
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
    Οι επιθέσεις ισλαμιστών αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της 

Γερμανίας, καθώς συμβάντα όπως η επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο Ατατούρκ της 

Κωνσταντινούπολης αυτή την εβδομάδα θα μπορούσαν να σημειωθούν και στη 

Γερμανία. 

    Τρεις βομβιστές-καμικάζι που φέρονται να ανήκαν στην οργάνωση Ισλαμικό 

Κράτος σκότωσαν 44 ανθρώπους στην επίθεση που εξαπέλυσαν στο Ατατούρκ την 

Τρίτη, επρόκειτο για την πλέον πολυαίμακτη από τις τρομοκρατικές ενέργειες που 

έχουν διαπραχθεί στο έδαφος της Τουρκίας φέτος. 

Σύμφωνα με τον Μάασεν, οι στρατιωτικές ήττες που υφίσταται το ΙΚ δεν μειώνουν 

το ηθικό των τζιχαντιστών κι οι επιθέσεις στην Ευρώπη γίνονται όλο και πιο 

σημαντικές για την οργάνωση, για να ενσταλάζει φόβο και για να στέλνει το μήνυμα 

στους οπαδούς της ότι «είμαστε ακόμη εδώ». 

    Μια δημοσκόπηση κατέδειξε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα (το 62%) των Γερμανών 

αναμένουν ότι μια επίθεση όπως αυτές στα αεροδρόμια της Κωνσταντινούπολης και 

των Βρυξελλών (το Ζαβεντέμ, τον Μάρτιο) θα διαπραχθεί και σε κάποιο γερμανικό 

αεροδρόμιο, ενώ το 33% δεν πιστεύει κάτι τέτοιο.Οι μισοί και πλέον (57%) από τους 

502 ερωτηθέντες κάλεσαν να επιβληθούν αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας στα κτίρια 

των αεροδρομίων στη Γερμανία εξαιτίας της απειλής, ενώ το 39% δεν επιθυμεί 

αυστηρότερους περιορισμούς. 

   ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 

 

     Το Ισλαμικό Κράτος (αραβικά:الدولة اإلسالمية, αντ-νταουλάτ αλ-ισλαμίγια), 

αρχικά γνωστό ως (ΙSIS) Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε (ο όρος 

«Λεβάντε» αναφέρεται επίσης ως «Ανατολής», «Συρίας» ή «Αλ-Σαμ») είναι μία 

ενεργή τζιχαντιστική τρομοκρατική οργάνωση του Ιράκ και της Συρίας. Στις 29 Ιουνίου 

2014, το ISIS αλλάζει το όνομα του σε Ισλαμικό κράτος και κηρύτει μονομερώς την 

ίδρυση χαλιφάτου, σε μια έκταση που περιέχει περιοχές της Συρίας και του Ιράκ, 

ορίζοντας στην θέση του «χαλίφη» και «ηγέτη των απανταχού μουσουλμάνων» τον 

επικεφαλής της, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι (γνωστό έκτοτε ως «Χαλίφης 

Ιμπραήμ»).[Στους στόχους της οργάνωσης είναι η περαιτέρω εξάπλωση του 

«χαλιφάτου» μελλοντικά σε περιοχές στον Λίβανο, όπου έχει πραγματοποιήσει στο 

παρελθόν τρομοκρατική επίθεση, την Ιορδανία, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, το Κουβέιτ, 

την Τουρκία και την Κύπρο. 

    Η ίδρυση της οργάνωσης φαίνεται να πραγματοποιήθηκε στα πρώτα χρόνια του 

πολέμου του Ιράκ, ενώ ανέπτυξε δεσμούς με την Αλ Κάιντα.Αργότερα η οργάνωση 

εμπλέχτηκε και στον Συριακό Εμφύλιο Πόλεμο. Η κεντρική διοίκηση της Αλ Κάιντα, 

τον Φεβρουάριο του 2014, αποκήρυξε την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και 

της Ανατολής, εξαιτίας της σύγκρουσης της τελευταίας με την Αλ Νούσρα, 

παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία. Η σύνθεση των μελών της προέρχεται από 

πολλές παραστρατιωτικές οργανώσεις, όπως την Αλ Κάιντα του Ιράκ, το Συμβούλιο 

της Σούρα των Μουτζαχεντίν και άλλες. Αυτά τα μέλη πρεσβεύουν στην πλειοψηφία 
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τους το Χαριτζιτικό Ισλάμ. 

    Τον Νοέμβριο του 2014, το Ισλαμικό Κράτος ανακοίνωσε ότι θα εκδώσει τα 

πρώτα του νομίσματα, τα οποία θα είναι κέρματα (χάλκινα, ασημένια και χρυσά). 

Μάλιστα, αναφέρεται ότι θα είναι παρόμοια με νομίσματα του 7ου αιώνα μ.Χ. Το 

νόμισμα ξεκίνησε να κόβεται στα τέλη του Αυγούστου του 2015 και ονομάζεται 

«Χρυσό δηνάριο». 

    Στις 13 Νοεμβρίου του 2014, ο Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, ο χαλίφης του 

κράτους, μέσω ηχογραφημένου μηνύματος ανακοίνωσε ότι κήρυξε τον πόλεμο με τη 

Σαουδική Αραβία. 

    Στις 6 Ιανουαρίου του 2015, το Ισλαμικό Κράτος κήρυξε, επίσημα πλέον, πόλεμο 

με τη Σαουδική Αραβία, εφ' όσον έκανε την πρώτη επίθεση εναντίον της χώρας. 

    Τον Αύγουστο του 2014, η οργάνωση Ανσάρ αλ-Σαρία, η οποία ελέγχει τις πόλεις 

Ντέρνα και Βεγγάζη, ορκίστηκε πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, με συνέπεια οι 

κατακτήσεις της οργάνωσης να εντάσσονται στα εδάφη του Ισλαμικού Κράτους. 

Επίσης, στις 11 Ιανουαρίου του 2015, οι Ταλιμπάν ορκίστηκαν πίστη στο Ισλαμικό 

Κράτος. Μάλιστα για να αποδείξουν την αφοσίωσή τους στο Ισλαμικό Κράτος, 

αποκεφάλισαν έναν στρατιώτη του Πακιστάν που κρατούσαν αιχμάλωτο. 

    Τον Μάρτιο του 2015, η οργάνωση Μπόκο Χαράμ, η οποία ελέγχει πόλεις στη 

Νιγηρία, ορκίστηκε πίστη στο Ισλαμικό Κράτος. Το Ισλαμικό Κράτος έχει 

καταστρέψει αρχαία μνημεία που χτίστηκαν ανάμεσα στο 1200 π.Χ μέχρι το 600 

π.Χ. Επίσης δημιούργησαν ένα βίντεο καρτούν με τον Μπαράκ Ομπάμα να πέφτει στον 

έλεγχο του δήμιου Τζιχάντι Τζον και να κλαίει σαν μικρό παιδί για τη ζωή του. 

Ισλαμικό κράτος :  Ιδεολογία 

 

    Το Ισλαμικό Κράτος είναι μια εξτρεμιστική ομάδα που ακολουθεί τη σκληρή 

ιδεολογική γραμμή της Αλ Κάιντα και είναι οπαδός των παγκόσμιων αρχών της 

τζιχάντ. Όπως και η Αλ Κάιντα και πολλές άλλες σύγχρονες ομάδες τζιχαντιστών, το 

Ισλαμικό Κράτος αναδύθηκε από την ιδεολογία της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, 

την πρώτη ισλαμιστική ομάδα στον κόσμο που χρονολογείται από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1920 στην Αίγυπτο. Το Ισλαμικό Κράτος ακολουθεί μια ακραία αντι-

Δυτική ερμηνεία του Ισλάμ, η οποία προωθεί την θρησκευτική βία και θεωρεί 

εκείνους που δεν συμφωνούν με τις ερμηνείες της ως άπιστους και αποστάτες. 

Παράλληλα έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα Σαλαφιστικού είδους ισλαμικό 

κράτος στο Ιράκ, τη Συρία και άλλα μέρη της Μέσης Ανατολής[19]. 

    Η ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους έλκεται από ένα κλάδο του σύγχρονου Ισλάμ 

που έχει ως στόχο την επιστροφή στις πρώτες ημέρες του Ισλάμ, απορρίπτοντας τις 

μεταρρυθμίσεις που έγιναν αργότερα στη θρησκεία, οι οποίες πιστεύει ότι 

διαφθείρουν το αρχικό πνεύμα του. Ακόμα, περιφρονεί τα προηγούμενα χαλιφάτα και 

την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως παρεκλίνοντες από αυτό που αποκαλεί καθαρό 

Ισλάμ και ως εκ τούτου, προσπαθεί να δημιουργήσει το δικό του χαλιφάτο. Ωστόσο, 

υπάρχουν ορισμένοι Σουνίτες σχολιαστές, όπως ο Ζαΐντ Χαμίντ, ακόμα και 
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Σαλαφιστές ή Τζιχαντιστές μουφτήδες, όπως ο Αντνάν αλ-Αρούρ και ο Αμπού Μπασίρ 

αλ-Ταρτούσι, οι οποίοι λένε ότι το Ισλαμικό Κράτος και οι συναφείς με αυτό 

τρομοκρατικές ομάδες δεν είναι καθόλου Σουνίτες σε όλα, αλλά αιρετικοί 

μουσουλμάνοι που εξυπηρετούν μια αυτοκρατορική αντιισλαμική ατζέντα. 

     Οι εξτρεμιστές του Ισλαμικού Κράτους, πιστεύουν ότι μόνο μια νόμιμη αρχή 

μπορεί να αναλάβει την ηγεσία της τζιχάντ, και ότι πρώτη προτεραιότητα σε σχέση 

με τα πεδία των μαχών, όπως ο πόλεμος εναντίον των μη-μουσουλμανικών χωρών, 

είναι ο καθαρισμός της ισλαμικής κοινωνίας. Για παράδειγμα, όσον αφορά την 

σύγκρουση μεταξύ στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, το Ισλαμικό Κράτος θεωρεί την 

παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς (παράρτημα της Μουσουλμανικής Αδερφότητας) ως 

αποστάτες οι οποίοι δεν έχουν νόμιμη εξουσία για να οδηγήσουν στη τζιχάντ, γι' αυτό 

και πιστεύουν ότι πρώτα πρέπει να καταπολεμήσουν την Χαμάς και μετά να έρθουν 

σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ. 

 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΕΠΙΘΕΣΗΣΤΟΒΕΡΟΛ

ΙΝΟ (19.12.2016) 
 

- 12 οι νεκροί από την πτώση φορτηγού πάνω στο πλήθος σε χριστουγεννιάτικη 

αγορά του Βερολίνου. 

- Αναφορές πως το Ισλαμικό Κράτος έχει αναλάβει την ευθύνη – Δεν υπάρχει 

επίσημη ανάληψη. 

- Πακιστανός που είχε φτάσει στη Γερμανία ο οδηγός που συνελήφθη και 

ανακρίνεται. 

- Έπεσε πάνω στο πλήθος με 65 χιλιόμετρα την ώρα και αφού έσβησε τα φώτα του 

φορτηγού. 

- Δεν αποκλείεται να πήρε όμηρο τον συνοδηγό που βρέθηκε νεκρός. 

- Εσκεμμένα έκανε ό,τι έκανε ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία. 

    Μια τρομοκρατική επίθεση στην καρδιά της Γερμανίας. Μια επίθεση που ξύπνησε 

μνήμες από εκείνη το βράδυ της 14ης Ιουλίου στη Νίκαια της Γαλλίας, όταν άνδρας 

στο όνομα του Ισλαμικού Κράτους είχε πέσει με φορτηγό πάνω στο πλήθος που 

γιόρταζε την Ημέρα της Βαστίλης, την εθνική γιορτή των Γάλλων. 

 Το βράδυ της Δευτέρας (19.12.2016) έγινε κάτι ανάλογο  στο Βερολίνο, όταν άνδρας 

έπεσε με φορτηγό πάνω σε κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στη χριστουγεννιάτικη 

αγορά στους πρόποδες της εκκλησίας στη μνήμη του κάιζερ Γουλιέλμου, στην 

καρδιά του πρώην Δυτικού Βερολίνου. Η επίθεση έγινε λίγες μέρες μετά την 

αποκάλυψη πως 12χρονος που είχε στρατολογηθεί από τους τζιχαντιστές συνελήφθη 

γιατί σχεδίαζε να επιτεθεί σε χριστουγεννιάτικη αγορά. 

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι 12 νεκροί και τουλάχιστον 48 τραυματίες. Και το 

μεγάλο ερώτημα είναι ποιος είναι πίσω από το νέο μακελειό, ένα χτύπημα ίδιο με 

εκείνο της Νίκαιας στη Γαλλία. Οι γερμανικές αρχές δεν θέλουν να εκστομίσουν τη 

φράση "τρομοκρατικήεπίθεση". Αλλά μιλούν ξεκάθαρα για επίθεση. 

Γερμανία:Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη 
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βομβιστική επίθεση στο Άνσμπαχ - Ένας νεκρός και 12 

τραυματίες 

   Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και δώδεκα τραυματίστηκαν, τρεις από αυτούς 

σοβαρά, κοντά στη γερμανική πόλη της Νυρεμβέργης χθες σε έκρηξη που οι αρχές 

είπαν πως ήταν εσκεμμένη - Την ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος. 

    Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση που 

σημειώθηκε έξω από το χώρο όπου φιλοξενείτο ένα μουσικό φεστιβάλ, στην πόλη 

Άνσμπαχ της Γερμανίας, μετέδωσε το "πρακτορείο" Amaq που πρόσκειται στους 

ακραίους τζιχανιστές. 

 

    "Εκτέλεσε την επιχείρηση ανταποκρινομενος στις εκκλήσεις για να μπουν στο 

στόχαστρο οι χώρες του συνασπισμού που μάχονται το Ισλαμικό Κράτος", πρόσθεσε 

το Amaq. 

    Ο βαυαρός υπουργός Εσωτερικών Γιοάκιμ Χέρμαν δήλωσε σήμερα πως βίντεο 

στα αραβικά που βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνο του Σύρου ο οποίος ανατινάχθηκε 

στην πόλη Άνσμπαχ δείχνει ότι ήταν τρομοκρατική επίθεση. 

     "Μια προσωρινή μετάφραση από διερμηνέα δείχνει πως ανακοινώνει ευθέως, εξ 

ονόματος του Αλλάχ, και δηλώνει την υποταγή του στον Αμπού Μπακρ αλ-

Μπαγκντάντι, έναν διάσημο ισλαμιστή ηγέτη, μια πράξη εκδίκησης κατά των 

Γερμανών επειδή παρεμβάλλονται στον δρόμο του ισλάμ", είπε σε συνέντευξη 

Τύπου. 

     Η αστυνομία είπε ότι η έκρηξη - που σημειώθηκε σε εστιατόριο, σύμφωνα με τα 

ΜΜΕ - έγινε γύρω στις 10:12 μ.μ. τοπικής ώρας (11:12 μ.μ. ώρα Ελλάδας) χθες. 

Ένας 27χρονος Σύρος του οποίου η αίτηση ασύλου στη Γερμανία είχε απορριφθεί 

πριν από ένα χρόνο σκοτώθηκε χθες όταν μια βόμβα που έφερε πάνω του εξερράγη 

έξω από ένα φεστιβάλ μουσικής στην πόλη Άνσμπαχ της Γερμανίας, είπε 

αξιωματούχος της Βαυαρίας σε συνέντευξη τύπου, σύμφωνα με ιστότοπο νωρίς 

σήμερα το πρωί. 

     Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν είπε ότι ο νεαρός άντρας 

είχε κάνει δύο απόπειρες αυτοκτονίας προηγουμένως. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν είχε 

σκοπό να αυτοκτονήσει ή "να παρασύρει και άλλους στο θάνατο", είπε ο ιστότοπος 

Nordbayern.de. Δώδεκα άτομα τραυματίστηκαν στην έκρηξη. 

      Από την πλευρά του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών, ο εκπρόσωπος Τομπίας 

Πλάτε διευκρίνισε ότι για την ώρα δεν υπάρχουν στοιχεία για ισλαμιστικά κίνητρα 

του δράστη στο 'Ανσμπαχ. «Δεν γνωρίζω αν στο τέλος προκύψουν συμπεράσματα ότι 

πιθανόν υπάρχει σχέση με τρομοκρατία», δήλωσε και ζήτησε κατανόηση για όλους 

τους φορείς που εμπλέκονται. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους αξιωματούχους στην 

Βαυαρία, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι τις τελευταίες ημέρες «έχουν χάσει τον ύπνο 

τους». 

 



 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ  

 

 
    Όλα ξεκινούν από τη Μέση Ανατολή, όπου η ειρήνη δεν λέει να φανεί εδώ 

και πολλές δεκαετίες. Μετά την ίδρυση του Ισραηλινού κράτους, στην περιοχή 

της Παλαιστίνης το 1949, και την ταυτόχρονη αδυναμία δημιουργίας δίπλα σε 

αυτό ενός αραβικού, τα πράγματα πήραν μια αρνητική τροχιά στην υπόθεση 

που λέγεται ειρήνη σε αυτή την περιοχή. 

     Στους διαδοχικούς πολέμους που ακολούθησαν, το κράτος του Ισραήλ 

επεκτάθηκε σε εδάφη, που η αρχική απόφαση του ΟΗΕ τα προόριζε για το 

παλαιστινιακό κράτος. 

     Το Ισραήλ στηρίχθηκε και στηρίζεται δυναμικά από τις  ΗΠΑ. Έτσι για τους 

φανατικούς άραβες δημιουργήθηκε το δίδυμο των μεγάλων εχθρών, ΗΠΑ και 

Ισραήλ. Το παλαιστινιακό έγινε η σημαία για την Αλ Κάιντα χθες, και τους 

διαδόχους τους σήμερα, που επεξέτειναν το εχθρικό στρατόπεδο σε όλη τη 

Δύση. 

     Με τη θρησκεία να χρησιμοποιείται ως αιχμή του δόρατος, οι τζιχαντιστές 

 ξέχασαν το Ισραήλ και τους Παλαιστινίους και επεξέτειναν τον στόχο τους, 

στον τρόπο ζωής και τον πολιτισμό της Δύσης. 

     Γι αυτό και το κτύπημα τους στο κέντρο του Παρισιού, είχε στόχο μέσα από 

τις άγριες δολοφονίες ανθρώπων, να πλήξει ταυτόχρονα, την ψυχαγωγία, την 

διασκέδαση και τον πολιτισμό των ανθρώπων της Δύσης. 

     Εκτός από την φθίνουσα πορεία των εσόδων από το πετρέλαιο, η κατάσταση 

επιδεινώθηκε από την δραματική αύξηση των γεννήσεων στην Μέση Ανατολή. 

Σχεδόν ο μισός πληθυσμός είναι σήμερα κάτω των 30 ετών. Η πλειοψηφία ζει 

σε αστικές φτωχογειτονιές ή κοινότητες μεταναστών στην Ευρώπη, σε περιοχές 

που δύσκολα εφαρμόζεται ο νόμος και υπάρχουν οικονομικές περιορισμένες 

δυνατότητες. Ζώντας μέσα σε μία υποκουλτούρα τα παράπονα εύκολα 

μετατρέπονται σε ριζοσπαστισμό. Η αποξένωση, ο εξευτελισμός, η έλλειψη 

ευκαιριών και η απλή πλήξη κάνει τους νέους ιδιαίτερα ευπαθείς. Αυτό ισχύει 

τόσο για τα αμόρφωτα παιδιά των γκέτο, όσο και για τους φοιτητές που 

διαπιστώνουν την έλλειψη προοπτικής για αξιοπρεπή εργασία και ζωή. Οι 

λόγοι που συμμετέχουν σε εξτρεμιστικές ομάδες είναι πολύπλοκοι. Η θρησκεία 

και η ιδεολογία παίζουν μικρότερο ρόλο από όσο πιστεύουν οι περισσότεροι. 

Ανεξάρτητα από το περιβάλλον που μεγαλώνουν, οι νέοι άνθρωποι έλκονται 

και παρασύρονται από τα ίδια πράγματα. Έχουν συχνά να κάνουν με την 

έλλειψη ενός δικτύου υποστήριξης και τια ανάγκες να υπάρχουν κάπου, να 

αμφισβητούν το κατεστημένο, και τέλος να κυνηγάνε την περιπέτεια. 

 



     

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 
 

 

   Ο τρόμος εχει επιστρέψει στην Ευρώπη μετα το σημερινό τρομοκρατικό 

χτύπημα στην Γαλλία που άφησε δεκάδες νεκρούς, ανήμερα της Ημέρας 

της Βαστίλης. Πρόκειται γα την τρίτη πολύνεκρη επιθεση στη Γαλλία τα 

τελευταία δύο χρόνια.  

 

   Το ερώτημα για πολλούς ειναι γιατι η Γαλλία να δέχεται τόσες επιθέσεις; 

Γιατι να ειναι στο στόχαστρο των τζιχαντιστών; Το συμπέρασμα στο οποίο 

καταλήγουν διάφορα δημοσίευματα και αναλύσεις ειδικών ειναι επειδη η 

Γαλλία ειναι συνδεδεμένη με τις κοινωνικές αξίες και τον 

Διαφωτισμό. Ωστόσο δε μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός οτι ο 

Πρόεδρος Ολάντ λίγες ώρες πριν την επίθεση και κατα την διάρκεια των 

εορτασμών για την Ημέρα της Βαστίλης δήλωσε οτι "πρεπει να χτυπήσουμε και 

να καταστρέψουμε αυτους που μας επιτέθηκαν εδω". Ο Ολάντ την ίδια ώρα 

ανακοίνωσε την ανάπτυξη γαλλικου αεροπλανοφόρου στη Μεσόγειο για τις 

επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους.   

 

    Σε δημοσίευμα στο news.com.au ο Neil Fergus (Νίλ Φέργκους), 

διευθύνων σύμβουλος της Intelligent Risks (IR), ειδικός σε θέματα 

διεθνούς τρομοκρατίας, και που συνεργάζεται με τις γαλλικές αρχές σε σχέση 

με την ασφάλεια στο Παρίσι δήλωσε ότι η Γαλλία ειναι ο πρωταρχικός στόχος 

για τρομοκρατικές επιθέσεις που σχετίζονται με το Ισλαμικό Κράτος επειδή 

ειναι «ο φάρος της ελευθερίας, της ισότητας και εχει κοινωνικές αξίες».  

 

   "Το Παρίσι και η Γαλλία βρίσκονται στην καρδιά της δυτικής 

φιλοσοφίας", δήλωσε. "Είναι αποτρόπαιο σε αυτούς τους ανθρώπους. Η 

Ευρώπη είναι απεχθής σε αυτούς τους ανθρώπους. Η Γαλλία θεωρείται ως 

το επίκεντρο της Ευρώπης.” 
    Ο ειδικός για θέματα τρομοκρατίας δήλωσε οτι “η Γαλλία ειναι υπο επίθεση 

από γάλλους τρομοκράτες που μεγάλωσαν στη Γαλλία αλλα και άλλους που 

ταξίδεψαν στη χωρα για να προκαλέσουν τη μέγιστη καταστροφή στο έθνος”. 

 

    Ο κ. Fergus είπε οτι οι γαλλικές αρχές επί του παρόντος διερευνούν πάνω 

από 150 περιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, στο πλαίσιο των 

συνεχιζόμενων προσπαθειών καταπολέμησης της τρομοκρατίας. 

 

   Οι τζιχαντιστικές επιθέσεις στη Γαλλία ξεκίνησαν απο τα μέσα της 

δεκαετίας του '90, όταν η GIA επιτέθηκε στο μετρό της Γαλλίας, είπε 

χαρακτηριστικά ο Fergus. “Η σημερινή έξαρση επιθέσεων εχει προκληθεί από 



την ηγεσία (Al-Nusra Front) της Jabhat al-Nusra στην Ράκα της Συρίας.” 

 

 
   Όπως έχει γράψει το OnAlert, σημαντικο ρόλο για το Ισλαμικό Κράτος παίζουν οι "μοναχικοί 

λύκοι". Για να διεξάγει βίαιες επιθέσεις ανά τον κόσμο η οργανωση του 

Ισλαμικού Κράτους βασίζεται σε δυό ομάδες τρομοκρατών. Στην πρώτη ειναι 

τα μέλη της οργάνωσης που πολέμησαν στο Ιράκ και στη Συρία και τα 

οποία μπορούν να οργανώσουν και εξαπολύσουν επιθέσεις στο εξωτερικό, 

όπως ο Μοχάμεντ Αμπρίνι και ο Νατζιμ Λαχραουι, οι δύο άνδρες που έπαιξαν 

βασικό ρόλο στις βομβιστικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες το 2016. Η δεύτερη 

ομάδα στην οποία στηρίζεται το ΙΚ ειναι πολύ ποιο δύσκολο να εντοπιστεί 

αν και συνήθως ειναι λιγότερο εμπείροι απο τους βετεράνους του πολέμου 

στο Ιράκ και τη Συρία. Αυτοι ειναι οι δυστυχισμένοι, δυσαρεστημένοι 

Μουσούλμάνοι που στερούνται πολιτικά δικαιώματα και που ζούν σε χώρες 

που θα ήθελε να στοχεύσει το ΙΚ. 

 

   “Το Ισλαμικό Κράτος δημοσιεύει τα μηνύματα του μέσω YouTube στα 

γαλλικά και κηρύσσει επιθέσεις στη Γαλλία ταυτόχρονα ενθαρρύνοντας 

“τα αδέλφια τους” να ξεκινήσουν επιθέσεις", πρόσθεσε ο Fergus, τονίζοντας 

οτι “αυτο που κάνει μέσα από εκτεταμένες εκστρατείες στα social media είναι 

να ενθαρρύνει τους υποστηρικτές του ΙΚ οπουδήποτε και παντού να 

πραγματοποιούν ευκαιριακές τρομοκρατικές επιθέσεις." 

 
    Στις 13 Νοεμβρίου, το 2015, εννέα μαχητές διεξήγαγαν μια συντονισμένη σειρά επιθέσεων στο 

Παρίσι, σκοτώνοντας 130 ανθρώπους και τραυματίζοντας πολλους άλλους. 

Μερικοί ανατινάχθηκαν κοντά στο στάδιο Stade de France, άλλοι άνοιξαν 

πυρ σε ταράτσες και καφέ στο κέντρο της πόλης και μια τρίτη ομάδα 

οπλισμένοι με πυροβόλα όπλα και γιλέκα αυτοκτονίας σκότωσαν 90 

ανθρώπους σε μια ροκ συναυλία στο Bataclan. 

 

    Η Γαλλία ενέτεινε την στρατιωτική εκστρατεία της μετα τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι το Νοέμβριο. 
Σε απάντηση στη σφαγή ο Γάλλος Πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ επικαλέστηκε το άρθρο 42.7 της 

Συνθήκης της Λισαβόνας το οποίο υποχρεώνει όλα τα μέλη της ΕΕ να παρέχουν 

βοήθεια με όλα τα μέσα που εχουν στην διαθεση τους σε οποιοδήποτε μέλος 

που είναι θύμα ένοπλης επίθεσης. Ο Γάλλος Πρόεδρος αποκάλεσε το 

μακελειό μια "πράξη πολέμου" και κήρυξε την Γαλλία σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης, η οποία επεκτάθηκε αργότερα έως τις 26 Ιουλίου, το 

2016. 
 

    Το ΙΚ θέλει να σπάσει τη βούληση της γαλλικής κυβέρνησης με συνεχόμενες 

τρομοκρατικές επιθέσεις αναφέρει το δημοσίευμα στο news.com.au. Το ΙΚ δεν 

http://www.onalert.gr/stories/etsi-stratologei-monaxikous-lykous-islamiko-kratos/50327
http://www.onalert.gr/stories/etsi-stratologei-monaxikous-lykous-islamiko-kratos/50327
http://www.onalert.gr/tags/ΠΑΡΙΣΙ%20ΕΠΙΘΕΣΗ
http://www.onalert.gr/tags/ΠΑΡΙΣΙ%20ΕΠΙΘΕΣΗ
http://www.onalert.gr/stories/ti-leei-to-arthro-42/46252
http://www.onalert.gr/stories/ti-leei-to-arthro-42/46252


εχει πλέον τις δυνατότητες να αντιμετωπίσει χερσαίες δυνάμεις όπως νίκησε τις 

ένοπλες δυνάμεις του Ιράκ. Ωστόσο τώρα ειναι πολύ πιο επικίνδυνο καθώς οι 

οδηγίες απο την ηγεσία του ΙΚ ειναι να χτυπήσουν τους εχθρούς. Είχαν 

φιλοδοξίες να γίνουν χαλιφάτο με δική τους κυβέρνηση και στρατιωτικές 

δυνάμεις.  

 

     Η Γαλλία δεν ειναι εύκολος στόχος αλλα ειναι ένας απο τους καλύτερους 

στόχους για το ΙΚ.  
 

     Ακολούθησε ενα κυμα τζιχαντιστικών επιθεσεων στη Γαλλία μετά το 

Charlie Hebdo. Σε απάντηση σε αυτές τις επιθέσεις, η Γαλλία ανησυχεί όλο και 

πιο πολύ όσο αφορά την "αχίλλειο πτέρνα" της στις τρομοκρατικές επιθέσεις 

και στην εγχώρια ριζοσπαστικοποίηση, σύμφωνα με μια νέα έκθεση της 

Counter Extremism Project 

 

    Ωστόσο ο Fergus δήλωσε οτι η Γαλλία εχει τα καλύτερα μέτρα ασφαλείας 

στον κόσμο. "Υπάρχουν πολύ σημαντικές και αποτελεσματικές λειτουργίες 

ασφαλείας που διεξάγονται σε συνεχή βάση σε όλες τις εισόδους, κυρίως στα 

διεθνή αεροδρόμια” τόνισε. 
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 3.mtvxs.gr>news>eyropi-eop>bombist 25 Ιουλίου 2016 τρομοκρατία στη      
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