οξγάλσζε ( GICM) 
511

.     

 

 

 

                                                
506 http://web.archive.org/web/20060320002153/http://www.spainherald.com/2005-03-30news.html, 
27/4/09. 
507 http://www.elmundo.es/elmundo/2004/04/19/enespecial/1082356558.html, 224/09. 
508 http://findarticles.com/p/articles/mi_qn4158/is_20040316/ai_n12773616/, 25/4/09. 
509 Βιέπε ππνζεκείσζε 49. 
510

 . π.. 
511 . π.. 
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     πλνςίδνληαο , νη επηζέζεηο ζηελ Μαδξίηε πνπ απνηεινχληαλ απφ 10 βφκβεο ζε 4 

δηαθνξεηηθά ηξαίλα θαλεξψλνπλ ην εμήο νξγαλσζηαθφ ζρέδην
512: Απηέο νη πξνζεθηηθά 

ζρεδηαζκέλεο επηρεηξήζεηο δελ ήηαλ επηζέζεηο απηνθηνλίαο- νη βφκβεο αθέζεθαλ ζε 

ζαθίδηα θαη ελεξγνπνηήζεθαλ απφ θηλεηά ηειέθσλα- παξά ην γεγνλφο φηη 5 απφ ηνπο 

δξάζηεο αλαηηλάρζεθαλ αξγφηεξα φηαλ ε αζηπλνκία ηνπο εληφπηζε , φπσο είδακε 

παξαπάλσ. Οη δξάζηεο εηνίκαζαλ έλα βίληεν, ην νπνίν δεκνζηεχηεθε κεηά ηνλ ζάλαηφ 

ηνπο, φπνπ ηζρπξίδνληαλ φηη νη βφκβεο ήηαλ κηα πξνεηδνπνίεζε ηεο Αι Κάηληα αιιά ε 

ζχλδεζε φπσο είδακε είλαη αβέβαηε. Σα εθξεθηηθά ηνπο ηα πξνκήζεπζαλ άηνκα ηνπ θνηλνχ 

εγθιήκαηνο κε ρξήκαηα απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ νη βφκβεο θαηαζθεπάζηεθαλ 

ζε έλα ζπίηη έμσ απφ ηελ Μαδξίηε, φπνπ ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο ζπγθεληξψλνληαλ καδί κε 

ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο γηα λα θνηλσληθνπνηεζνχλ θαη λα αζιεζνχλ.
513

  

 

     Σα κέιε ηεο νξγάλσζεο ζπκπεξηιάκβαλαλ θαη έλαλ Μαξνθηλφ , ηνλ Σδακάι Ενπγθάκ 

πνπ δνχζε ζηελ Ηζπαλία γηα πάλσ απφ 20 ρξφληα, ζπκπαζνχζε ηελ Αι Κάηληα θαη είρε 

πηζαλφηαηα δεζκνχο κε κηα επξχηεξε νξγάλσζε.
514

 Ο ππξήλαο απηφο ήηαλ κεγάινο, είρε 

εκπεηξία, ήηαλ ζηελφηεξα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ Αι Κάηληα ή ηνπιάρηζηνλ κε επξσπατθέο 

ηζιακηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ ήηαλ θνληά ζηελ Αι Κάηληα (αλ θαη ην δηθαζηήξην δελ 

επηβεβαίσζε απηέο ηηο θήκεο) , ξηδνζπαζηηθνπνηήζεθε κέζα ζε κεγαιχηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ήηαλ αλακεκεηγκέλνο ζε εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα κέιε ηνπ ήηαλ 

ιηγφηεξν αθνκνησκέλα απφ ηελ ηζπαληθή θνηλσλία.
515

 Μεξηθά κέιε ζχρλαδαλ ζε ηδακηά, 

είραλ ζηελνχο νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο θαη θνηλέο εκπεηξίεο απφ θπιαθέο , ελψ ν 

ηδενινγηθφο πξνζειπηηζκφο πξνεγήζεθε ηεο αλάκεημεο ζηελ βία. 
516

 

 

6.β) Λνλδίλν , Ινύιηνο 2005.  

 

    Οη επηζέζεηο ζην Λνλδίλν ζηηο 7 Ηνπιίνπ 2005 ήηαλε κηα ζεηξά απφ ζπληνληζκέλεο 

επηζέζεηο απηνθηνλίαο ζην ζχζηεκα κέζσλ κεηαθνξάο ηεο πφιεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

                                                
512 Martha Crenshaw, ’’ The organization of terrorism’’ ζην ’’Terrorism: What’s coming  ,the mutating 
threat’’, Senior Fellows Report of MIPT, edited by James O Ellis III, 2007, ζει. 20-27. 
513 .π.. 
514 Σν ίδην. 
515 .π.. 
516

 Martha Crenshaw, ’’ The organization of terrorism’’ ζην ’’Terrorism: What’s coming  ,the mutating 

threat’’, Senior Fellows Report of MIPT, edited by James O Ellis III, 2007, ζει. 20-27. 
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πξσηλήο ψξαο αηρκήο
517

. Οη επηζέζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ Βξεηαλνχο 

Μνπζνπικάλνπο πνπ πηζαλφ θίλεηξφ ηνπο ήηαλ ε βξεηαληθή εκπινθή ζηνλ πφιεκν ηνπ 

Ηξάθ θαη ηνπ Αθγαληζηάλ 
518

 ελψ ην βιέκκα ηνπ θφζκνπ ήηαλ ζηξακκέλν ζηε θσηία ιφγσ 

ηεο πλφδνπ ηνπ G8 θαη ελψ κηα κέξα λσξίηεξα είρε αλαθνηλσζεί φηη ην Λνλδίλν ζα 

θηινμελνχζε ηνπο Οιπκπηαθνχο ηνπ 2012.  

     

   ηηο 08:50, εμεξξάγεζαλ ηξεηο βφκβεο ζε δηάζηεκα 50 δεπηεξνιέπησλ ε κία απφ ηελ 

άιιε ζε ηξία ηξαίλα ηνπ Λνλδξέδηθνπ κεηξφ. ρεδφλ κηα ψξα αξγφηεξα εμεξξάγε κηα 

ηέηαξηε βφκβα ζε ιεσθνξείν ζηελ Tavistock Square.  Απνηέιεζκα ησλ εθξήμεσλ ήηαλ ν 

ζάλαηνο 52 αλζξψπσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 4 βνκβηζηψλ πνπ απηνθηφλεζαλ , 

700 ηξαπκαηηψλ , δεκηέο ζην κεηαθνξηθφ δίθηπν ηεο πφιεο ( ηνπιάρηζηνλ ηελ πξψηε κέξα) 

θαη βιάβεο ζηηο ππνδνκέο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο ρψξαο 
519

. Σν ρηχπεκα ήηαλ ην πην 

πνιχλεθξν ζηελ ηζηνξία ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ κεηά ην πεξηζηαηηθφ ηνπ 1988 θαη ηεο 

πηήζεο ηεο Pan Am ( Lockerbie) θαη ηνπ Λνλδίλνπ κεηά ηνπο βνκβαξδηζκνχο ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 
520

.  

 

6.β.1) Σν ρξνληθό ηεο επίζεζεο .     

 

 

 Ζ πξψηε βφκβα εμεξξάγε ζε έλα ηξαίλν ηνπ ππφγεηνπ ,κε αξηζκφ 204, πνπ 

θαηεπζπλφηαλ  αλαηνιηθά κεηαμχ ηεο  Liverpool Street θαη ηνπ Aldgate. Σν ηξαίλν 

είρε αλαρσξήζεη απφ ηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ King’s Cross πεξίπνπ 8 ιεπηά λσξίηεξα. 

Σελ ζηηγκή ηεο έθξεμεο , ην ηξίην βαγφλη ηνπ ηξαίλνπ βξηζθφηαλ ζε απφζηαζε 90 

κέηξσλ απφ ην ηνχλει ηεο Liverpool Street. Ζ παξάιιειε ηξνρηά ηνπ Hammersmith 

and City Line ππέζηε επίζεο δεκηέο .  

 

 Ζ δεχηεξε βφκβα εμεξξάγε ζην δεχηεξν βαγφλη ηνπ ηξαίλνπ κε αξηζκφ 216 ,πνπ 

θαηεπζπλφηαλ δπηηθά . Σν ηξαίλν είρε κφιηο αλαρσξήζεη απφ ηελ απνβάζξα 4 ηεο 

Edgware Road θαη θαηεπζπλφηαλ πξνο ηελ Paddington. Kη απηφ είρε αξρηθά 

                                                
517 http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/uk/05/london_blasts/what_happened/html/default.stm, 
20/5/09. 
518 http://www.nzherald.co.nz/london-bombings/news/article.cfm?c_id=1500947&objectid=10390333, 

20/5/09 
519 http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/uk/2005/london_explosions/default.stm, 20/5/09. 
520

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/3275/mass_transit_security_after_the_london_bombi

ngs.html, 20/5/09. 
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μεθηλήζεη απφ ηνλ ζηαζκφ King’s Cross . Σελ ζηηγκή ηεο έθξεμεο ππήξραλ θη άιια 

ηξαίλα ηξηγχξσ, ηα νπνία ππέζηεζαλ δεκηέο . 

 

 

 Ζ ηξίηε βφκβα εμεξξάγε ζε έλα ηξαίλν, κε αξηζκφ 311,  πνπ θαηεπζπλφηαλ λφηηα 

πάλσ ζηελ γξακκή Piccadilly, θαη θηλνχληαλ κεηαμχ King’s Cross θαη Russell 

Square. Ζ βφκβα εμεξξάγε έλα ιεπηφ πεξίπνπ αθφηνπ ην ηξαίλν είρε μεθηλήζεη θαη 

ελψ είρε δηαλχζεη πεξίπνπ 450 κέηξα. Ζ έθξεμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πίζσ κέξνο 

ηνπ βαγνληνχ πξνθαιψληαο ζνβαξέο δεκηέο ζε απηφ φζν θη ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ 

βαγνληνχ πνπ αθνινπζνχζε. Πξνθιήζεθαλ δεκηέο επίζεο θαη ζην ηνχλει 
521

 
522

.  

   

    ηελ αξρή πνιινί πίζηεςαλ φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ 6 αληί γηα 3 εθξήμεηο θη απηφ 

γηαηί νη εθξήμεηο ζπλέβεζαλ ζε ηξαίλα πνπ ήηαλ ζε ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο, 

αλαγθάδνληαο ηνπο ηξαπκαηίεο λα βγαίλνπλ απ’ φιεο ηηο εμφδνπο, δίλνληαο έηζη ηελ 

εληχπσζε φηη ζε θάζε ζηαζκφ γηλφηαλ θαη απφ κία έθξεμε. Ζ αζηπλνκία εμάιινπ 

αλαζεψξεζε ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εθξήμεσλ θαζψο αξρηθέο αλαθνξέο 

έδεηρλαλ φηη νη εθξήμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζε κίζε ψξα. Απηφ έγηλε εμαηηίαο ηεο 

ζχγρπζεο πνπ πξνθιήζεθε ζην Μεηξφ ηνπ Λνλδίλνπ ιφγσ θεκψλ φηη νη εθξήμεηο 

νθεηιφηαλ ζε δηαθνπή ξεχκαηνο . ’’Πνξηνθαιί πλαγεξκφο’’ ζήκαλε ζηηο 09:19 θαη ην 

Μεηξφ ηνπ Λνλδίλνπ ζηακάηεζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη θέξλνληαο ηα ηξαίλα πίζσ 

ζηνπο ζηαζκνχο 
523

 . Οη ζπλέπεηεο ησλ βνκβψλ ζηνπο ζηαζκνχο ήηαλ δηαθνξεηηθέο ιφγσ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε ζηαζκνχ ( βάζνο , πιάηνο θηι) 
524

.  

 

    ηηο 09:47, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα έθξεμε ζηελ Tavistock Square ζε έλα ηππηθφ 

ινλδξέδηθν δηπιφ ιεσθνξείν ,πνπ έθαλε ην δξνκνιφγην απφ ηελ Marble Arch πξνο ηελ 

Hackney Wick. Νσξίηεξα ην ιεσθνξείν πέξαζε απφ ην King’s Cross θαζψο πήγαηλε 

πξνο ηνλ πξννξηζκφ ηνπ.  ηελ Marble Arch, ην ιεσθνξείν γχξηζε θαη μεθίλεζε ην 

δξνκνιφγην ηεο επηζηξνθήο ηνπ ζηηο 09:00 θαη έθηαζε ζηε ζηάζε Euston ζηηο 09:35, 

φπνπ πιήζνο θφζκνπ έβγαηλε απφ ην κεηξφ θαη επηβηβαδφηαλ ζηα ιεσθνξεία. Ζ έθξεμε 

δηέιπζε ηελ νξνθή θαη ην πίζσ κέξνο ηνπ ιεσθνξείνπ ελψ απηφπηεο κάξηπξεο αλέθεξαλ 

                                                
521 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4671767.stm, 21/5/09. 
522 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4670099.stm, 21/5/09. 
523 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/4674469.stm, 21/5/09. 
524

 http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/uk/05/london_blasts/what_happened/html/russell_sq.stm, 

21/5/09. 
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φηη έβιεπαλ ην κηζφ ιεσθνξείν λα πεηάεη ζηνλ αέξα. Ζ ππξνδφηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε 

θνληά ζην θηίξην ηεο Βξεηαληθήο Ηαηξηθήο Έλσζεο θαη έηζη πνιινί γηαηξνί έηξεμαλ πξνο 

βνήζεηα ησλ ηξαπκαηηψλ 
525

. Οη πεξηζζφηεξνη επηβάηεο πνπ βξίζθνληαλ ζην κπξνζηηλφ 

θαη θάησ κέξνο ηνπ ιεσθνξείνπ επέδεζαλ ηεο έθξεμεο ελψ φζνη ήηαλ ζην πάλσ θαη πίζσ 

κέξνο ηνπ ζηάζεθαλ πην άηπρνη. Δμαηηίαο ησλ εθηεηακέλσλ ζσκαηηθψλ βιαβψλ ησλ 

ζπκάησλ θαζπζηέξεζε ε αλαθνίλσζε ηνπ αθξηβνχο αξηζκνχ ησλ λεθξψλ θαη θαηά πφζνλ 

ν ζχηεο ήηαλ αλάκεζα ζε απηνχο . Αλάκεζα ζηνπο ηξαπκαηίεο ήηαλ θαη πνιινί 

πεξαζηηθνί. Καηά ηξαγηθή εηξσλεία, ηελ εκέξα ησλ εθξήμεσλ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζην 

Λνλδίλν αζθήζεηο εηνηκφηεηαο ζε πεξίπησζε επίζεζεο ζην κεηξφ απφ ηδησηηθή 

εηαηξεία
526

.    

 

6.β.2) Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο επηζέζεηο .  

 

 

    Αξρηθά ππήξραλ πνιιέο αληηθξνπφκελεο πιεξνθνξίεο απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε, ηελ κέζνδν αθφκα θαη ηνλ ρξφλν ησλ εθξήμεσλ. Δηδηθνί 

αλαιπηέο ζηελ αξρή πίζηεςαλ φηη ρξεζηκνπνηήζεθε θάπνηνπ είδνπο ζηξαηησηηθφ 

εθξεθηηθφ θαη θαζψο νη εθξήμεηο ζεσξήζεθαλ ηαπηφρξνλεο, θάπνηνπ είδνπο εηδηθψλ 

ρξνλνκέηξσλ θαη ππξνθξνηεηψλ. Απηφ ζηελ ζπλέρεηα άιιαμε θαζψο λέα ζηνηρεία 

έξρνληαλ ζην θσο. Σα εθξεθηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είραλ θαηαζθεπαζηεί απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο ηξνκνθξάηεο ( βαζίδνληαλ ζε ππεξνμείδην , θάηη θνηλφ πνπ κπφξεζαλ θαη ην 

πξνκεζεχηεθαλ ζην εκπφξην ) , ζχκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηεο 6
εο

 Μαΐνπ  ηεο Δπηηξνπήο 

Αζθάιεηαο θαη Πιεξνθνξηψλ ηεο Βξεηαληθήο θπβέξλεζεο.
527

 Ο αξηζκφο ησλ ζπκάησλ 

αλέξρεηαη ζηνπο 46, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξνκνθξαηψλ ελψ 700 

ηξαπκαηίζηεθαλ απφ ηηο εθξήμεηο 
528

.Ζ αζηπλνκία εμέηαζε πεξίπνπ 2.500 βίληεν απφ 

θιεηζηά θπθιψκαηα ηειεφξαζεο απφ ηνπο ρψξνπο ησλ εθξήμεσλ. Έηζη κπφξεζαλ λα 

αλαγλσξίζνπλ 4 άλδξεο πνπ ζην ηέινο απνδείρηεθαλ φηη απηνί ήηαλ νη ηξνκνθξάηεο 

απηνθηνλίαο γεγνλφο πνπ ήηαλ θαη ε πξψηε απηνθηνληθή επίζεζε ηξνκνθξαηψλ ζε 

επξσπατθφ έδαθνο 
529

.  

                                                
525 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4659511.stm, 22/5/09. 
526 http://www.channel4.com/news/articles/uk/coincidence%20of%20bomb%20exercises/109010, 

22/5/09. 
527 http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/11_05_06_isc_london_attacks_report.pdf, 23/5/09. 
528 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4668245.stm, 23/5/09 
529

 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/07/16/AR2005071601363.html, 

23/5/09. 
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    Ο ηφηε Τπ. Δζσηεξηθψλ ηεο Γαιιίαο θαη λπλ Πξφεδξνο Νηθνιά αξθνδί ,πξνθάιεζε 

ζάιν κε κηα δήισζή ηνπ ζηνλ Σχπν φηη έλα απφ ηα νλφκαηα ησλ ηξνκνθξαηψλ ήηαλ 

γλσζηφ ήδε απφ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν ζηηο βξεηαληθέο αξρέο θαζψο είρε αλαθεξζεί ζε 

κηα άγγιν-γαιιηθή ζχζθεςε αζθαιείαο θαη φηη κάιηζηα είρε ζπιιεθζεί 
530

 . Ο ηφηε Τπ. 

Δζσηεξηθψλ ηεο Μ. Βξεηαλίαο Κιάξθ είπε φηη θάηη ηέηνην δελ ην ζπκφηαλ. Αθφκα, ν 

πξψελ ππεχζπλνο ηνπ αληηηξνκνθξαηηθνχ θέληξνπ ηεο CIA Βίλζελη Καληζηξάλν είπε 

ζηελ εθεκεξίδα ’’ The Guardian’’ φηη « …βξέζεθαλ δχν βφκβεο πνπ δελ εμεξξάγεζαλ 

φπσο θαη κεραληθά κέξε ηνπο» αλ θαη απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνλ απέξξηςε ε 

Μεηξνπνιηηηθή Αζηπλνκία 
531

.  

 

     Οη 4 εθξήμεηο αλαθέξζεθε επξέσο φηη ήηαλ πξντφλ απηνθηνληθψλ επηζέζεσλ αιιά ε 

αζηπλνκία ζηελ αξρή απιψο επηβεβαίσλε φηη νη ηξνκνθξάηεο ζθνηψζεθαλ ζηηο εθξήμεηο. 

Μεηά ηα γεγνλφηα ηεο 21
εο

 Ηνπιίνπ 
532

 ν εξ Ηαλ Μπιεξ ηφηε Αξρεγφο εο 

Μεηξνπνιηηηθήο Αζηπλνκίαο, επηβεβαίσζε φηη ππήξραλ βάζηκεο ππνςίεο φηη επξφθεηην 

γηα απηνθηνληθή επίζεζε.  

 

     Οη ηξνκνθξάηεο είραλ πάλσ ηνπο ηηο ηαπηφηεηέο ηνπο πξνθαλψο γηαηί επεδίσθαλ ηελ 

αλαγλψξηζε κεηά ην ζπκβάλ ( φπσο είδακε θαη παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα ησλ 

ηξνκνθξαηψλ πνπ πξνβαίλνπλ ζε απηνθηνληθέο επηζέζεηο ) θαη έηζη ε αζηπλνκία έθηαζε 

ζηελ αλαθάιπςε ηνπ ζπηηηνχ ζην Λήληο φπνπ θαηαζθεχαζαλ ηηο βφκβεο 
533

. Απηφ ην 

’’εξγνζηάζην βνκβψλ ’’ φπσο ην νλφκαζε ν Σχπνο , θαίλεηαη πσο επξφθεηην λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζην κέιινλ γηα άιιεο επηζέζεηο ελψ θαη ζηα απηνθίλεηα ησλ 

ηξνκνθξαηψλ ζην Λνχηνλ βξέζεθαλ θη άιινη εθξεθηηθνί κεραληζκνί. Οη πξψηνη 3 

εθξεθηηθνί κεραληζκνί φπσο είδακε εμεξξάγεζαλ κε δηαθνξά 50 δεπηεξνιέπησλ ν έλαο 

απφ ηνλ άιινλ, ππνδειψλνληαο ηελ ρξήζε θάπνηνπ είδνπο ηειερεηξηζκφ ή ρξνλνκεηξεηή 

534
 φπσο ζπλέβε θαη ζηελ Μαδξίηε ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. κσο κεηά ηελ 19

ε
 Ηνπιίνπ 

                                                
530http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9A05E7D91F3DF934A25754C0A9639C8B63&sec

=&spon=&pagewanted=all, 25/5/09. 
531 http://www.guardian.co.uk/uk/2005/jul/08/terrorism.july74, 27/5/09. 
532 http://www.cbc.ca/news/background/london_bombing/ , 25/5/09. ηηο 21/7/05 κηα ζεηξά λέσλ 
εθξήμεσλ έπιεμαλ ην κεηξφ θαη έλα ιεσθνξείν ηεο Βξεηαληθήο πξσηεχνπζαο, ρσξίο θαλέλα ζχκα 

απηή ηελ θνξά, κηαο θαη κφλν νη ππξνθξνηεηέο εμεξξάγεζαλ ρσξίο ην θπξίσο εθξεθηηθφ. Οη χπνπηνη 

ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε αλ θαη αξρηθά μέθπγαλ ζηελ ζπλέρεηα ζπλειήθζεζαλ φινη.   
533 http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/the-suicide-bomb-plot-hatched-in-yorkshire-

498616.html, 27/5/09. 
534 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4666591.stm , 27/5/09. 
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θαη ηηο εηδηθέο αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ ,απηή ε ππφζεζε απνθιείζηεθε θαζψο δελ βξέζεθαλ 

ζηνηρεία πνπ λα ην ππνζηεξίδνπλ θάλνληαο έηζη ηελ ρεηξνθίλεηε εθππξζνθξφηεζε πην 

πηζαλή 
535

.   

 

6.β.3) Σν πξνθίι ησλ δξαζηώλ. 

 

    ηηο 22 Ηνπιίνπ ε Αζηπλνκία αλαθνίλσζε ζε κηα ζπλέληεπμε ηχπνπ ιεπηνκέξεηεο 

ζρεηηθά κε  ηελ πξφνδν ησλ εξεπλψλ. Δθεί αλαθνίλσζε ηα νλφκαηα ησλ 4 δξαζηψλ ησλ 

επηζέζεσλ, 3 εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ απφ ην Λήληο . Σα νλφκαηά ηνπο ήηαλ : Μνράκελη 

ηληίθ Υαλ, ερδάλη Σάλγνπηξ, Υαζίκπ Υνπζαίελ θαη Εεξκαίλ Λίληζαηε. ινη ,πιελ ηνπ 

ηειεπηαίνπ πνπ ήηαλ Βξεηαλφο απφ ηηο Γπηηθέο Ηλδίεο, ήηαλ Βξεηαλνί Μνπζνπικάλνη 

παθηζηαληθήο θαηαγσγήο . ηηο 7 Ηνπιίνπ 2005 ηαμίδεςαλ θαη νη 4 κέρξη ην Λνχηνλ κε 

απηνθίλεην θαη κεηά ζην Λνλδίλν κε ηξαίλν. Σνπο θαηέγξαςε ην θιεηζηφ θχθισκα 

ηειεφξαζεο λα θηάλνπλ ζην King’s Cross ζηηο 08:30 θαη απφ εθεί ρσξίζηεθαλ γηα λα 

πάεη ν θαζέλαο εθεί πνπ είραλ θαλνλίζεη 
536

.Ο 30ρξνλνο Μνράκελη ηληίθ Υαλ ήηαλ 

παηέξαο κηαο θφξεο 14 κελψλ (επίζεο ε γπλαίθα ηνπ πεξίκελε δεχηεξν παηδί) θαη 

εξγαδφηαλ σο δάζθαινο παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
537

 .Ήηαλ έλαο επππφιεπηνο 

εθπαηδεπηηθφο θαη αθνζησκέλνο ππεξαζπηζηήο ησλ παηδηψλ πνπ δίδαζθε. Έλαο απφ ηνπο 

καζεηέο ηνπ είπε « Φαηλφηαλ πξαγκαηηθά θαιφο άλζξσπνο , δίδαζθε ηα πξαγκαηηθά θαθά 

παηδηά θαη φινη έκνηαδαλ λα ηνλ ζπκπαζνχλ».
538

 Ο Υαλ γελλήζεθε ζην Λήληο απφ 

Παθηζηαλνχο γνλείο . Μεγάισζε ζην Μπίζηνλ θαη θνίηεζε ζε παλεπηζηήκην ηνπ Λήληο 

φπνπ γλψξηζε θαη ηελ Ηλδή γπλαίθα ηνπ , ηε Υάζηκα Πάηει. Ζ πεζεξά ηνπ ήηαλ επίζεο 

αθνζησκέλε εθπαηδεπηηθφο θαη ηεο είρε απνλεκεζεί βξαβείν ζε βαζηιηθή ηειεηή γηα ην 

έξγν ηεο σο εθπαηδεπηηθνχ εηδηθεπκέλεο ζε δίγισζζεο ζπνπδέο 
539

.   

 

     Μαδί κε ηνλ Υαλ ηαμίδεςε θαη ν 22ρξνλνο ερδάλη Σάλγνπηξ , ν νπνίνο ήηαλ 

θνηλσληθφο, αζιεηηθφο , αγαπνχζε ην θξίθεη θαη ηνπ άξεζε λα θάλεη βφιηεο κε ηελ 

Μεξζεληέο ηνπ παηέξα ηνπ. πνχδαδε επηζηήκε ηνπ αζιεηηζκνχ ζην Μεηξνπνιηηηθφ 

Παλεπηζηήκην ηνπ Λήληο θαη ζην ππλνδσκάηηφ ηνπ είρε παξαηεηαγκέλα ηα έπαζια πνπ 

                                                
535 http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/revealed-suicide-bombers-flew-together-to-karachi-

499353.html, 27/8/09. 
536

 news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4690149.stm, 27/5/09. 
537 Λνπίδ Ρηηζαξληζνλ , ΄΄ Ση ζέινπλ νη ηξνκνθξάηεο ΄΄, Κεθ. 5 ,ζει. 185, Δθδφζεηο Σφπνο , Αζήλα 

2008. 
538

 .π.. 
539 Σν ίδην. 
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είρε θεξδίζεη ζε αζιεηηθνχο αγψλεο ζην ζρνιείν. Γελλεκέλνο ζην Μπξάληθνξλη 

κεηαθφκηζε ζην Λήληο ζε ειηθία 2 εηψλ καδί κε ηνπο γνλείο ηνπ θαη ηα ηξία αδέιθηα ηνπ. 

Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ έλαο επηηπρεκέλνο Παθηζηαλφο κηθξνεπηρεηξεκαηίαο ελψ ε 

νηθνγέλεηά ηνπ δελ είρε νηθνλνκηθέο έγλνηεο θαη νη γνλείο ηνπ ήηαλ ζηνξγηθνί θαη 

ππνζηεξηθηηθνί. Έλαο θίινο ηνπ είπε φηη δελ ελδηαθεξφηαλ  γηα ηελ πνιηηηθή θαη φηη ηα 

είρε ηεηξαθφζηα 
540

.   

 

     Καη νη δχν ήηαλ γελλεκέλνη ζηελ Μ. Βξεηαλία θαη δνχζαλ ζηελ πξναζηηαθή Αγγιία, 

φπνπ νη κεγαιχηεξεο αληηπαιφηεηεο έρνπλ σο άμνλα ηηο νκάδεο πνδνζθαίξνπ θαη θξίθεη , 

φρη ηελ εζληθή απειεπζέξσζε ή ηνλ ζξεζθεπηηθφ θνληακεληαιηζκφ. Φαίλεηαη πσο δελ 

άθεζαλ πνιιά πίζσ ηνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμεγήζνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο θαη νη 

άλζξσπνη πνπ ηνπο ήμεξαλ θαιχηεξα έκνηαδαλ λα είλαη νη πην κπεξδεκέλνη απ’ φινπο. 

Ληγφηεξν απφ δχν κήλεο απφ ηελ επίζεζε, σζηφζν, ε ηειεφξαζε ηνπ Αι Σδαδίξα 

πξφβαιε κηα ζχληνκε βηληενηαηλία , ε νπνία παξνπζίαδε ηνλ Υαλ (ν νπνίνο θέξεηαη λα 

ήηαλ θαη ν αξρεγφο ηεο κηθξήο απηήο νκάδαο ) λα θνξάεη θφθθηλε θεθίγηα θαη λα κηιάεη 

κε βαξηά πξνθνξά Β. Αγγιίαο.
541

 Ο Υαλ πεξηέγξαθε ηνλ εαπηφ ηνπ σο ζηξαηηψηε θαη 

είπε φηη είρε αλαιάβεη δξάζε γηα λα εθδηθεζεί ηηο αγξηφηεηεο ελαληίνλ ηνπ ιανχ ηνπ 

(ελλνψληαο πξνθαλψο άιινπο Μνπζνπικάλνπο). ηε ζπλέρεηα θαη εκθαλψο 

κνληαξηζκέλα εκθαλίζηεθε ζηελ ίδηα ηαηλία ην λνχκεξν 2 ηεο Αι –Κάηληα Αηκάλ Αι 

Εανπάρξη, ν νπνίνο εγθσκίαζε ηηο βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ζην Λνλδίλν θαη ηηο πεξηέγξαςε 

ζαλ   «κηα γνπιηά απφ ην πνηήξη πνπ πίλνπλ εδψ θαη θαηξφ νη Μνπζνπικάλνη».
542

 
543

  

      

    ηε ζπλέρεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ψξεο κεηά ηηο εθξήμεηο είρακε κηα δήισζε πνπ 

αλαιάκβαλε ηελ επζχλε ηεο ελέξγεηαο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αι- Κάηληα ηεο Δπξψπεο , 

πνπ έιεγε φηη ζθνπφο ήηαλ «λα πάξεη εθδίθεζε απφ ηελ βξεηαληθή ζησληζηηθή 

θπβέξλεζε ησλ ζηαπξνθφξσλ, ζε αληαπφδνζε γηα ηηο ζθαγέο πνπ δηαπξάηηεη ε Βξεηαλία 

ζην Ηξάθ θαη ζην Αθγαληζηάλ», ζπλερίδνληαο απεηινχζε θη άιιεο θπβεξλήζεηο φηη « ζα 

ηηκσξεζνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν αλ δελ απνζχξνπλ ηα ζηξαηεχκαηά ηνπο απφ ην Ηξάθ θαη 

                                                
540 Λνπίδ Ρηηζαξληζνλ , ΄΄ Ση ζέινπλ νη ηξνκνθξάηεο ΄΄, Κεθ. 5 ,ζει. 185-186, Δθδφζεηο Σφπνο , Αζήλα 

2008. 
541 .π.. 
542 Λνπίδ Ρηηζαξληζνλ , ΄΄ Ση ζέινπλ νη ηξνκνθξάηεο ΄΄, Κεθ. 5 ,ζει. 226-227, Δθδφζεηο Σφπνο , Αζήλα 

2008. 
543 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/5154714.stm, 28/5/09. 
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ην Αθγαληζηάλ».
544

 Πάλησο ν βαζκφο αλάκεημεο ηεο Αι- Κάηληα ζηηο επηζέζεηο 

εξεπλάηαη απφ ηηο ππεξεζίεο αζθαιείαο ,φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ ΄Έθζεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Αζθάιεηαο θαη ηηο Πιεξνθνξηψλ ηεο 6
εο

 Μαΐνπ.
545

  

 

     Οη βνκβηζηέο είραλ επάλσ ηνπο ηηο ηαπηφηεηέο ηνπο θάηη πνπ δείρλεη φηη επεδίσθαλ λα 

αλαγλσξηζηνχλ. Αθφκα θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο δελ ήμεξαλ ηη ζρεδίαδαλ. Μάιηζηα , ε 

πξψηε έλδεημε γηα ηελ εμηρλίαζε ηεο ππφζεζεο δφζεθε φηαλ ε νηθνγέλεηα ελφο απφ ηνπο 

ηξνκνθξάηεο , ηνπ Υαζίκπ Υνπζαίελ , ηειεθψλεζε ζηελ αζηπλνκία αλήζπρε επεηδή δελ 

είρε γπξίζεη ζπίηη.
546

  

 

6.β.4) Κίλεηξα γηα ηελ επίζεζε. 

 

     Απ’ φζα γλσξίδνπκε γηα άιινπο ηξνκνθξάηεο απηνθηνλίαο, είλαη ινγηθφ λα 

ππνζέζνπκε φηη απηνί νη ηέζζεξηο παξαθηλνχληαλ απφ κηα επηζπκία λα εθδηθεζνχλ ηηο 

βξεηαληθέο θαη ακεξηθαληθέο ελέξγεηεο ζην Ηξάθ θαη ζην Αθγαληζηάλ. Γελ γλσξίδνπκε αλ 

επηδεηνχζαλ ηελ θήκε, αιιά θαη πάιη βαζηδφκελνη ζηα θίλεηξα άιισλ , κάιινλ ηελ 

επηζπκνχζαλ θαη νπσζδήπνηε ηελ πέηπραλ. Πξαγκαηνπνηψληαο ηελ πξψηε επηρείξεζε 

απηνθηνλίαο ζηελ θαξδία ηεο Δπξψπεο θαη ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή φπνπ νη εγέηεο ηνπ 

θφζκνπ βξίζθνληαλ ζηελ ρψξα, εμαζθάιηδαλ κνηξαία φηη ηα νλφκαηά ηνπο ζα έθαλαλ ην 

γχξν ηνπ θφζκνπ.
547

 ην κήλπκά ηνπ ν Υαλ έιεγε φηη ήηαλ ζίγνπξνο φηη ηα Μ.Μ.Δ. ζα 

δσγξάθηδαλ γηα απηφλ κηα σξαηφηαηε εηθφλα ηνπ, άξα πξνθαλψο πεξίκελε φηη ζα 

αλαγλσξηζηεί. Σν άιιν θίλεηξν ησλ ηξνκνθξαηψλ απηνθηνλίαο είλαη ε πξφθιεζε 

αληίδξαζεο. Με βάζε ην πξνεγνχκελν ηεο επίζεζεο ζηε Μαδξίηε ην 2004 θαη ηελ άκεζε 

αληίδξαζε ηεο Ηζπαληθήο θπβέξλεζεο πνπ ήηαλ ε απφζπξζε ησλ ζηξαηεπκάησλ ηεο απφ 

ην Ηξάθ, ζα κπνξνχζακε αζθαιψο λα θαληαζηνχκε ηνπο λεαξνχο απφ ην Λήληο λα 

ζέινπλ κηαλ αληίζηνηρε αληίδξαζε απφ ηελ Βξεηαληθή θπβέξλεζε θαζψο ν πφιεκνο είλαη 

βαζηά αληηδεκνηηθφο ζηε Βξεηαλία.
548

  

 

                                                
544 .π.. 
545 http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/11_05_06_isc_london_attacks_report.pdf, 23/5/09. 
546 Λνπίδ Ρηηζαξληζνλ , ΄΄ Ση ζέινπλ νη ηξνκνθξάηεο ΄΄, Κεθ. 5 ,ζει. 227, Δθδφζεηο Σφπνο , Αζήλα 

2008. 
547 Λνπίδ Ρηηζαξληζνλ , ΄΄ Ση ζέινπλ νη ηξνκνθξάηεο ΄΄, Κεθ. 5 ,ζει. 228, Δθδφζεηο Σφπνο , Αζήλα 

2008. 
548 .π. 
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       Βιέπνπκε ινηπφλ ηα θίλεηξα ησλ ηξνκνθξαηψλ ή ηα πην πηζαλά απφ απηά, αθνχ δελ 

άθεζαλ πίζσ ηνπο ζαθήο απαληήζεηο ,είραλε κηα λνκηκνπνηεηηθή ηδενινγία , ην 

ξηδνζπαζηηθφ Ηζιάκ, θαη ήηαλε ζρεδφλ εμ νξηζκνχ δπζαξεζηεκέλα άηνκα. Απηφ πνπ 

θαίλεηαη λα ιείπεη είλαη κηα επηηξεπηηθή θνηλσλία κηαο θαη νη ηέζζεξηο απηνί άλζξσπνη 

δελ γελλήζεθαλ ζηελ Λσξίδα ηεο Γάδαο αιιά ζηα πξνάζηηα ηεο Βξεηαλίαο . Απηή ε 

θνηλσλία/ θνηλφηεηα πνπ ηνπο ππνζηήξηδε δελ ήηαλ ε νηθνγέλεηα , νη γείηνλεο ,νη θίινη 

αιιά πηζαλψο ζηεξίδνληαλ ν έλαο ζηνλ άιινλ. Απηφ θαίλεηαη θη απφ ην γεγνλφο ηεο κηαο 

ψξαο θαζπζηέξεζεο ηεο έθξεμεο ηεο ηειεπηαίαο βφκβαο ζην ιεσθνξείν. Ζ πηζαλφηεξε 

εμήγεζε
549

 ηνπ γεγνλφηνο φηη ε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο βφκβεο εμεξξάγε κηα ψξα κεηά ηηο 

άιιεο θαη κέζα ζε ιεσθνξείν, φρη ζην κεηξφ, είλαη φηη ν δξάζηεο Υνπζαίελ, δελ 

θαηάθεξε λα πάξεη ην ζπξκφ πνπ είρε πξνγξακκαηίζεη θαη ,αλη’ απηνχ, πήξε ην 

ιεσθνξείν. Γλσξίδνληαο φηη νη ζχληξνθνί ηνπ είραλ αλαηηλάμεη ηηο βφκβεο ηνπο ,ζα 

κπνξνχζε λα απνζηαηήζεη απφ ηελ νκάδα, λα θάλεη πίζσ, αιιά πξνηίκεζε λα 

απηνζρεδηάζεη κέζα ζην πιαίζην ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ. Ζ αθνζίσζή ηνπ ζηνπο 

ζπληξφθνπο ηνπ ήηαλ πηζαλψο ηέηνηα ψζηε ελέξγεζε φπσο εθείλνη απφ αθνζίσζε ζε 

απηνχο θαη ζην ζρέδην ηεο νκάδαο.
550

  

 

     Πνπ βξήθε ινηπφλ απηή ε κηθξή νκάδα ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε πνπ ρξεηαδφηαλ γηα 

λα ηελ εληζρχζεη; Ο Υαλ θαη ν Σάλγνπηξ είραλ ηαμηδέςεη καδί ζην Παθηζηάλ απφ ηνλ 

Ννεκβξην ηνπ 2004 κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2005 θαη πηζαλψο λα ήξζαλ εθεί ζε επαθή 

κε ξηδνζπάζηεο θνληακεληαιηζηέο .
551

 Δπίζεο ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ην Ίληεξλεη, 

θαζψο ράξε ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ κπνξεί θαλείο λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε ηζηνζειίδεο 

Ηζιακηζηψλ , λα δηαβάζεη θαη λα παξαθνινπζήζεη αηέξκνλε πξνπαγάλδα ελαληίνλ ηεο 

Γχζεο ή λα επηθνηλσλήζεη κε ξηδνζπάζηεο ηκάκεδεο ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ 

αθφκα θαη απφ ην δσκάηηφ ηνπ ζην Λήληο . Σν Ίληεξλεη πξνκήζεπζε πξαγκαηηθά ηα κέζα 

γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, παγθνζκηνπνηψληαο αθφκα θα ηελ ηαθηηθή 

ηεο απηνθηνληθήο ηξνκνθξαηίαο . 

 

                                                
549 Λέκε ε πηζαλφηεξε γηαηί φπσο αλαθέξεη ε Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηηο 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηζέζεηο, ν Υνπζαίελ ζηακάηεζε λα αγνξάζεη κπαηαξίεο πξηλ 
επηβηβαζηεί ζε απηφ θάηη πνπ πηζαλψο λα δείρλεη φηη αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα κε ηα απηνζρέδηα 

εθξεθηηθά, ιεπηνκέξεηεο  ζην 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/11_05_06_isc_london_attacks_report.pdf, 23/5/09. 
550 Λνπίδ Ρηηζαξληζνλ , ΄΄ Ση ζέινπλ νη ηξνκνθξάηεο ΄΄, Κεθ. 5 ,ζει. 228-229, Δθδφζεηο Σφπνο , Αζήλα 

2008. 
551 .π.. 
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       Απηφ πνπ είλαη ζπγθινληζηηθφ ζηελ πεξίπησζε ηεο κηθξήο απηήο νκάδαο είλαη φηη ηα 

κέιε ηεο Υαλ, Σάλγνπηξ, Λίληζαηε θαη Υνπζαίελ δελ πξνέξρνληαλ απφ κηα θνηλφηεηα 

πνπ ππνζηήξηδε απξνθάιππηα ηε δξάζε ηνπο ,νχηε ππέθεξαλ νη ίδηνη απφ δηαθξίζεηο ή 

ζηέξεζε, νχηε γλψξηδαλ αλζξψπνπο ησλ νπνίσλ ηα βάζαλα ζέινπλ λα εθδηθεζνχλ, δελ 

ήηαλ γλσζηά κέιε κηαο ξηδνζπαζηηθήο νκάδαο θαη δελ ήηαλ θαλ γλσζηνί γηα ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ πνιηηηθή.
552

 πσο είπε έλαο θίινο ηνπ Σάλγνπηξ δελ ήηαλ ζην 

ραξαθηήξα ηνπ λα θάλεη θάηη ηέηνην, αληίζεηα ήηαλ ν ηχπνο ηνπ αλζξψπνπ πνπ ζα 

θαηαδίθαδε θάηη ηέηνην. Γελ θαίλεηαη λα ηαηξηάδνπλ ζε θαλέλα γλσζηφ πξνθίι 

βνκβηζηψλ απηνθηνλίαο  (  Υαλ θαη Λίληζαηε είραλ κφιηο γίλεη γνλείο ) θαη έδξαζαλ ζε 

κηα ρψξα θαη ζε κηα πεξηνρή πνπ δελ είραλ βηψζεη ζην παξειζφλ επηζέζεηο απηνθηνλίαο. 

Δπνκέλσο νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηνπ Λνλδίλνπ αληηπξνζσπεχνπλ κηα δπζνίσλε 

θιηκάθσζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 
553

. 

 

      Μηα απφ ηηο εληππσζηαθέο θαηλνηνκίεο ηεο βνκβηζηηθήο επίζεζεο ηνπ Λνλδίλνπ ,πιελ 

ηνπ φηη ππήξμε ε πξψηε ηνπ είδνπο ζε επξσπατθφ έδαθνο ,είλαη φηη αληέζηξεςε ην 

ζπλεζηζκέλν ππφδεηγκα ηεο ηξνκνθξαηηθήο βίαο. Ζ ηξνκνθξαηηθή βία αξρίδεη ζπλήζσο 

ζε ηνπηθφ θαη κεηά πξνρσξάεη ζε παγθφζκην.ηελ πεξίπησζε απηή ,άξρηζε ζε παγθφζκην 

επίπεδν θαη κεηά πξνρψξεζε ζε ηνπηθφ, θάηη πνπ δελ είλαη επνίσλε εμέιίμε. 
554

        

 

    πλνςίδνληαο γηα ηηο επηζέζεηο ζην Λνλδίλν , αλαθέξνπκε φηη θαη νη 4 δξάζηεο ήηαλ 

Βξεηαλνί πνιίηεο , ελ αληηζέζεη κε ηελ πεξίπησζε ηεο Μαδξίηεο φπνπ νη πεξηζζφηεξνη 

ήηαλ Μαξνθηλνί, δελ είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ή εμεηδηθεπκέλε γλψζε ζρεηηθά κε ηελ 

ηξνκνθξαηία θαη θαηάθεξαλ λα νξγαλψζνπλ 4 ζρεδφλ ηαπηφρξνλεο επηζέζεηο 

ρξεζηκνπνηψληαο εθξεθηηθά πνπ ηα θαηαζθεχαζαλ κφλνη ηνπο, κηαο θαη ηα πιηθά ήηαλ 

δηαζέζηκα ζην εκπφξην.
555

 Ζ παξαγσγή απηψλ ησλ εθξεθηηθψλ δελ απαηηνχζε κεγάιε 

εκπεηξία, θφζηηζε ζρεηηθά θηελά (14.000 δνιάξηα), ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ ηα 

πξνκήζεπζε ν κεγαιχηεξνο ζε ειηθία θαη αξρεγφο Υαλ.
556

  Οη δξάζηεο ήηαλ ζε επαθή κε 

άιινπο Ηζιακηζηέο εμηξεκηζηέο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην αιιά φρη ζπλερή επαθή. Γχν απφ 

                                                
552 Σν ίδην. 
553Λνπίδ Ρηηζαξληζνλ , ΄΄ Ση ζέινπλ νη ηξνκνθξάηεο ΄΄, Κεθ. 5 ,ζει. 229-230, Δθδφζεηο Σφπνο , Αζήλα 
2008. 
554 .π.. 
555 Brendan O’Neil,  ’’ Understanding Britain’s 7/7 attacks’’, ’’ The Christian Science Monitor’’, June 

5, 2006 ζην http://www.csmonitor.com/2006/0605/p09s02-cogn.html, 12/7/09. 
556

 Martha Crenshaw, ’’ The organization of terrorism’’ ζην ’’Terrorism: What’s coming  ,the mutating 

threat’’, Senior Fellows Report of MIPT, edited by James O Ellis III, 2007, ζει. 20-27. 
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απηνχο φπσο είδακε ηαμίδεςαλ ζην Παθηζηάλ ην 2003, 2004 θαη 2005 θαη είλαη πηζαλφ λα 

είραλ ζπλαληήζεηο κε κέιε ηεο Αι Κάηληα θαη λα έιαβαλ εθπαίδεπζε, παξφια απηά ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν απηέο νη επαθέο έγηλαλ παξακέλεη αβέβαηνο.
557

 

 

     Καλείο απφ ηνπο 4 δελ είρε ππάξμεη σο πηζαλή ηξνκνθξαηηθή απεηιή πξηλ ην ζπκβάλ 

ηεο 7
εο

 Ηνπιίνπ, ήηαλ ζρεδφλ ’’ αφξαηνη’’ γηα ηηο κπζηηθέο ππεξεζίεο. Βιέπνπκε πσο είλαη 

δχζθνιν γηα ηηο Αξρέο λα μερσξίζνπλ ηνπο βνκβηζηέο απφ ηνπο απινχο εμηξεκηζηέο πνπ 

παξακέλνπλ ζηα ιφγηα θαη δελ πξνρσξνχλ ζηε δξάζε. Ζ ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ήηαλ 

ηαρεία, κε πνιχ γξήγνξε κεηάβαζε απφ ηα ιφγηα ζηελ πξάμε κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

’’απηφ-ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ’’.
558

 Οη δξάζηεο δελ ζπλαληηφληαλ ζε ηδακηά, αιιά ζην 

γπκλαζηήξην ηνπ Υαλ ή ζε άιιεο εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο , ε πεξίπησζε ηνπο δελ 

απνηειεί ην νξηζηηθφ πξνθίι ηνπ Βξεηαλνχ Ηζιακηζηή ηξνκνθξάηε θαη θαλείο απφ ηνπο 4 

δελ είρε εθθξαζηεί πνηέ αλνηθηά γηα πνιηηηθά δεηήκαηα.
559

 

 

 

7) Δπίινγνο. 

 

     Κιείλνληαο ινηπφλ απηή ηελ ζχληνκε εξγαζία πάλσ ζηα δεηήκαηα ηξνκνθξαηίαο 

κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε θάπνηεο ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηα φζα είδακε παξαπάλσ. Καη’ 

αξρήλ ην δήηεκα ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη εθ ηεο θχζεο ηνπ δχζθνιν λα αλαιπζεί θαη λα 

θαηαλνεζεί θάηη πνπ γίλεηαη αθφκα πην δχζθνιν κε ηελ κε εχξεζε ελφο θνηλά απνδεθηά 

νξηζκνχ ηεο έλλνηαο. Αθφκα θη αλ δελ έρεη βξεζεί έλαο θνηλφο νξηζκφο ηνπιάρηζηνλ 

ππάξρεη κηα βαζηθή ζπλαίλεζε σο πξνο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ θαηλνκέλνπ, θπξίσο απφ 

ηνπο Γπηηθνχο αλαιπηέο, κηαο θαη νη ππφινηπνη ην αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά. 

Πξνζπάζεηεο γηα επφδσζε ησλ πξνζπαζεηψλ έρνπλ εληαζεί θπξίσο κεηά ηελ 11
ε
 

επηεκβξίνπ θαη ηα ρηππήκαηα ζε Μαδξίηε θαη Λνλδίλν, ηφζν απφ ηηο Ζ.Π.Α. πνπ 

πξσηνζηαηνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνζπάζεηεο φζν θαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ν 

Ο.Ζ.Δ. θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε.  Πξνζπαζήζακε επίζεο λα ξίμνπκε θσο ζηα θίλεηξα , 

ηηο επηδηψμεηο θαη ηνπο ζθνπνχο ησλ ηξνκνθξαηψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε θάπσο 

ην θαηλφκελν ηεο ηξνκνθξαηίαο, έλα θαηλφκελν πνπ δελ αλαγλσξίδεη ζχλνξα. 

                                                
557 .π.. 
558

 Σν ίδην. 
559 .π.. 
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    Δίδακε φηη ε ηξνκνθξαηία παξά ηελ ησξηλή δεκνζηφηεηα πνπ απνιακβάλεη θάζε άιιν 

παξά πξφζθαην θαηλφκελν είλαη θαζψο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξραηφηεηα θαη θηάλεη 

πίζσ ζηνλ 1 αηψλα π.Υ.. Παξαθνινπζήζακε ηελ πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο ζε πεξηφδνπο – θχκαηα θαη βξήθακε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε θχκαηνο, 

φπσο επίζεο φηη ζχληνκα ζα ππάξμεη έλα λέν θχκα, αλ ππνζέζνπκε φηη ην θάζε θχκα ην 

δηαδέρεηαη έλα άιιν. 

 

    Αζρνιεζήθακε κε ηελ κνξθή ηξνκνθξαηίαο πνπ θπξηαξρεί ζηηο κέξεο καο, ηελ 

Ηζιακηθή, θαη πξνζπαζήζακε λα βξνχκε ηελ αθεηεξία ηεο θαη ηα γεγνλφηα πνπ ηελ 

επεξέαζαλ. Αλ θαη πνιινί πηζηεχνπλ φηη επξφθεηην γηα κηα λέα ηξνκνθξαηία, πνπ είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ παιαηφηεξε ( αξηζηεξή), εκείο εδψ παξνπζηάζακε επηρεηξήκαηα πνπ 

ακθηζβεηνχλ ηελ ’’λεσηεξηθφηεηα’’ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ηξνκνθξαηίαο. Δπίζεο 

αζρνιεζήθακε κε ηελ πηζαλφηεηα ρξήζεο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο (ΟΜΚ) απφ ηνπο 

ηξνκνθξάηεο-αλ θαη πηζηεχνπκε φηη ην θαηαζηξεπηηθφηεξν φπιν καδηθήο θαηαζηξνθήο 

δελ είλαη νχηε ηα ππξεληθά νχηε ηα βηνινγηθά φπια, αιιά ην ΑΚ 47, γλσζηφ πεξηζζφηεξν 

σο Καιάζληθνθ- θαη πξνρσξήζακε ζηελ αλάιπζε ηεο Αι Κάηληα, πνπ είλαη ε πην 

ζεκαληηθή ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο ζεκεξηλήο επνρήο. 

 

      Πξνρσξήζακε ζηελ πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ηεο αζπκκεηξίαο πνπ αληηκεησπίδεη ηα 

ίδηα πξνβιήκαηα κε απηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, ίζσο θαη πεξηζζφηεξα κηαο θαη εδψ 

ακθηζβεηείηαη αθφκα θαη ε ίδηα ε χπαξμε ηεο έλλνηαο . Δπίζεο θάλακε κηα ζχγθξηζε 

κεηαμχ ηεο αζπκκεηξίαο θαη ηεο απηνθηνληθήο ηξνκνθξαηίαο.  

 

    Σέινο παξνπζηάζακε ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο πνπ ζπγθιφληζαλ ηελ Δπξψπε θαη 

φρη κφλν, απηέο ηεο Μαδξίηεο ην 2004 θαη ηνπ Λνλδίλνπ ην 2005, πνπ θαλέξσλαλ κηα 

ηδηαίηεξα αξλεηηθή πξννπηηθή γηα ην κέιινλ, κηαο θαη νη ππεχζπλνη ησλ επηζέζεσλ απηψλ 

δελ ήηαλ εηζαγφκελνη ηξνκνθξάηεο, αιιά θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο πξνήιζαλ φρη απφ ην 

εμσηεξηθφ αιιά απφ ην εζσηεξηθφ ησλ θνηλσληψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ αθνχ 

επξφθεηην γηα κεηαλάζηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο γεληάο (κάιηζηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Λνλδίλνπ ήηαλ Βξεηαλνί Μνπζνπικάλνη ππήθννη) πνπ δελ κπφξεζαλ λα ελζσκαησζνχλ 

ζηηο ρψξεο απηέο. Παξά ην γεγνλφο ηεο απνμέλσζεο πνπ έλνησζαλ θαη ηελ κε απνδνρή 

ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, εθκεηαιιεχζεθαλ ην δπηηθφ πξφηππν γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ 

αλελφριεηνη( δεκνθξαηία θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ). Καη νη δχν ρψξεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη επηζέζεηο ήηαλ πξψελ απνηθηαθέο δπλάκεηο γεγνλφο πνπ ίζσο λα 
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ππνδεηθλχεη ζην κέιινλ πηζαλνχο ζηφρνπο ησλ ηξνκνθξαηψλ ελψ παξά ηηο επηζέζεηο 

απηέο θαη νη δχν ρψξεο ηζρπξνπνηήζεθαλ ζε λνκηθφ επίπεδν( αληηηξνκνθξαηηθέο 

λνκνζεζίεο ) . 

 

     Κιείλνληαο ζα ιέγακε φηη ε ηξνκνθξαηία ήηαλ ,είλαη θαη ζα ζπλερίζεη λα είλαη ην 

ζεκαληηθφηεξν ίζσο πξφβιεκα ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαζψο δελ έρεη ζχλνξα θαη θακηά 

ρψξα δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη απξφζβιεηε. Δπίζεο λα ζεκεηψζνπκε φηη ζην πιαίζην ηεο 

λέαο θπβέξλεζεο ζηηο Ζ.Π.Α. κε ηελ πξνεδξία ηνπ Οκπάκα, ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη κηα 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζην ζέκα ηεο ηξνκνθξαηίαο, πέξαλ ηεο ξεηνξηθήο πνπ είλαη 

φλησο δηαθνξεηηθή απφ απηή ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ Σδφξηδ Μπνπο ηνπ Νεφηεξνπ. Ζ 

αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη έλα δήηεκα πνπ θάζε ρψξα πξέπεη λα ην 

αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά κε βάζε ηηο νηθίεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο 

ζπλζήθεο,  γηαηί ε πηζαλή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε κηα ρψξα δελ είλαη απαξαίηεην φηη 

ζα απνηειέζεη ηελ ιχζε ζε κηα άιιε. 
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http://www.belfercenter.ksg.harvard.edu/
http://www.csmonitor.com/
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