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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 

 

Ο Κψζηαο Γθαζηέξεο είλαη απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Απνθνίηεζε ην 2011 κε βαζκφ 7,23 «Λίαλ Καιψο». Έθαλε 

πξαθηηθή άζθεζε ζην Γήκν Θέξκεο Θεζζαινλίθεο, ζην Σκήκα Γηνίθεζεο. Μπήθε ζην 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ην 2011.  

Δξεπλεηηθά θαη επηζηεκνληθά ηνπ ελδηαθέξνληαη πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηηο 

πνιηηηθέο αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ, ηηο Οκάδεο πκθεξφλησλ θαη ηελ Ακεξηθάληθε 

Δμσηεξηθή Πνιηηηθή.  

Έρεη παξαθνινπζήζεη αξηζκφ ζπλεδξίσλ κε ζέκαηα «Μεηαλάζηεπζε θαη 

Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή», «χληαγκα θαη Πνιηηηθή», «Μεηαξξχζκηζε θαη Πνιηηηθή», 

θ.α.  

 

 



 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ 11ε επηεκβξίνπ απνηέιεζε ζεκείν θακπή γηα ηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαη ηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Μπνξεί λα κελ άιιαμε ηελ παγθφζκηα 

ηζηνξία, αιιά ζίγνπξα γηα ρξφληα απαζρφιεζε ζρεδφλ νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε θαη θπξίσο 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, αθνχ δηακφξθσζε πνιηηηθέο θαη άιιαμε ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ, πνπ πιένλ δνχζαλ κε ην θφβν κηαο λέαο επίζεζεο. Δλ πνιινίο 

θαζφξηζε ηηο δσέο ησλ ακεξηθαλψλ πνιηηψλ γηα ηα επφκελα ρξφληα. Ζ παξνχζα εξγαζία 

επηρεηξεί λα αλαιχζεη ηελ ηζιακηθή ηξνκνθξαηία αιιά θπξίσο λα δηεξεπλήζεη ηηο 

εζσηεξηθέο επηπηψζεηο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ ΖΠΑ ελάληηα ζηελ ηξνκνθξαηία 

απφ ην 2001 θαη κεηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, θηινδνμεί λα αλαιχζεη ηελ πνιηηηθή ησλ δχν 

Ακεξηθαλψλ Πξνέδξσλ πνπ ζχλδεζαλ ηελ κεηά ην 2001 επνρή κε ην φλνκά ηνπο, κε ηηο 

ζεηείεο ηνπο, κε ηνλ «πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο», ηνλ Σδνξηδ Μπνπο Β΄ θαη ηνλ 

Μπάξαθ Οκπάκα. Σέινο επηρεηξεί λα εζηηάζεη ζηηο ζπλέπεηεο πνπ είρε ε εθαξκνγή ησλ 

κέηξσλ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο θπξίσο ζε ζρέζε κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

αηνκηθέο ειεπζεξίεο.  



 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Αλακθηζβήηεηα, ε ζέζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο
1
 σο παγθφζκηαο 

ππεξδχλακεο θαη ν κεηαιιαζζφκελνο ξφινο ηεο ζηε δηεζλή πνιηηηθή θαη νηθνλνκία 

αλέθαζελ παξνπζίαδαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Ζ ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 

απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο θαη αλάιπζεο γηα ηελ πνιηηηθή επηζηήκε θαη ηηο δηεζλείο 

ζρέζεηο γηα ην πσο ιεηηνπξγεί απηή ε ηδηαίηεξε κνξθή «απηνθξαηνξίαο», απφ πνηνπο 

παξάγνληεο επεξεάδεηαη θαη πσο νη πνιηηηθέο ηεο επεξεάδνπλ ηφζν ην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο φζν θαη ηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή.  

Απφ ηηο 11 επηεκβξίνπ ηνπ 2001 ην ελδηαθέξνλ απηφ έρεη αλαζεξκαλζεί, κε ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία λα πξνζπαζεί λα ζθηαγξαθήζεη ηα γεγνλφηα, ηα αίηηα θαη ηηο 

επηπηψζεηο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ζηνπο Γίδπκνπο Πχξγνπο θαη ην Πεληάγσλν. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ακέζσο κεηά ην «ρηχπεκα» μεθίλεζε ε ζπδήηεζε γηα ηηο πνιηηηθέο, 

θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζην εζσηεξηθφ ησλ ΖΠΑ φζν θαη δηεζλψο 

(θπξίσο Μέζε Αλαηνιή, Αζία θαη Αθξηθή).   

Σα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε δηεζλήο παξνπζία ησλ ΖΠΑ άιισζηε είλαη 

αιιειέλδεηα. Γηακνξθψλνληαη θαη εμειίζζνληαη καδί θαη παξακέλνπλ ζε ζπλερή 

αιιειεπίδξαζε (Λάβδαο, 2012). ε απηή ηε βάζε, επηρεηξείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία λα 

κειεηεζεί ηφζν ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ ελάληηα ζηελ ηξνκνθξαηία, κεηά ηηο 

επηζέζεηο ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 2001, φζν θαη νη εζσηεξηθέο επηπηψζεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηίζεληαη εξσηήκαηα γηα ην ηη ήηαλ ηειηθά ε επίζεζε ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ, 

απφ πνηνπο θαη κε πνην ζθνπφ νξγαλψζεθε. Παξάιιεια, γίλεηαη πξνζπάζεηα απνηίκεζεο 

ησλ «απαληήζεσλ» ησλ ακεξηθαληθψλ θπβεξλήζεσλ. Πνηα ήηαλ ε αληίδξαζε ηνπ 

ξεπνπκπιηθάλνπ πξνέδξνπ Σδνξηδ Μπνπο
2
; Ση πξνζπάζεζε λα αιιάμεη κε ηελ εθινγή 

ηνπ (2009) ν Μπάξαθ Οκπάκα θαη πνηα λέα ραξαθηεξηζηηθά εηζήγαγε ζηνλ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο ηνπ δεηήκαηνο; Σέινο, επηρεηξείηαη κία ζπλνιηθφηεξε εθηίκεζε ησλ 

                                                 
1
 ην εμήο γηα ζπληνκία νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ζα αλαθέξνληαη σο ΖΠΑ ή σο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο. 
2
 Αλαθεξφκαζηε ζηνλ Σδνξηδ Μπνπο ην λεφηεξν (George Walker Bush), πνπ δηεηέιεζε 43

νο
 Πξφεδξνο ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο απφ ην 2001 κέρξη ην 2009,  γηνο ηνπ Σδνξηδ Μπνπο (George H. W. Bush). 

Βι. http://en.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/George_H._W._Bush
http://en.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush


 

 

ζρέζεσλ ηεο Ακεξηθήο κε ην Ηζιάκ θαη ηηο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ηεο Αθξηθήο θαη 

ηεο Αζίαο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία ζπλάληεζε αξθεηέο δπζθνιίεο, θπξίσο σο 

πξνο ην κέγεζνο ησλ πιεξνθνξηψλ. εκαληηθφηεξε φκσο δπζθνιία είλαη απηή ησλ 

ζπλερψλ εμειίμεσλ θαη ησλ λέσλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ. Σα γεγνλφηα καο 

πξνιαβαίλνπλ θαη πνιιέο θνξέο καο ππεξβαίλνπλ. Ζ δπζθνιία εζηηάδεηαη θπξίσο ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο (απφ πνχ 

πξνέξρεηαη ε πιεξνθνξία θαη ηί εμππεξεηεί) ζε ζεκείν πνπ πξαγκαηηθά κπεξδεχεζαη θαη 

πξνζπαζείο λα θαηαιάβεηο ηη πξαγκαηηθά έρεη ζπκβεί. ε απηή ηε δχζθνιε αλαδήηεζε 

θαη ζπλερή πξνζπάζεηα, θαζνξηζηηθφ ξφιν έπαημαλ νη ζπκβνπιέο θαη ε πνιχηηκε βνήζεηα 

ηνπ θαζεγεηή κνπ θ. Κψζηα Λάβδα, ηνλ νπνίν ληψζσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ 

ζεξκά. Οη επραξηζηίεο απνηεινχλ ειάρηζηε αληαπφδνζε θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 

νινθιεξψλνπλ ηελ νθεηιή. Οπνηαδήπνηε σζηφζν παξάιεηςε ή ιάζνο αθνξά 

απνθιεηζηηθά ηνλ ζπγγξάθνληα.  



 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

ηηο 11 επηεκβξίνπ 2001, ε ηξνκνθξαηία ρηχπεζε ζηελ θαξδηά ηεο ακεξηθαληθήο 

απηνθξαηνξίαο. Γηα πξψηε θνξά ε Ακεξηθή δέρεηαη ηέηνην ρηχπεκα. Ζ Αι Κάηληα 

έπιεμε κε επηηπρία δχν ζχκβνια ηεο ακεξηθαληθήο παληνδπλακίαο. Πέξα απφ ην κεγάιν 

αξηζκφ ζπκάησλ θαη ηηο πιηθέο δεκηέο, ην πιήγκα πνπ πξνθάιεζε ήηαλ ζπκβνιηθφ. 

Αθελφο γηαηί ρηππήζεθε ην Γηεζλέο Κέληξν Δκπνξίνπ θαη ην Πεληάγσλν θαη αθεηέξνπ 

γηαηί «ιαβψζεθε» ην θχξνο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Οη ζπλέπεηεο ζε πνιηηηθφ, 

ςπρνινγηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν ήηαλ θαηαιπηηθέο, φρη κφλν γηα ηελ Ακεξηθή αιιά θαη 

γηα ηνλ ππφινηπν θφζκν. Οη Ακεξηθαλνί ζεψξεζαλ αδηαλφεην απηφ πνπ ζπλέβε κέρξη ηε 

ζηηγκή πνπ ζπλέβε. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ην κεηξνπνιηηηθφ ηνπο έδαθνο δέρηεθε 

ηέηνην ρηχπεκα
3
. Ζ αλζξσπφηεηα εηζήιζε ζηελ πεξίνδν ηεο Pax Americana

4
, φπσο 

εχζηνρα έρεη ραξαθηεξηζζεί, θαη ηεο «επνρήο ηνπ αδηαλφεηνπ», φπνπ ηα πάληα είλαη 

πηζαλά. Άλνημε έλα εληειψο λέν, απφ πνηνηηθή άπνςε, θεθάιαην ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο, 

ζην νπνίν ε δηεζλήο πνιηηηθή ζθελή ζα δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηνλ ζηδεξέλην θαλφλα 

«φπνηνο δελ είλαη καδί καο, είλαη ελαληίνλ καο» θαη ε θπξηαξρία ζα επηβάιιεηαη 

απξνζρεκάηηζηα θαη θπληθά
5
.  

Μειεηψληαο ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ ζε ζρέζε κε ηελ ηξνκνθξαηία, 

θξίλεηαη απαξαίηεην πξνηνχ ζπλερίζνπκε λα δψζνπκε έλαλ νξηζκφ γηα ηελ ηξνκνθξαηία. 

Ση ελλννχκε κε ηνλ φξν ηξνκνθξαηία; ε πνηνπο απεπζχλεηαη, πνηνπο επεξεάδεη θαη πνπ 

απνζθνπεί; Ζ ιέμε ηξνκνθξαηία είλαη ίζσο ε πην αλαιψζηκε ζην πνιηηηθφ ιεμηιφγην ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Παξ’ φηη πιεκκπξίδεη ηε δεκνζηφηεηα ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε 

ηεο Τθειίνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο, δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Πξνθαλψο ε αδπλακία δελ νθείιεηαη ζε αλεπάξθεηα ησλ επηζηεκφλσλ, αιιά 

ζην γεγνλφο φηη ε ηξνκνθξαηία δηαπιέθεηαη ηφζν ζηελά κε πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο, πνπ 

δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα αθξηβείο επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο
6
. Ο φξνο εμειίρζεθε κε 

                                                 
3
 Βι. Λπγεξφο, η. ¨ηαπξνθφξνη ρσξίο ηαπξφ», 2010, ζει. 14 

4
 Καηά ην ιαηηληθφ Pax Romana, πνπ κεηαθξάδεηαη σο Ρσκατθή Δηξήλε. Ήηαλ ε κεγάιε πεξίνδνο ζρεηηθήο 

εηξήλεο θαη ακειεηέαο επέθηαζεο κέζσ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο Ρσκαηθήο Απηνθξαηνξίαο, ηνλ 1
ν
 

θαη 2
ν
 κ.Υ. αηψλα 

5
 Κιεάλζεο Γξίβαο, Αλαιχνληαο ηελ 11ε επηεκβξίνπ. 3ν κέξνο: Ζ γέλεζε ηνπ ακεξηθαληθνχ θαζηζηηθνχ 

θαη ζενθξαηηθνχ θξάηνπο.  
6
 Βι. Λπγεξφο, η. ¨ηαπξνθφξνη ρσξίο ηαπξφ», 2010, ζει. 24-31 



 

 

ηνλ ρξφλν
7
, θαη παξφιν πνπ δηεζλψο δελ ππάξρεη έλαο δηεζλψο ζπκθσλεκέλνο νξηζκφο, 

ζπλήζσο ελλννχκε ηελ «ζπζηεκαηηθή» ρξήζε ή ηελ απεηιή ρξήζεο βίαο (ςπρνινγία ηνπ 

ηξφκνπ) πνπ ζπκβαίλεη σο αληίδξαζε ή άζθεζε πίεζεο, απφ νξγαλσκέλεο νκάδεο κε 

πνιηηηθά ή ζξεζθεπηηθά ή άιια ηδενινγηθά θίλεηξα
8
. Δθηφο απφ ηνλ πφιεκν δελ ππάξρεη 

άιιε πην ζεκαληηθή κνξθή πνιηηηθήο βίαο απφ ηελ ηξνκνθξαηία. Απνηειεί φπιν βίαην, 

απνηειεζκαηηθφ θαη ζεακαηηθφ, ην νπνίν ελαξκνλίζηεθε κε ηα πνιηηηθά ζπκβάληα θαη 

πξνζαξκφζηεθε ζηηο πιένλ εηεξφθιεηεο θαηαζηάζεηο. Ζ ηζιακηθή ηξνκνθξαηία γλσξίδεη 

θαιά απηνχ ηνπ είδνπο ην «παηγλίδη». Οη επηζέζεηο ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ επηβεβαηψλνπλ 

ηελ παξαπάλσ άπνςε ζηνλ ππέξηαην βαζκφ.   

Ζ CIA θαη νη άιιεο κπζηηθέο ππεξεζίεο δελ θαηάθεξαλ λα απνηξέςνπλ ηηο 

ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο. Οη επηζέζεηο απηνθηνλίαο πνπ ζπλδπάζηεθαλ κε 

αεξνπεηξαηείεο πξνθάιεζαλ πξσηνθαλέο ζνθ ζηηο ακεξηθαληθέο αξρέο, νη νπνίεο 

«αλήκπνξεο» λα αληηδξάζνπλ, παξαθνινπζνχζαλ ην παγθφζκην θέληξν εκπνξίνπ λα 

γθξεκίδεηαη καδί κε ην γφεηξφ ηνπο θαη ηελ εζληθή ηνπο αζθάιεηα. Μπνξεί λα   

θνβφληνπζαλ κηα ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα νη αξκφδηνη ηεο Οπάζηγθηνλ θαη λα είραλ 

εθπνλήζεη ζρεηηθά ζελάξηα, φκσο πίζηεπαλ φηη ε κεγαιχηεξε ελδερφκελε επίζεζε δελ ζα 

ήηαλ ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ έλα αηκαηεξφ επεηζφδην ή επίζεζε ζε έλα πνιηηηθφ 

πξφζσπν αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ ήηαλ έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

επηζέζεηο. Τπήξραλ βεβαίσο θαη ηα ζελάξηα φπνπ νη ηξνκνθξάηεο ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ππξεληθά, ρεκηθά ή βηνινγηθά φπια αιιά απηά ήηαλ πεξηζζφηεξν ζεσξεηηθά ζελάξηα ή 

είραλ ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνπαγάλδα γηα λα εμππεξεηήζνπλ άιινπο ζθνπνχο
9
.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα δελ ήηαλ ε πξψηε ε νπνία γίλεηαη 

ελαληίνλ ησλ ακεξηθαλψλ. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έρνπλ πνιιέο θνξέο θαηά ην παξειζφλ 

                                                 
7
 Bonanate, L. Γηεζλήο Σξνκνθξαηία, 2009, ζει. 17. O φξνο «ηξνκνθξαηία» εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά 

ην 1798 ζε έλα ζπκπιήξσκα ηνπ Λεμηθνχ (Dictionnaire) ηεο Γαιιηθήο Αθαδεκίαο (ζπκπησκαηηθά, ηνλ ίδην 

ρξφλν ν Γεξκαλφο θηιφζνθνο Ηκάλνπει Καλη ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν, αλαθεξφκελνο φκσο ζε κία 

αηζηφδνμε ζχιιεςε ηνπ πεπξσκέλνπ ηεο αλζξσπφηεηαο). Χζηφζν ε Σξνκνθξαηία εθείλε ηελ επνρή δελ 

αληηζηνηρνχζε ζηε ζεκεξηλή εθαξκνγή ηνπ φξνπ, πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηνχκε γεληθά ζηε δξάζε ησλ 

παξάλνκσλ θηλεκάησλ πνπ έρνπλ κνλαδηθφ ζηφρν ηελ θπβέξλεζε κίαο ή πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ, κε ζθνπφ 

ηελ άκεζε θαη δξαζηηθή αλαηξνπή ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ηάμεο, φρη κφλν ζε εζληθφ αιιά θαη ζε 

παγθφζκην επίπεδν.   
8
 Bonanate, L. Γηεζλήο Σξνκνθξαηία, ζει. 27.  Ζ ελλνηνιφγεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπ ηξφκνπ είλαη 

εμαηξεηηθά πεξίπινθε, εμαηηίαο ησλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζηελ ηξνκνθξαηία, ησλ πνιπάξηζκσλ 

πξνζπαζεηψλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα λα κεηαηξαπεί ε αλαθνξά ζε κία θαηεγνξία πξνο ηνλ αληίπαιν θαη ησλ 

δηάθνξσλ ελλνηνινγηθψλ εξκελεηψλ πνπ ηεο έρνπλ δνζεί.  
9
 Λπγεξφο, η. ¨ηαπξνθφξνη ρσξίο ηαπξφ», 2010, ζει. 15 



 

 

ππνζηεί θιαζηθέο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο θαη έρνπλ ζξελήζεη ζχκαηα
10

. Ζ 11ε 

επηεκβξίνπ φκσο, απνηειεί θακπή. Δίλαη ε κεγαιχηεξε, ε πην ζπληνληζκέλε  

ηξνκνθξαηηθή επίζεζε πνπ έρεη ζπκβεί παγθνζκίσο θαη απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ηεο 

παγθφζκηαο ηζηνξίαο, έρνληαο πξνθαιέζεη πνιιέο αιιαγέο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, ζηελ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ζε φιν ηνλ θφζκν, αιιά θπξίσο ζηνπο Ακεξηθαλνχο.  Ήηαλ 

ε πξψηε θνξά πνπ εμσηεξηθφο ερζξφο εηζέβαιιε ζε ακεξηθαληθφ έδαθνο θαη ηφικεζε λα 

«ρηππήζεη» κε απηφ ηνλ ηξφπν. Ζ ζπλδπαζκέλε επίζεζε ελαληίνλ ησλ Γίδπκσλ Πχξγσλ 

θαη ηνπ Πεληαγψλνπ ήηαλ θαηεμνρήλ ελέξγεηα αζχκκεηξνπ πνιέκνπ. Γελ πξφθεηηαη απιά 

γηα έλα αηθληδηαζκφ ή κία απιή ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα. Δλππήξραλ θαη ηα δχν απηά 

ζηνηρεία αιιά ε επίζεζε ηεο 11εο επηεκβξίνπ ηνπ 2001 ηα ππεξέβε (Λπγεξφο, 2010). 

Γηα ην ιφγν απηφ ν Σδνξηδ Μπνπο, έδσζε ακέζσο ζηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ην 

ραξαθηήξα αζχκκεηξεο απεηιήο θαη κίιεζε εμ αξρήο γηα αζχκκεηξν πφιεκν, ν νπνίνο 

δελ ππαθνχεη ζε θαλφλεο ή δίθαην ηνπ πνιέκνπ, νχηε κνηάδεη κε θιαζζηθέο ζηξαηησηηθέο 

ζπγθξνχζεηο. Σν γεγνλφο απηφ ζήκαλε θαη ηελ έλαξμε ηνπ «πνιέκνπ», ηεο απφιπηεο 

ζχγθξνπζεο δειαδή κεηαμχ Ακεξηθήο θαη Αι Κάηληα. Ζ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε θήξπμε 

ηνλ «πφιεκν ελαληίνλ ηεο ηξνκνθξαηίαο» θαη ε εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή πιένλ 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ ην απνθιεηζηηθφ θξηηήξην «φπνηνο δελ είλαη καδί καο είλαη ερζξφο 

καο» (Ρνπά, 2003). Οη πξνιεπηηθνί θαη απνηξεπηηθνί πιένλ πφιεκνη αλαγνξεχνληαη ζε 

παιιατθφ δεκνθξαηηθφ αίηεκα θαη κνλφδξνκν ζην δήηεκα ηεο εζληθήο αζθάιεηαο.
11

 Ζ 

ακεξηθαληθή αληίδξαζε ήηαλ ζχκθσλε κε ηηο ζηξαηησηηθέο παξαδφζεηο θαη ηηο 

εγεκνληθέο πξνζέζεηο ηεο. Σν πκβνχιην Αζθαιείαο φξηζε ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε σο 

«πφιεκν» θαη έδσζε επξχηεξα πεξηζψξηα δξάζεο ζηα πιαίζηα ηεο απηνάκπλαο. Δθθηλεί  

κία θαηάζηαζε πνιέκνπ πνπ μεπεξλά ηηο δηεζλνινγηθέο δηαθξίζεηο γηα έλνπιε βία κεηαμχ 

θξαηψλ θαη δελ ππαθνχεη ζε δηεζλείο θαλφλεο θαη δίθαην.    

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία θηινδνμεί λα εμεηάζεη ηφζν ην γεγνλφο ηεο 11
εο

 

επηεκβξίνπ, ην νπνίν απνηειεί ηδξπηηθή πξάμε (Ρνπά, 2003), φζν θαη ηελ πνιχπινθε 

θαηάζηαζε πνπ δεκηνχξγεζε, πνπ ζπρλά παξνπζηάδεηαη κνλνδηάζηαηα. Όζνλ αθνξά ζηηο 

ζπλέπεηεο πνπ δεκηνχξγεζε ε πξσηνθαλήο απηή ηξνκνθξαηηθή επίζεζε, δεκηνπξγνχληαη 

ηα εμήο εξσηήκαηα: Πνηα ήηαλ ε αληίδξαζε ηεο Οπάζηγθηνλ; Πνηεο αιιαγέο επέθεξε ζηε 
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 Βι. εξγαζία, ελφηεηα «Ηζιακηθή Σξνκνθξαηία», ζει.11-12 
11

 Β. Πάζρνο, Γ. «Ζ Δπηζηξνθή ησλ Λχθσλ»,  2005, ζει. 214 θαη  Λπγεξφο, η. «ηαπξνθφξνη ρσξίο 

ηαπξφ», 2010, ζει. 13-15 



 

 

δηακφξθσζε ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο θαη πνηνπο ζθνπνχο εμππεξεηεί. Πνηνο είλαη ν 

ξφινο ησλ ΖΠΑ ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή; Πνηεο είλαη νη εζσηεξηθέο επηπηψζεηο, φρη 

κφλν ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο αιιά θαη ζηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ζηελ θνηλή 

γλψκε; Πσο δηακνξθψλνληαη νη ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο ηξνκνθξαηίαο; Πνηα 

είλαη ηα λέα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εηζήγαγε ε 11
ε
 επηεκβξίνπ; Ση έρεη αιιάμεη 

απφ ηελ εκέξα ησλ επηζέζεσλ;  

Δπηδηψθεη παξάιιεια λα απαληήζεη ζηα ζεκαληηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

Ζ 11
ε
 επηεκβξίνπ ήηαλ απνηέιεζκα ησλ θξίζεσλ πνπ καζηίδνπλ ηε Μ. Αλαηνιή ή 

πξφθεηηαη γηα έλα λέν θαηλφκελν, παγθφζκην θαη αλνξζνινγηθφ ην νπνίν ρξεηάδεηαη 

απνθαζηζηηθή πνιηηηθή ζπζηεκαηηθψλ παξεκβάζεσλ; Με βάζε απηή ηελ εξκελεία ηνπ 

λένπ αλνξζνινγηθνχ θαηλνκέλνπ δνκείηαη ν ακεξηθαληθφο ιφγνο, αλαγλσξίδνληαο φηη 

απηνχ είδνπο ε ηξνκνθξαηία δελ έρεη θαηά βάζε θξαηηθή πξνέιεπζε. Δλδερνκέλσο ε Αι 

Κάηληα λα είλαη ζπγρξφλσο κία ζπλέπεηα ησλ θξίζεσλ ζηε Μ. Αλαηνιή θαη λα 

αληηπξνζσπεχεη κηα λέα κνξθή ηξνκνθξαηίαο (Ρνπά, 2003).  



 

 

Η ΔΠΙΘΔΗ ΣΗ 11Η ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ  

 

Ζ κεξνιεπηηθή ζηάζε ηεο Γχζεο, εηδηθά ζην Παιαηζηηληαθφ δήηεκα πξνθαιεί 

αηζζήκαηα απφγλσζεο θαη νξγήο, πνπ απνηεινχλ ηελ πξψηε χιε γηα ηελ άλζεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Δάλ δελ ππήξρε απηή ε πξψηε χιε, νη θαλαηηθνί ηξνκνθξάηεο δε ζα 

θάληαδαλ ζηα κάηηα ησλ εμαζιησκέλσλ θαη νξγηζκέλσλ κνπζνπικαληθψλ καδψλ ζαλ 

ήξσεο-εθδηθεηέο. Ζ Οπάζηγθηνλ δελ είλαη άκνηξε επζπλψλ γηα ην γεγνλφο φηη νιφθιεξνη 

ιανί ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ βπζίδνληαη ζηελ απφγλσζε θαη ην κίζνο. Όζν ζα θπξηαξρνχλ 

απηά ηα αηζζήκαηα ζε εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ηφζν ζα απμάλεηαη ε δίςα 

γηα ηπθιή εθδίθεζε, ηφζν ζα πνιιαπιαζηάδνληαη νη επίδνμνη κάξηπξεο . Σν ελ ιφγσ 

ηξνκνθξαηηθφ δίθηπν δηαζέηεη θαιά εθπαηδεπκέλνπο θαη απνθαζηζκέλνπο καρεηέο πνπ 

είλαη έηνηκνη λα ζπζηαζηνχλ, θαζψο επίζεο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη βάζεηο ζηήξημεο 

ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ ηζιακηθνχ ρψξνπ θαη ηεο Γχζεο. Ζ ζπλεθηηθή ηδενινγία είλαη απηή 

ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ. Ζ ηξνκνθξαηηθή πξαθηηθή λνκηκνπνηείηαη ζηα δηθά 

ηνπο κάηηα απφ ηελ εξκελεία ηεο ηζιακηθήο αξρήο ηνπ Σδηράλη, δειαδή ηνπ «ηεξνχ 

πνιέκνπ». Οη δξάζηεο απνηεινχλ ηδηαίηεξε θαηεγνξία αιιά αλακθηζβήηεηα αληινχλ ηελ 

ππνζηήξημή ηνπο απφ ην απφζεκα πηθξίαο θαη νξγήο ιφγσ ηεο ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο 

ζηελ πεξηνρή.  

Ζ άλεπ φξσλ ππνζηήξημε ηεο Οπάζηγθηνλ ζην Ηζξαήι θαη ε φμπλζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή ιεηηνχξγεζαλ ζαλ θαηαιχηεο γηα λα εθδεισζεί 

δπλακηθά ε ζξεζθεπηηθή-πνιηηηζκηθή αληίζεζε ηνπ ηζιακηθνχ θνληακεληαιηζκνχ κε ηε 

Γχζε θαη ην δπηηθφ ηξφπν δσήο  (Λπγεξφο 2010: 33).   

Απνθνξχθσκα εθδήισζεο ζξεζθεπηηθνχ θνληακεληαιηζκνχ απνηέιεζαλ νη 

επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ. Ο Οζάκα Μπηλ Λάληελ είρε δειψζεη φηη ν Γπηηθφο 

θφζκνο δελ κπνξεί λα θνηκάηαη ήζπρνο θαη ε δηεζλήο θνηλή γλψκε είρε αξρίζεη λα 

θνβάηαη φηη ε Αι Κάηληα είλαη ηθαλή λα πιήμεη ζηφρνπο φπνπ θαη φπνηε ζέιεη. Με άιια 

ιφγηα, ε ζχγρξνλε ηζιακηθή ηξνκνθξαηία είλαη πξσηίζησο εξγαιείν ςπρνινγηθνχ 

πνιέκνπ. Έηζη, ε 11/9 ζεκαηνδνηεί κηα λέα πνηφηεηα ζηε δηεζλή ηξνκνθξαηία θαη ζηε 

δηεζλή πνιηηηθή ηνπ ηξφκνπ. Οη ηξνκνθξάηεο αμηνπνηψληαο φια ηα θελά ησλ ζπζηεκάησλ 

αζθαιείαο θαη δηεηζδχνληαο ζηελ απφιπηε εζσηεξηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν 



 

 

επηηέζεθαλ, πνιιαπιαζίαζαλ ηηο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο αλαζθάιεηεο ηεο ακεξηθαληθήο 

θνηλσλίαο.  

Οη Ηζιακηζηέο (Αι Κάηληα) απνθάζηζαλ λα ρηππήζνπλ εηνηκάδνληαο κηα θαιά 

νξγαλσκέλε θαη ζπληνληζκέλε επίζεζε ελαληίνλ ηεο ακεξηθαληθήο απηνθξαηνξίαο, 

ρξεζηκνπνηψληαο κία παιηά δνθηκαζκέλε κέζνδν, ηελ αεξνπεηξαηεία. Όπσο πξνθχπηεη 

απφ ηελ επίζεκε έθζεζε ησλ γεγνλφησλ, ην πξσηλφ ηεο 11εο επηεκβξίνπ, αεξνπεηξαηέο 

θαηέιαβαλ ηέζζεξα πνιηηηθά αεξνζθάθε πνπ ηαμίδεπαλ εληφο ησλ ΖΠΑ. Σα ηξία απφ 

απηά θαηέιεμαλ ζε ζηφρνπο (δχν ζηνπο Γίδπκνπο Πχξγνπο θαη έλα ζην Πεληάγσλν)
12

. Οη 

ηξνκνθξάηεο άνπινη, θαηάθεξαλ νπζηαζηηθά λα θέξνπλ ην κεγαιχηεξν ρηχπεκα ζηελ 

θαξδηά ηεο ακεξηθαληθήο ππεξδχλακεο, κεηαηξέπνληαο ηα πνιηηηθά αεξνζθάθε ζηα 

θαηαζηξνθηθφηεξα φπια. Ζ «παξαδνζηαθή» απηή κέζνδνο ηξνκνθξαηίαο ζπλδπάζηεθε 

κε ην επηθνηλσληαθφ «ππεξφπιν», ηε δσληαλή κεηάδνζε ηεο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο θαη 

ηε δνινθνλία 3.000 πεξίπνπ πνιηηψλ ηεο Ακεξηθήο. Ζ Αι Κάηληα πέηπρε έλα 

«ηειενπηηθφ πξαμηθφπεκα» νηθνπκεληθήο εκβέιεηαο. Καηάθεξε λα θπξηεχζεη 

αηθληδηαζηηθά ηηο ηειενπηηθέο νζφλεο φινπ ηνπ πιαλήηε. Υσξίο ιφγηα, ρσξίο θξαπγέο, 

ρσξίο θακία ηζηνξηθή δηήγεζε, ρσξίο ζενινγηθφ παξαιήξεκα ή λεθξνινγηθέο 

αλαθνηλψζεηο. ηελ επνρή ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ε Αι Κάηληα αληηπαξάζεζε ηε 

ζησπή.  Ζ ηζιακηθή ηξνκνθξαηία, φπσο απνδείρζεθε, δελ έρεη εζηθνχο ελδνηαζκνχο γηα 

ηηο απψιεηεο αζψσλ, ζεσξψληαο άκαρνπο, γπλαίθεο αθφκε θαη κηθξά παηδηά, φινπο 

«άπηζηνπο», νη νπνίνη πξέπεη λα πιεξψζνπλ. 

Οη ακεξηθάλνη κέρξη ηφηε αλεζπρνχζαλ πεξηζζφηεξν γηα κία ςεθηαθή ή 

βηνινγηθή επίζεζε παξά γηα κία αεξνπεηξαηεία ηελ νπνία ζεσξνχζαλ μεπεξαζκέλε ήδε 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Οη ακεξηθαλνί δελ είραλ γλσξίζεη ηνλ πφιεκν θαη ηνλ καδηθφ 

ζάλαην επί εδάθνπο ηνπο θαη πνηέ δελ πεξίκελαλ λα ζπκβεί θάηη ηέηνην. Οη θπβεξλψληεο 

δελ είραλ ιάβεη ππφςε ηνπο ηηο πιεξνθνξίεο ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ νχηε ηηο 

πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ παξειζφληνο. Πιήζνο ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ είραλ 

ακεξηθαληθνχο ζηφρνπο θαη απνηεινχζαλ αληηδξάζεηο ζηελ ακεξηθαληθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή. Ο αξηζκφο ησλ ζπκάησλ είρε απμεζεί αλεζπρεηηθά θαη επί πξνεδξίαο Κιίληνλ. 

Θα κπνξνχζε ινηπφλ λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο φηη ε 11/9 δελ ήηαλ θάηη θαηλνχξην αιιά 
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 Σν ηέηαξην αεξνζθάθνο απέηπρε λα θηάζεη ζην ζηφρν ηνπ (πνπ πηζαλφηαηα ήηαλ ην Καπηηψιην ησλ 

ΖΠΑ ή ν Λεπθφο Οίθνο) θαη ζπλεηξίβε ζε αλνηθηή πεξηνρή ζηε λνηηνδπηηθή Πελζπιβάληα.  



 

 

ζίγνπξα απνηέιεζε ηε ζπλέρεηα ή θαιχηεξα ηελ θνξχθσζε ηνπ «παηρληδηνχ» 

ηξνκνθξαηία θαη αληηηξνκνθξαηία, ίζσο ηελ αληίδξαζε ζηελ ηκπεξηαιηζηηθή πνιηηηθή ηεο 

Ακεξηθήο ή αθνξκή θαη έλαπζκα γηα ηνλ αληηηξνκνθξαηηθφ πφιεκν.  

Ζ επίζεζε ηεο 11/9 απ’ φπνπ θη αλ πξνήιζε απφ φπνηνλ θη αλ ζρεδηάζηεθε πέηπρε 

ην ζθνπφ ηεο. Με ηελ καθάβξηα επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ηεο θαηάθεξε λα απεπζπλζεί 

ζηελ θνηλή γλψκε, λα ηελ καγλεηίζεη θαη λα ηελ επεξεάζεη. Οη ηξνκνθξάηεο γλψξηδαλ 

θαιά ηε ζεκαζία ησλ δηεζλψλ κέζσλ ελεκέξσζεο γηα ηνλ αζχκκεηξν πφιεκν πνπ 

δηεμάγνπλ θαη επέιεμαλ λα ρηππήζνπλ ζπκβνιηθνχο ζηφρνπο. Γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

απφιπηε επηθνηλσληαθή επηηπρία ε επίζεζή ζηα ζχκβνια ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ζηξαηησηηθήο ηζρχνο έπξεπε λα έρεη πνιιά ζχκαηα. Με ηηο πνιχλεθξεο θαληαηδί 

επηρεηξήζεηο ηνπο, νη ηζιακηζηέο ηξνκνθξάηεο κεγηζηνπνηνχλ ηελ πνιηηηθνςπρνινγηθή 

επίπησζε ζηε δηεζλή θνηλή γλψκε, πξνθαινχλ κεγάιν ζφξπβν θαη αθφκε κεγαιχηεξε 

αλαζθάιεηα. 

Παξάιιεια, ε 11/9 θαηάθεξε λα ζπζπεηξψζεη θαη ηηο δχν πιεπξέο. Σνλ 

ακεξηθαληθφ ιαφ, ν νπνίνο ππνζηήξημε (ζε ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ) ηνλ αγψλα θαηά ηεο 

ηξνκνθξαηίαο πνπ εμήγγεηιε ν Πξφεδξνο Μπνπο, αιιά θαη ηνλ αξαβηθφ θφζκν έλαληη 

ησλ ακεξηθαλψλ, πνπ ζην πξφζσπν ηνπ Μπηλ Λάληελ έβιεπε ηνλ εγέηε θαη εθδηθεηή ησλ 

Ακεξηθαλψλ. Απηφο ήηαλ ν θπξηφηεξνο ζηφρνο ηνπ Μπηλ Λάληελ, λα πξνθαιέζεη κε ηελ 

επίζεζε ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ ηελ άκεζε θαη καδηθή ζηξαηησηηθή αληίδξαζε ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ελαληίνλ κνπζνπικαληθψλ ρσξψλ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα είρε 

επηηχρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ πφιεκν αλάκεζα ζηνλ κνπζνπικαληθφ θφζκν θαη ηε 

Γχζε.  

 

 



 

 

ΙΛΑΜΙΚΗ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

Οη ξίδεο ηεο ηζιακηθήο ηξνκνθξαηίαο βξίζθνληαη ζηνλ πφιεκν ηνπ Αθγαληζηάλ 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’80, πνπ πήξε ηε κνξθή ηνπ ηεξνχ πνιέκνπ (Σδηράλη) θαηά ησλ 

ζνβηεηηθψλ εηζβνιέσλ. Οη Αθγαλνί κνπηδαρεληίλ ππνζηεξίρηεθαλ απφ ηε ανπδηθή 

Αξαβία, ην Παθηζηάλ, αιιά θαη ηηο ΖΠΑ, νη νπνίεο εθπαίδεπζαλ θαη ηξνθνδφηεζαλ 

Αθγαλνχο αληάξηεο ζην Παθηζηάλ καδί κε άιινπο ηζιακηζηέο καρεηέο πνπ πνιέκεζαλ 

ελαληίνλ ησλ νβηεηηθψλ ζην Αθγαληζηάλ
13

.  

Ο Οζάκα Μπηλ Λάληελ, ηδξπηήο ηεο Αι Κάηληα, πξνζέθεξε ζηελ νξγάλσζε ηελ 

ηδενινγηθνπνιηηηθή πιαηθφξκα, ηελ ηερλνγλσζία ηνπ ηξφκνπ θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

ρξεκαηηθνχο πφξνπο (Λπγεξφο 2010: 34). Δθηφο απφ ρξεκαηνδφηεο θαη εθπαηδεπηήο 

ιεηηνχξγεζε θαη ζαλ δηεζλήο ζχλδεζκνο ησλ δηάζπαξησλ βίαησλ ηζιακηζηψλ. Όηαλ 

εθδηψρζεθε απφ ηε ανπδηθή Αξαβία, αλαδήηεζε λέα βάζε ζε ρψξεο πνπ βξίζθνληαλ ζε 

εζσηεξηθή αλαηαξαρή. Σν νπδάλ ηνλ θηινμέλεζε κέρξη ην 1996, ελψ ζηε ζπλέρεηα πήγε 

ζην γλψξηκν γη’ απηφλ Αθγαληζηάλ. Σν 1996 βνήζεζε ηνπο Σαιηκπάλ λα θαηαθηήζνπλ 

ηελ εμνπζία θαη ππήξμε ελεξγφο ππνζηεξηθηήο ηνπ θαζεζηψηνο ηνπο ζηνπο 

ζπλερηδφκελνπο εκθπιίνπο πνιέκνπο
 14

.  Με θάζε ηξφπν εθδήισλε ηελ αληίζεζή ηνπ γηα 

ην Γπηηθφ θφζκν θαη θαινχζε φιν ην κνπζνπικαληθφ θφζκν ζε επηζέζεηο ελαληίνλ ησλ 

ακεξηθαλψλ. Σν 1998 εμέδσζε δηάηαγκα (ηεξή πξφζθιεζε) πξνο ηνπο Μνπζνπικάλνπο, 

δεηψληαο ηνπο λα ζηνρνπνηνχλ θαη λα θνλεχνπλ πνιίηεο θαη ζηξαηηψηεο ησλ ΖΠΑ θαη 

ησλ ζπκκάρσλ ηνπο, κέρξη λα απνζχξνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο απφ ην Ηζξαήι.  

Ζ ζχγθξνπζε ηνπ δηεζλνχο ηζιακηθνχ δηθηχνπ κε ηηο ΖΠΑ ήηαλ αλαπφθεπθηε. 

ηα κάηηα ησλ Ηζιακηζηψλ φινη νη Γπηηθνί είλαη «άπηζηνη» θαη παζεηηθά έλνρνη. ηφρνο 

ηνπο δελ είλαη απιψο ε εθδίθεζε. Ζ επίζεζε ελαληίνλ ησλ Γίδπκσλ Πχξγσλ εληαζζφηαλ 

ζε κία ζηξαηεγηθή. Σν ίδην θαη νη επηζέζεηο πνπ αθνινχζεζαλ. Δπηδηψθνπλ ηελ εθδίσμε 

θάζε δπηηθήο παξνπζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ηζξαήι). Οπζηαζηηθά, ζέινπλ λα 

πξνθαιέζνπλ έλαλ αθήξπρην πφιεκν πνιηηηζκψλ, πνπ ζα ππνρξεψζεη ην κνπζνπικαληθφ 
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 Ζ επηηπρήο ζπγθαιπκκέλε επηρείξεζε ππνβνήζεζεο ησλ κνπηδαρεληίλ σο «αγσληζηψλ ηεο ειεπζεξίαο» 

ελαληίνλ ηεο νβηεηηθήο εηζβνιήο, νδήγεζε κεηαμχ άιισλ ζε θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο ελίζρπζε ησλ 

ηθαλνηήησλ πνιιψλ θνληακεληαιηζηηθψλ νκάδσλ, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο ζηξάθεθαλ ηειηθά ζε 

ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελαληίνλ ησλ ΖΠΑ (Βι. Λάβδαο, Κ. ««Ακεξηθή: Πνιηηηθή Αλάπηπμε, 

Γεκνθξαηία θαη Δμσζηξέθεηα ζηηο ΖΠΑ», 2012, ζει. 270).  
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θφζκν λα πεξηραξαθσζεί θαη λα εηζέιζεη καδηθά ζε ηξνρηά αληηπαξάζεζεο κε ηε Γχζε
15

. 

Πξφθεηηαη γηα πνιηηηθή εμέιημε δεθαεηηψλ. Απφ ηελ αλάδπζε ηνπ πνιηηηθνχ Ηζιάκ, 

πεξάζακε ζηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ελφο ηκήκαηφο ηνπ θαη κεηά ην 2001 ζηε βία θαη ηελ 

ηξνκνθξαηία. Γη’ απηφ ην ιφγν επεδίσμαλ θαη ηειηθά θαηάθεξαλ λα θέξνπλ έλα ρηχπεκα 

ζηελ θαξδηά ηεο απηνθξαηνξίαο. Ζ πξψηε απφπεηξα ηέηνηαο επίζεζεο έγηλε ζηηο 26 

Φεβξνπαξίνπ 1993. Ζ ηνπνζεηεκέλε βφκβα ζην ππφγεην ηνπ World Trade Center 

εμεξξάγε ζθνηψλνληαο 6 άηνκα θαη ηξαπκαηίδνληαο πεξηζζφηεξα απφ 1.000. Ήηαλ ε 

πξψηε απφπεηξα ζνβαξνχ πιήγκαηνο ηεο ακεξηθαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη ζνβαξή 

πξνεηδνπνίεζε φηη νη ηζιακηζηέο είλαη απνθαζηζκέλνη γηα φια. Οη επηζέζεηο ζρεδηάδνληαη 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εληππσζηάδνπλ θαη λα πξνθαινχλ θφβν. Παξάιιεια, 

επηδηψθνπλ λα πξνζδψζνπλ ζηελ επίζεζε ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζηελ επίζεζε ηεο 11/9, φπνπ ε Ακεξηθή είδε ην παγθφζκην θέληξν εκπνξίνπ (ζχκβνιν 

νηθνλνκηθήο ηζρχνο) λα δέρεηαη επίζεζε.  

Ζ ηδενινγηθή βάζε ησλ ηζιακηζηψλ ηξνκνθξαηψλ ζηεξίδεηαη ζηελ ηδέα φηη 

ζπζηάδνληαη γηα έλαλ αλψηεξν ζξεζθεπηηθνπνιηηηθφ, ηεξφ ζθνπφ. Ζ ηζιακηθή 

ηξνκνθξαηία έδσζε κηα πνηνηηθά λέα δηάζηαζε ζηελ έλλνηα ηνπ ηξνκνθξαηηθνχ 

θαηλνκέλνπ. ε αληίζεζε κε άιιεο θαηεγνξίεο ηξνκνθξαηψλ πνπ δηαηεξνχλ θάπνηνπ 

είδνπο εζηθνχο θξαγκνχο, απέδεημε φηη είλαη επηξξεπήο ζηελ ππέξβαζε θάζε αλαζηνιήο 

θαη δελ έρεη ελδνηαζκνχο γηα ηηο απψιεηεο αζψσλ, ζπκπαξαζχξνληαο ακάρνπο, γπλαίθεο 

θαη κηθξά παηδηά. Ζ ηξνκνθξαηηθή δξάζε ηεο ηζιακηθήο ηξνκνθξαηίαο εκπλέεηαη απφ ηνλ 

ηζιακηθφ θνληακεληαιηζκφ, ν νπνίνο είλαη ηδενινγηθνπνιηηηθφ θαηλφκελν κε ζεκαληηθά 

θνηλσληθά εξείζκαηα θαη αθφκα κεγαιχηεξε απήρεζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

αληηπξνζσπεχεη κία αζχκκεηξε απεηιή πνπ ηδενινγηθά παξαπέκπεη ζε πφιεκν 

πνιηηηζκψλ.   

Σν θάζκα ηεο ηξνκνθξαηίαο κε ηε ρξήζε κέζσλ καδηθήο θαηαζηξνθήο 

εμαθνινπζεί λα αγρψλεη θάζε ζψθξνλα πνιίηε ηνπ 21
νπ

 αηψλα, πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

αλαινγηζηεί πφζν πην θαηαζηξνθηθή ζα ήηαλ ε πνξεία ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο θαη 

νηθνλνκίαο αλ νη ηξνκνθξάηεο είραλ ρξεζηκνπνηήζεη αηνκηθέο βφκβεο ζηηο επηζέζεηο ηνπο 

ζην Μαλράηαλ θαη ζηελ Οπάζηγθηνλ ηελ 11/9.   
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Αζθαιψο ην δήηεκα δελ αθνξά κνλάρα ηηο ΖΠΑ. Ζ Γαιιία θαη ε Ρσζία έγηλαλ 

ζηφρνο ηεο δηεζλνχο ηζιακηθήο ηξνκνθξαηίαο ηε δεθαεηία ηνπ ’90 θαη ππέζηεζαλ 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο
16

. Χζηφζν ε 11
ε
 επηεκβξίνπ θαηέζηεζε ηηο ΖΠΑ ην θπξηφηεξν 

ζχκα ηεο ηζιακηθήο ηξνκνθξαηίαο, κε απνηέιεζκα λα εγεζνχλ ηνπ «πνιέκνπ θαηά ηεο 

ηξνκνθξαηίαο».  
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ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

Αλέθαζελ ε ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή απαζρνινχζε ηελ πνιηηηθή 

επηζηήκε θαη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο. Σν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ θέληξηδε ν θπξηαξρηθφο 

ξφινο ηεο θαη ε εγεκνληθή ηεο παξνπζία, ε νπνία επεξέαδε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

δηακφξθσλε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο. 

Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Ακεξηθήο ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηάζεηο επεθηαηηζκνχ 

θαη αλάγθε επηβνιήο ησλ δηθψλ ηεο θαλφλσλ ζε «πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο». Ζ επηβνιή 

ησλ δηθψλ ηεο φξσλ ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηεο γεο φπνπ ππήξρε ζπκθέξνλ, καξηπξνχζε 

ηελ ηκπεξηαιηζηηθή δηάζεζε ησλ ακεξηθαληθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ηελ αλάγθε επίδεημεο 

ηεο ακεξηθαληθήο ηζρχνο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ πηψζε ηεο ΔΓ.   

O πξψηνο πξφεδξνο ησλ HΠA πνπ δηαηχπσζε ζπλνιηθφ δφγκα εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο ήηαλ ν Μνλξφε κεηά ην 1820, φηαλ ε Λαηηληθή Ακεξηθή απέθηεζε ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο απφ ηελ Ηζπαλία. H έμνδνο φκσο ηεο ρψξαο απφ ηνλ ππεξαηιαληηθφ 

απνκνλσηηζκφ ζα είλαη κηα δχζθνιε θαη θνπηψδεο πνξεία κε παιηλδξνκήζεηο. Σν πξψην 

βήκα έγηλε ην 1898 κε ηνλ πφιεκν HΠA - Ηζπαλίαο θαη ε απνθαζηζηηθή ηνκή κε ηελ 

είζνδν ηεο ρψξαο ζηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1917, κε ηνλ πξφεδξν 

Οπίιζνλ λα θηινδνμεί λα ραξάμεη ην πιαίζην ηεο λέαο παγθφζκηαο ηάμεο πξαγκάησλ. H 

γεξνπζία ην θαινθαίξη ηνπ 1920 απέξξηςε ηε πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ HΠA ζηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ θαη ε ρψξα επέζηξεςε ζηνλ 

απνκνλσηηζκφ κέρξη ηηο 8.12.1941, φηαλ ε Ηαπσληθή Αεξνπνξία επηηέζεθε αηθληδηαζηηθά 

ζηνλ Ναχζηαζκν ηνπ Πεξι Xάξκπνξ. 

H ακθηηαιάληεπζε κεηά ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ππήξμε 

βξαρχβηα. Σελ άλνημε ηνπ 1947 ν πξφεδξνο Σξνχκαλ κε ηε δηαηχπσζε ηνπ νκψλπκνπ 

δφγκαηνο θαηέζηεζε κφληκε ηελ εκπινθή ησλ HΠA φρη κφλνλ ζηελ Eπξψπε αιιά ζε φιν 

ηνλ πιαλήηε. H απφηνκε θαηάξξεπζε ηνπ Αλαηνιηθνχ πλαζπηζκνχ ην 1989 θαη ηεο 

EΓ ην 1991 έζεζαλ κηα άιιε πξφθιεζε: ζα επηβάιεη ε Οπάζηγθηνλ κηα κνλνκεξή 

παγθφζκηα Pax Americana ή ζα επηδηψμεη απιψο ηελ πξσηνθαζεδξία ζε έλα ζεζκηθά 

ζπγθξνηεκέλν παγθφζκην πιαίζην
17

; 
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Πριν την 11/9 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, αξθεηέο θνξέο νη ακεξηθάλνη έκεηλαλ πηζηνί ζηελ 

ηκπεξηαιηζηηθή πνιηηηθή ηνπο, πξνζπαζψληαο κε θάζε κέζν λα δηαθπιάμνπλ ή λα 

εμππεξεηήζνπλ ηα «ζπκθέξνληά» ηνπο. Γελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο, άιιεο ηειείσο 

απξνθάιππηα θαη άιιεο κε ην καλδχα ηεο πξνζηαηεπηηθήο-εηξελεπηηθήο επέκβαζεο γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, πνπ πξνζπάζεζαλ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ηα θαηάθεξαλ, λα επηβάιινπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο θαη λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο 

ηνπο κε ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο. 

Ζ πνιηηηθή ηνπ Μπνπο ηνπ πξεζβχηεξνπ θαη ηνπ Κιίληνλ ήηαλ ρσξίο ακθηβνιία 

ζηξακκέλε ζε πξαθηηθέο ειέγρνπ ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε. Ζ πνιηηηθή απηή εθθξάζηεθε 

κε ηελ παξαδνζηαθή ηκπεξηαιηζηηθή πνιηηηθή θαη ηνπο δχν πνιέκνπο ζηε δεθαεηία ηνπ 

1990, ηνλ πφιεκν ηνπ Κφιπνπ θαη ηνλ πφιεκν ζηε εξβία. Ζ πξαθηηθή επί πξνεδξίαο 

Κιίληνλ ήηαλ επηιεθηηθνί βνκβαξδηζκνί ελαληίνλ ρσξψλ ηεο «καχξεο ιίζηαο», φπσο 

θαηά θαηξνχο ήηαλ ην νπδάλ θαη ε Ληβχε, κε ζθνπφ ηελ θαηαζηξνθή εγθαηαζηάζεσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ηξνκνθξάηεο. Σν δφγκα Κιίληνλ φκσο πξφζζεζε ζην 

λενθηιειεχζεξν πξφηππν κία κεγάιε θαηλνηνκία, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Με ην 

αηηηνινγηθφ ηεο αλακφξθσζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ έληπζε 

ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ζηα Βαιθάληα, ζθνξπψληαο ην ζάλαην. ηφρνο ηνπ έλαο 

«επεξγεηηθφο ηκπεξηαιηζκφο» πνπ ζα κπνξέζεη λα επηβάιιεη ηελ νηθνπκεληθή δηθαηνζχλε 

θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Σν δφγκα Κιίληνλ, εθκεηαιιεπφκελν ηηο δηεζλείο 

ζπγθπξίεο, κπνξεί λα εηπσζεί φηη πέηπρε ζε πνιιά κέησπα
18

. Παξάιιεια φκσο 

δεκηνχξγεζε θαη αξθεηά πξνβιήκαηα, θπξίσο ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο ζπκκάρνπο θαη 

άιιεο ρψξεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, αθνχ ρηππνχζε απζαίξεηα ζηφρνπο θαη πξνθαινχζε 

αληηδξάζεηο κε ηηο εμαγγειίεο γηα πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη 

νηθνπκεληθή δηθαηνζχλε. Έληνλε ήηαλ θαη ε δπζαξέζθεηα ησλ ακεξηθαλψλ 

θνξνινγνχκελσλ πνπ αδηαθνξνχζαλ γηα παξεκβάζεηο ζε άιιεο ρψξεο (φπσο ζηε 

νκαιία), ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ησλ νπνίσλ αγλννχζαλ (Πάζρνο, 2005). Οη 

πξναλαθεξζείζεο δπζθνιίεο απαηηνχζαλ αλαζεσξήζεηο ζηα επηζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πνιπκεξνχο αλζξσπηζηηθήο εμαγγειίαο.  
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Παξά ην φηη ν Πξφεδξνο Κιίληνλ, κεηά ην 1993 εκθάληδε κία ζαθή πξνηίκεζε 

γηα κία επηιεθηηθή πνιπκέξεηα θαη ζηελέο επξσαηιαληηθέο ζρέζεηο, ην πνιηηηθφ 

ππφζηξσκα ζηελ Οπάζηγθηνλ θαη ζε αξθεηέο, θπξίσο Νφηηεο, πνιηηείεο πίεδε γηα 

απμαλφκελε ακεξηθαληθή εγεζία κέζσ κνλνκεξψλ πξσηνβνπιηψλ (Υάιιηληέπ, 2001: 

101-103)
19

. πλνιηθά, ε πνιηηηθή Κιίληνλ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ην 

κεηαβαηηθφ ζηάδην απφ ηελ επηιεθηηθή πνιπκέξεηα ζηελ κνλνκέξεηα. Οη πξσηνβνπιίεο 

ηεο θπβέξλεζεο Κιίληνλ γηα δηεζλή «δηθαηνζχλε» θαη «δεκνθξαηηθή εηξήλε» πνπ ζα 

δηαζθαιηζηνχλ κε ηε βνήζεηα ησλ επξσπαίσλ ζπκκάρσλ ζα δψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ 

σκή πνιηηηθή Μπνπο πνπ κε θάζε ηξφπν πξνζπαζεί λα επηβεβαηψζεη ηελ πιαλεηηθή 

θπξηαξρία ησλ ΖΠΑ
20

. 

   

 

Πολιτική Μποσς 

Ο Μπνπο δε θάλεθε λα αιιάδεη θάηη. Αληηζέησο, ε 11ε επηεκβξίνπ έξρεηαη λα 

εληζρχζεη θαη λα «λνκηκνπνηήζεη» ην κείγκα απνκνλσηηζκνχ θαη επεκβαηηζκνχ πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηε δηαθπβέξλεζή ηνπ (Ρνπά, 2003). Με πνιχ πην αδέμην θαη απξνθάιππην 

ηξφπν απφ ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπ, ρξεζηκνπνίεζε ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηεο 11/9 

γηα λα επηβάιιεη ηνπο δηθνχο ηνπ θαλφλεο δηθαίνπ, λα εθαξκφζεη ηα ζρέδηά ηνπ θαη ηηο 

αιιαγέο πνπ νξακαηηδφηαλ ζην δηεζλέο ζθεληθφ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη επλντθέο 

γηα ηε ρψξα ηνπ ζπλζήθεο.  

Ζ 11ε επηεκβξίνπ σο γεγνλφο επηβεβαίσλε ηηο ελζηηθηψδεηο θαη ηδενινγηθέο 

επηινγέο ηεο θπβέξλεζεο Μπνπο, ηελ απφθαζε λα απαληνχλ δπλακηθά ζηηο απεηιέο 

ελαληίνλ ησλ ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ, ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη γηα ζπκκαρίεο ή λα 

ηηο νηθνδνκνχλ, ρσξίο λα αλαιψλνληαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ επίιπζε 

πεξηθεξεηαθψλ θξίζεσλ. Πξνθαζηδφκελνο φηη ζέιεη λα ηηκσξήζεη ηελ ηζιακηθή 

ηξνκνθξαηία θαη λα ηειεηψλεη καδί ηνπο κηα γηα πάληα, έδσζε εμαξρήο ην ζηίγκα ηεο 

ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ζεσξψληαο φηη πξέπεη λα θηλεζεί άκεζα θαη 

δξαζηηθά γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Ζ δήισζε «φπνηνο δελ είλαη καδί 

καο είλαη απέλαληί καο…» καξηπξά ηνλ εγεκνληθφ ξφιν πνπ πξνηίζεηαη λα παίμεη ε 
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Ακεξηθή ηα επφκελα ρξφληα. Ζ άζθεζε εμνπζίαο ζηε δηεζλή πνιηηηθή γηα ηνλ Μπνπο δελ 

είλαη απαξαίηεην πιένλ αλ ζηεξίδεηαη ζε ζπιινγηθέο απνθάζεηο γηα ζπλεξγαηηθή 

αζθάιεηα νχηε λα είλαη πνιπκεξήο, φπσο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζηηο θπβεξλήζεηο 

Κιίληνλ. Ζ Ακεξηθή κεηά ην 2001 κπήθε ζηνλ πεηξαζκφ ηεο κνλνκεξνχο δηακφξθσζεο 

θαη εθαξκνγήο ελφο λένπ νξάκαηνο γηα ηε δηεζλή πνιηηηθή
21

.  

Ζ ακεξηθαληθή δχλακε νξίδεη εθ λένπ ηελ απεηιή. Σν πξσηνθαλέο ηξνκνθξαηηθφ 

ρηχπεκα ιεηηνχξγεζε ζαλ θαηαιχηεο. Γξνκνιφγεζε ηελ πινπνίεζε ηεο απηνθξαηνξηθήο 

ζηξαηεγηθήο ησλ Νενζπληεξεηηθψλ γηα ην «λέν ακεξηθαληθφ δφγκα»
22

. Ζ Οπάζηγθηνλ 

εθκεηαιιεχηεθε ην αληηηξνκνθξαηηθφ θιίκα πνπ αλαπηχρζεθε δηεζλψο θαη κε ηελ 

θάιπςε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, ην νπνίν ππνζηήξημε ηνλ αγψλα θαηά ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
23

, μεθηλά ε εθζηξαηεία γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο ησλ Σαιηκπάλ. 

Ζ αληηηξνκνθξαηηθή ζπκκαρία εθηφο απφ ην ΝΑΣΟ πεξηειάκβαλε ηε Ρσζία, ε νπνία 

παξνπζίαζε ζεακαηηθή θηινδπηηθή ζηξνθή, ηελ Κίλα, αθφκε θαη ην Ηξάλ. Ζ δηεζλήο 

θνηλφηεηα αλαγλψξηδε ηελ αλάγθε ηηκσξίαο ηνπ θαζεζηψηνο πνπ ζπλέβαιε ζηελ 

αλάπηπμε ηεο Αι Κάηληα. Ζ εθζηξαηεία ζην Αθγαληζηάλ κπνξεί επηρεηξεζηαθά λα είρε 

επηζεηηθφ ραξαθηήξα, απνηεινχζε φκσο απάληεζε ζην ρηχπεκα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 

θαη δηέζεηε πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δίθαηνπ πνιέκνπ, πξάγκα πνπ βνήζεζε 

ζηε δηεζλή ζπλαίλεζε.    

Ζ Οπάζηγθηνλ απέθηεζε ην «εζηθφ δηθαίσκα» λα δηεμάγεη έλαλ «πξνιεπηηθφ» 

πφιεκν. Γελ αξθεί ινηπφλ ν πφιεκνο ελάληηα ζηελ Αι Κάηληα. Δίλαη επθαηξία λα 

αλαηξαπνχλ θαη φια ηα επηθίλδπλα θαζεζηψηα ή λα θαηαζηξαθνχλ νη επηθίλδπλεο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπο (Ηξάλ, Ηξάθ, Β. Κνξέα). Πξφθεηηαη φκσο γηα απνθάζεηο πνπ κάιινλ 

είραλ παξζεί πξηλ ηελ επίζεζε ηεο 11εο επηεκβξίνπ θαη απιά ν Μπνπο εθκεηαιιεχηεθε 

ηελ επθαηξία. Ο νξηζκφο «άμνλαο ηνπ θαθνχ» εθινγηθεχεη απιψο κε φξνπο λφκηκεο 

άκπλαο, κηα ερζξηθή πνιηηηθή πνπ είρε θαζνξηζηεί πνιχ πξηλ απφ ηνλ «πφιεκν ελαληίνλ 

ηεο ηξνκνθξαηίαο». Δίλαη κηα επαλάιεςε πεξηνξηζκέλεο ιίζηαο κε «θξάηε-ηαξαμίεο» 

πνπ είρε θαζνξηζηεί απφ ηελ θπβέξλεζε Κιίληνλ, αθξηβψο κε ην ίδην αηηηνινγηθφ 
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(εμαγσγή ηξνκνθξαηίαο θαη πξφγξακκα φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο). Ζ γλσζηή 

πξνπαγαλδηζηηθή ηαθηηθή γηα λα λνκηκνπνηήζνπλ ηηο επηζέζεηο θαη λα θεξδίζνπλ ηελ 

αλνρή (ηνπιάρηζηνλ) ηεο θνηλήο γλψκεο. Σίπνηα θαηλνχξην φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο. Ο 

πφιεκνο ελαληίνλ ηεο ηξνκνθξαηίαο δελ επέθεξε παξά κνλάρα κηα θαζαξά ζηξαηησηηθή 

επηρείξεζε: ηελ εθζηξαηεία ηνπ Αθγαληζηάλ πνπ είρε σο ζηφρν λα ηζαθίζεη ην θαζεζηψο 

ησλ Σαιηκπάλ θαη λα ην αληηθαηαζηήζεη κε κία εμνπζία πνπ δελ ζα παξείρε άζπιν ζε 

ηξνκνθξάηεο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κεγάιεο εμειίμεηο πνπ παξνπζηάδνληαη σο 

ζπλέπεηεο είραλ ήδε δξνκνινγεζεί πξηλ απφ απηή ηελ εκεξνκελία. Ζ 11ε επηεκβξίνπ 

επηηάρπλε απιψο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ θπβέξλεζε Μπνπο παξφιν πνπ αξρηθά δήισλε φηη δελ ζα πέζεη ζηελ παγίδα λα 

δερηεί ηελ πξφθιεζε λα εκπιαθεί ζε έλα πφιεκν πνιηηηζκψλ
24

 θαη λα πξνζδψζεη έλαλ 

ηέηνην ραξαθηήξα ζηελ αληηηξνκνθξαηηθή εθζηξαηεία ηεο, ζηελ πξάμε, ηξνθνδφηεζε ηε 

δηάρπηε εληχπσζε φηη είρε θεξχμεη «ζηαπξνθνξία» (Λπγεξφο, 2010, ζει. 22). Ο 

Ακεξηθαλφο πξφεδξνο αγλνεί φηη ν «αγψλαο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο» πξέπεη λα είλαη 

πξσηίζησο πνιηηηθφο θαη φηη νη αηηίεο δηακφξθσζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο πξέπεη 

λα αλαδεηεζνχλ ζηελ πξφζθαηε ηζηνξία ηνπ κνπζνπικαληθνχ θαη αξαβηθνχ θφζκνπ θαη 

φρη ζην Κνξάλη θαη θεξχζζεη ηνλ καδηθφ πφιεκν ελαληίνλ ηνπ ηζιακηθνχ θφζκνπ. Ζ 

Οπάζηγθηνλ εθκεηαιιεχζεθε ηελ ηζιακηθή ηξνκνθξαηία γηα λα ζέζεη ην κνπζνπικαληθφ 

θφζκν ελψπηνλ ηνπ ςεπηνδηιιήκαηνο ή κε ηελ Ακεξηθή ή κε ηελ Αι Κάηληα. Ήηαλ έλαο 

ηξφπνο λα ραξάμεη ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή εθεί πνπ ηελ ζπλέθεξε. Με άιια ιφγηα νη 

Νενζπληεξεηηθνί (Neo-conservatism)
25

 βνιεχνληαλ λα έρνπλ αληίπαιφ ηνπο ηνλ Οζάκα 

Μπηλ Λάληελ θαη αληηζηξφθσο. 

Έηζη εμεγείηαη ελ πνιινίο ε ιαλζαζκέλε ακεξηθαληθή πξνζέγγηζε ζην πξφβιεκα 

ηεο ηξνκνθξαηίαο, ην νπνίν ζηεξίρηεθε ζε γεληθεπκέλεο παξαλνήζεηο ηνπ ηχπνπ «ην 

ξηδνζπαζηηθφ Ηζιάκ επζχλεηαη γηα ηελ παγθφζκηα ηξνκνθξαηία», ζέηνληαο ην πξφβιεκα 

ζε ιάζνο βάζε. Ζ ηζιακηθή ηξνκνθξαηία απνηειεί πξσηίζησο πνιηηηθφ θαηλφκελν. Γηα 

λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά απηή ε αζχκκεηξε απεηιή πξέπεη λα θαηαπνιεκεζεί 

θαη ζηα δχν επίπεδα, θαη ζε επηρεηξεζηαθφ θαη ζε ηδενινγηθφ.  
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ην λέν εγεκνληθφ ζρέδην, ζην δφγκα Μπνπο ηα πιηθά ηεο πνιηηηθήο ζηξαηεγηθήο 

ησλ θπβεξλήζεσλ Κιίληνλ δελ εγθαηαιείπνληαη θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη απηά 

πνπ πξέπεη λα δηαζθαιηζηνχλ. Σν δφγκα εζληθήο αζθάιεηαο ηνπ Μπνπο φκσο 

«εμειίζζεηαη», θαζψο ε αληηηξνκνθξαηηθή πνιηηηθή δελ αξθεί λα είλαη απιψο 

«απνηξεπηηθή»  αιιά πξέπεη λα γίλεη επηζεηηθή, πνιεκηθή θαη ζηξαηησηηθή.  Πξνθεηκέλνπ 

λα δηαθπιάμεη ηελ αζθάιεηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ ακεξηθαληθνχ έζλνπο επηβάιιεηαη λα 

πνιεκήζεη ηηο ηπξαλλίεο πνπ ηξέθνπλ ηελ ηξνκνθξαηία θαη λα αιιάμνπλ νη ηζνξξνπίεο 

πξνο φθεινο ηεο Ακεξηθήο.  Έηζη γηα παξάδεηγκα ρψξεο φπσο ην Παθηζηάλ πνπ κέρξη ην 

2001 ήηαλ ζχκκαρνο ησλ Σαιηκπάλ θαη ζηφρνο πνηθίισλ δηεζλψλ θπξψζεσλ, 

αλαγνξεχζεθε ζε αληηηξνκνθξαηηθφ ζχκκαρν (Πάζρνο, 2005). Οη αλαιπηέο ζσζηά είραλ 

πξνβιέςεη φηη νη αληηηξνκνθξαηηθνί πφιεκνη ζα αιιάδνπλ ζπρλά ζηνρνζεζία αλάινγα κε 

ηα γεσζηξαηεγηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. 

Οπζηαζηηθά, νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο βνήζεζαλ ηνλ ζπγθξαηεκέλν θαη 

επηθπιαθηηθφ Μπνπο λα κεηαηξαπεί ζε «λέν ζπληεξεηηθφ πνιεκηθφ εγέηε», ν νπνίνο δελ 

δηζηάδεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ακεξηθαληθή ζηξαηησηηθή ππεξνπιία γηα λα εμππεξεηήζεη 

ηα ζπκθέξνληα ηεο ππεξδχλακεο (Καηξίδεο 2010: 20). Έηζη, εθκεηαιιεχηεθε ηελ 

επθαηξία πνπ ηνπ πξφζθεξε ην ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ηεο 11εο επηεκβξίνπ γηα λα 

εθαξκφζεη ηνλ θηιειεχζεξν ηκπεξηαιηζκφ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ιχζεη κία ζεηξά απφ 

άζρεηα κε ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε δηεζλή δεηήκαηα θαη παξάιιεια λα ηζρπξνπνηήζεη 

ηε ζέζε ηνπ, επηηπγράλνληαο κηα επξεία πνιηηηθή λίθε απέλαληη ζηνπο αληηπάινπο ηνπ 

ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 

 Έλα επηρείξεκα πνπ πξνβάιιεηαη ζπρλά γηα ηελ ακεξηθαληθή εθζηξαηεία είλαη 

πσο ην δήηεκα ηεο Αι Κάηληα δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ έλα πξφζρεκα θαη πσο πίζσ απφ 

ηε ζηξαηησηηθή επηρείξεζε ζην Αθγαληζηάλ άξρηζε λα δηαγξάθεηαη κηα ζηξαηεγηθή 

ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

Έηζη θηάζακε ζηελ επίζεζε ζην Αθγαληζηάλ, ηε κνλαδηθή ίζσο άκεζε θαη 

δηθαηνινγεκέλε ζπλέπεηα ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ, θαη ζην Ηξάθ, ην κεγαιχηεξν 

ίζσο ιάζνο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Ακεξηθήο. Ζ 11ε επηεκβξίνπ επηβεβαίσζε σο 

γεγνλφο ηηο ελζηηθηψδεηο θαη ηδενινγηθέο επηινγέο ηεο θπβέξλεζεο Μπνπο, ηελ απφθαζε 

δειαδή λα απαληνχλ δπλακηθά ζηηο απεηιέο ελαληίνλ ησλ ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ, 



 

 

ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη γηα ζπκκαρίεο ή λα αλαιψλνληαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ 

επίιπζε ησλ θξίζεσλ. 

Σν Μάξηην ηνπ 2003 νη ΖΠΑ επηηέζεθαλ ζην Ηξάθ, αλαιακβάλνληαο έλα απφ ηα 

πην θηιφδνμα εγρεηξήκαηα ηεο εμσηεξηθήο ηνπο πνιηηηθήο κεηαπνιεκηθά. Ζ εηζβνιή ζην 

Ηξάθ δε ζπλέβε ράξε «ηνπ πνιέκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο». Σν αληίζεην, ν «πφιεκνο 

θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο» θαηαζθεπάζηεθε γηα λα δηθαηνινγήζεη θαη λα επηηξέςεη ηελ 

επέκβαζε ζην Ηξάθ.  Γελ ζρεδηάζηεθε γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ ίδηα ηελ ηξνκνθξαηία θαη 

ηα πξνβιήκαηά ηεο θαη γηα απηφ ην ιφγν δελ θαηάθεξε λα ηα επηιχζεη θηφιαο                               

(Καηξίδεο 2008: 24).  

Ο Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο νπιίδεηαη κε ππεξεμνπζίεο γηα ηε δηεμαγσγή ελφο 

πνιέκνπ πνπ βιέπεη σο κέζν επίηεπμεο ζηφρσλ θαη εμππεξέηεζεο ζπκθεξφλησλ, 

πξνβάιινληάο ηνλ ζαλ «αγψλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο», φπσο πξναλαθέξζεθε. Δλφο 

πνιέκνπ πνπ πξνηίζεηαη λα ηνλ ζπλερίζεη κέρξη λα πεηχρεη ην ζρέδηφ ηνπ.  

ηελ νκηιία ηεο δεχηεξεο νξθσκνζίαο ηνπ ην 2005, ν Μπνπο αγλνψληαο ηα 

ζηνηρεία γηα ηηο αλζξψπηλεο απψιεηεο-ζχκαηα ηεο Αι Κάηληα
26

 δηαθήξπμε ηη ζα 

αθνινπζήζεη θαη πνηα ζα είλαη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ απφ δσ θαη ζην εμήο: 

«Σψξα είλαη ην επείγνλ αίηεκα ηεο εζληθήο καο αζθάιεηαο θαη ην ρξένο ηνπ θαηξνχ καο. 

Καηά ζπλέπεηα, ε πνιηηηθή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ είλαη λα αλαδεηεί θαη λα 

ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ δεκνθξαηηθψλ θηλεκάησλ θαη ζεζκψλ ζε θάζε έζλνο θαη 

πνιηηηζκφ, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ θαηάξγεζε ηεο ηπξαλλίαο ζηνλ θφζκν καο». 

Ζ 11ε επηεκβξίνπ κεηέβαιε ηελ παγθφζκηα ζηξαηεγηθή ηζνξξνπία κφλν ζην 

βαζκφ πνπ ππνρξέσζε ηελ ακεξηθαληθή ππεξδχλακε λα νξίζεη εθ λένπ ηελ απεηιή θαη 

επνκέλσο ηε κειινληηθή ζηξαηεγηθή ηεο. Τπήξμε πνιηηηθή αληηπαξάζεζε κε πνιηηηθφ, 

νηθνλνκηθφ θαη ζηξαηεγηθφ θφζηνο. Ζ δηάζπαζε ζηξαηεπκάησλ θαη κέζσλ γηα ηελ 

εθζηξαηεία ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κεηψπνπ επηρεηξήζεσλ (Αθγαληζηάλ, Ηξάθ) 

δπζρέξαλε ην «αληηηξνκνθξαηηθφ εγρείξεκα» αθφκε πεξηζζφηεξν. Ζ ξεηνξηθή γηα 

εθδεκνθξαηηζκφ θαη αλακφξθσζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ ήηαλ απιά ε βηηξίλα ηεο 

ζηξαηεγηθήο ησλ ΖΠΑ γηα άκεζν έιεγρν ηεο πεξηνρήο πνπ παξάγεη ην θζελφηεξν θαη 

πεξηζζφηεξν πεηξέιαην ζηνλ πιαλήηε. Με απηφ ηνλ ηξφπν επεδίσμαλ λα εμαζθαιίζνπλ 
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 Σα ζχκαηα ηεο Αι Κάηληα ηξηπιαζηάζηεθαλ ηελ πεληαεηία 2001-2006 ζπγθξηηηθά κε ηελ πεληαεηία 

1996-2001 



 

 

πιενλέθηεκα έλαληη ζεκεξηλψλ θαη κειινληηθψλ αληαγσληζηψλ. Έλαληη δειαδή ηεο 

Δπξψπεο θαη ηεο Κίλαο. Ζ Ρσζία είλαη ελεξγεηαθά αλεμάξηεηε. ηφρνο επίζεο λα 

παξεκπνδηζζεί ε νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο Ρσζίαο, θαζψο θαη ε άλδξσζε ηεο Κίλαο, 

ψζηε λα κελ είλαη κειινληηθά ζε ζέζε λα ακθηζβεηήζεη ηελ ακεξηθαληθή εγεκνλία 

(Λπγεξφο, 2010).   

Οη ζηφρνη απηνί ήηαλ θνηλά απνδεθηνί. Ζ δηαθνξά ήηαλ ζηε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ. Οη κεηξηνπαζείο επεδίσθαλ ηελ επίηεπμή ηνπο κέζσ 

δηπισκαηηθψλ ρεηξηζκψλ θαη πνιηηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ελψ αληίζεηα νη 

Νενζπληεξεηηθνί επεδίσθαλ ηελ αλαηξνπή γεσπνιηηηθψλ ηζνξξνπηψλ, κε ηελ επηβνιή 

ηζρχνο, αδηαθνξψληαο γηα ηηο ζπλέπεηεο. Ζ εηζβνιή θαη εγθαηάζηαζε ησλ Ακεξηθαλψλ 

ζην Ηξάθ ήηαλ ην θξίζηκν βήκα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. (Λπγεξφο 2010: 48). 

Οη Νενζπληεξεηηθνί θάλεθε λα δηθαηψλνληαη κε ηελ δηαθαηλφκελε ζηξαηησηηθή 

λίθε ηνπο. Δπεδίσθαλ ξήμεηο θαη αλαηξνπέο, ζηεξηδφκελνη ζηε ζεσξία ηεο αιπζηδσηήο 

αληίδξαζεο (ληφκηλν) γηα ηελ αιιαγή ηνπ γεσπνιηηηθνχ ράξηε. Ο έιεγρνο απηήο ηεο 

πεξηνρήο είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα δχν θπξίσο ιφγνπο: αθελφο ην Ηξάθ έρεη 

ηεξάζηηα πεηξειατθά απνζέκαηα θαη αθεηέξνπ ε γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε ην θαηαζηεί 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πεξηνρήο, αθνχ απνηειεί «ζηαπξνδξφκη». 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο πνιηηηθήο Μπνπο πξνζπαζνχζαλ λα θξχςνπλ ην δηηηφ ζηφρν 

ηεο ακεξηθαληθήο επέκβαζεο. Δθηφο απφ ηελ εδξαίσζε ηεο ακεξηθαληθήο εγεκνλίαο 

παγθνζκίσο, ήζειαλ λα δηακνξθψζνπλ ηδηαίηεξα θηιηθφ γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ γηα ην 

Ηζξαήι. Σν Σει Αβίβ κέζσ ησλ αθαλψλ αιιά ηζρπξψλ ηνπ ιφκπη πίεδε ηελ Οπάζηγθηνλ 

λα αλαιάβεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηελ εθθαζάξηζε ησλ γεσπνιηηηθψλ ηνπ αληηπάισλ (Ηξάθ 

θαη Ηξάλ). Οη ηζιακηζηέο ην γλψξηδαλ θαη απεηινχζαλ θαη ην Ηζξαήι, ζεσξψληαο ην 

θνκκάηη ηεο Γχζεο. 

χζζσκε ε Δπξψπε πίεδε ηφηε ηηο ΖΠΑ λα αλαιάβνπλ δξαζηηθή πξσηνβνπιία 

γηα επίιπζε ηνπ παιαηζηηληαθνχ δεηήκαηνο ζηε βάζε ηεο αλαγλψξηζεο αλεμάξηεηνπ 

θξάηνπο, ζεσξψληαο φηη κηα ηέηνηα εμέιημε ζα ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ζηελ εθηφλσζε ηνπ 

αληηακεξηθαληθνχ θιίκαηνο θαη ζηελ εμαζζέληζεο ηεο απήρεζεο ηεο ηζιακηθήο 

ηξνκνθξαηίαο.  

ηελ Οπάζηγθηνλ ππήξμαλ αξθεηνί πνπ είραλ αληηιεθζεί φηη ε θξαηηθή 

ηξνκνθξαηία ελαληίνλ ησλ Παιαηζηηλίσλ λνκηκνπνηεί ηνλ ηζιακηθφ θνληακεληαιηζκφ 



 

 

ζηα κάηηα ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλήο γλψκεο θαη ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα ζέζεη 

ηηο βάζεηο γηα γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ Γχζεο θαη Ηζιάκ. Χζηφζν δελ ηνικνχζαλ 

λα έξζνπλ ζε αληίζεζε κε έλα δήηεκα ηακπνχ γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ. 

(Λπγεξφο 2010: 50). Έηζη, ην εβξατθφ ιφκπη θαηάθεξε λα απνηξέςεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

παιαηζηηληαθνχ θξάηνπο απφ ην Ηζξαήι, κε θεληξηθφ επηρείξεκα φηη εάλ δελ ζπληξηβνχλ 

νη παιαηζηηληαθέο νξγαλψζεηο πνπ ζηέιλνπλ ηνπο αλζξψπνπο-βφκβεο ζην Ηζξαήι, ην ίδην 

πξφβιεκα ζα αληηκεησπίζνπλ θαη νη ΖΠΑ
27

.   

Ζ θπβέξλεζε Μπνπο καδί κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ήζειε λα ιχζεη ζε ρψξεο ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ηα δηθά ηεο γεσπνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα, ζεψξεζε ηδαληθή επθαηξία λα ηζρπξνπνηήζεη ηελ πνιηηηθή θπξηαξρία ησλ 

Νέν-ζπληεξεηηθψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Δθεί πξέπεη λα αλαδεηεζεί θαη ε εμήγεζε 

γηα ηελ ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο πξνεδξίαο Μπνπο, ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο. Έηζη θη αιιηψο είλαη απνηέιεζκα εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ θαη δηαβνπιεχζεσλ. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ ακεξηθαληθή ππεξδχλακε, πνπ φπσο αλαθέξζεθε, εζσηεξηθή θαη 

εμσηεξηθή πνιηηηθή είλαη αιιειέλδεηεο. Δθεί, εδψ θαη 30 ρξφληα θπνθνξείηαη κηα 

ζπληεξεηηθή αληεπαλάζηαζε (Καηξίδεο, 2008), απάληεζε ζηε θζνξά θαη ηηο απνηπρίεο 

ηνπ ακεξηθαληθνχ κεηαπνιεκηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ. Ζ αληεπαλάζηαζε απηή εθθξάδεηαη 

θαη ηξνθνδνηείηαη απφ ηηο κεγάιεο αιιαγέο ζην εζσηεξηθφ ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο 

θαη ζπγθεληξψλεηαη ζε έλα ππεξαπινπζηεπηηθφ πνιηηηθφ κήλπκα ππέξ «ηεο παηξίδαο, ηεο 

ζξεζθείαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο»
28

. 

Ζ απάληεζε ηεο Ακεξηθήο ζηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηεο 11/9 θαη εηδηθά ε 

εηζβνιή ζην Ηξάθ δε κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή κε φξνπο δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Γελ πξφθεηηαη απιά γηα έλα ιάζνο ή γηα έλαλ θαθφ ππνινγηζκφ 

αιιά γηα έλα κειεηεκέλν θαη ξηςνθίλδπλν ζρέδην πξνψζεζεο ζπγθεθξηκέλεο αηδέληαο 

ηνπ Ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ. Με ηνλ πφιεκν ζην Ηξάθ αληί λα γεθπξψζεη, βάζπλε ην 
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 ήκεξα, Αχγνπζηνο ηνπ 2014, ην παιαηζηηληαθφ δήηεκα παξακέλεη άιπην, ελψ ε θαηάζηαζε ζηα 

θαηερφκελα απφ ην Ηζξαήι παιαηζηηληαθά εδάθε έρεη εθηξαρπλζεί, αθνχ νη βνκβαξδηζκνί ζηε Γάδα 

ζπλερίδνληαη, ελψ ε ιχζε κνηάδεη λα απνκαθξχλεηαη καδί κε ην φλεηξν ησλ Παιαηζηηλίσλ γηα αλεμάξηεην 

θξάηνο. Οη παξάλνκνη, ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Γίθαην, επνηθηζκνί έρνπλ απμεζεί θαη ην Ηζξαειηλφ θξάηνο 

έρεη απνθιείζεη ηε Γάδα απφ ζηεξηά, ζάιαζζα θαη αέξα.  
28

 Ζ αληεπαλάζηαζε γελλήζεθε κεηά ηελ απνηπρία ηνπ Βηεηλάκ. Δληζρχζεθε απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

ζνβηεηηθήο ππεξδχλακεο πνπ ηξνθνδφηεζε ηελ αιαδνλεία ησλ ΖΠΑ, ελ απνπζία αμηφκαρνπ αληηπάινπ, 

φηαλ αθφκα θαη νη θηιειεχζεξνη εγθαηέιεηςαλ ηνλ παξαδνζηαθφ θηιεηξεληζκφ, ππνζηεξίδνληαο ηηο 

ΝΑΣΟτθέο επεκβάζεηο ζηε Γηνπγθνζιαβία. (Βι. Καηξίδεο, Γ. «Ζ ακεξηθαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ε 

ζπληεξεηηθή αληεπαλάζηαζε», 2008) 



 

 

ράζκα κεηαμχ Γχζεο θαη Ηζιάκ (Λπγεξφο 2010: 22). Ζ επέκβαζε ζην Ηξάθ ελδπλάκσζε 

ηελ Αι Κάηληα θαη λνκηκνπνίεζε ηνλ αγψλα ηεο ζηα κάηηα ρηιηάδσλ κνπζνπικάλσλ                

(Καηξίδεο, 2008: 24). ήκεξα, ηε ζηηγκή πνπ γξάθνληαη απηέο νη γξακκέο νη 

Σδηραληηζηέο δελ έρνπλ ζηακαηήζεη ηα αληίπνηλα γηα ηηο ακεξηθαληθέο ζηξαηησηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη αεξνπνξηθέο επηδξνκέο θαη ζπλερίδνπλ λα απεηινχλ γηα εθδίθεζε (κε 

λέν απνθεθαιηζκφ). Παξάιιεια, ε εκκνλή ηεο πνιηηηθήο Μπνπο είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

αγαλάθηεζε φρη κφλν ηνπ ηζιακηθνχ θφζκνπ αιιά θαη ησλ ακεξηθαλψλ πνιηηψλ, πνπ 

άξρηδαλ λα θαηαιαβαίλνπλ φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε εμσηεξηθή «πνιηηηθή» κφλν 

επηθίλδπλε θαη θαηαζηξνθηθή κπνξεί λα απνβεί, αθνχ ε Ακεξηθή είρε πεξηέιζεη ζηε δχλε 

ελφο πνιέκνπ κε ηελ ηξνκνθξαηία (θαη ην Ηζιάκ) πνπ κνηάδεη λα κελ έρεη ηέινο. 

Κξίλνληαο εθ ηνπ απνηειέζκαηνο, ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο πξνεδξίαο Μπνπο 

θαη εηδηθφηεξα ε επέκβαζε θαη πξνζπάζεηα θαηάιεςεο ηνπ Ηξάθ απφ ηηο ΖΠΑ 

εμειίρζεθε ζε κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο απνηπρίεο ηεο λεφηεξεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο. Απηφ πνπ δελ είρε πξνβιέςεη ν Μπνπο ήηαλ ε αληίδξαζε ηνπ Ηξάθ, ην νπνίν 

δελ ππνδέρηεθε ηνπο ακεξηθαλνχο ζηξαηηψηεο θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο ζαλ 

απειεπζεξσηέο
29

. Ο Μπνπο πίζηεςε φηη ην Ηξάθ κπνξεί λα απνηειέζεη ην νξκεηήξην γηα 

ηελ αλαδηακφξθσζε απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο, αιιά κεγάιεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο 

πεξηνρήο. Ζ δηακάρε πνπ μέζπαζε αλάκεζα ζε ηίηεο θαη νπλίηεο πξνθάιεζε ηελ 

αλαδηάηαμε ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ηξάθ, ε νπνία άξρηζε λα αλεζπρεί ηδηαίηεξα ηνπο 

ακεξηθαλνχο ζπκκάρνπο θαη γείηνλεο (Σνπξθία, Ηνξδαλία, ανπδηθή Αξαβία) θαη έδσζε 

ηελ επθαηξία ζην Ηξάλ λα επεθηείλεη ηελ επηξξνή ηνπ αθνχ απαιιάρηεθε απφ δχν 

ηνπηθνχο αληηπάινπο, ηνπο Σαιηκπάλ ηνπ Αθγαληζηάλ θαη ηνλ αληάκ.   

Γπζηπρψο γηα ρξφληα ε Οπάζηγθηνλ ην πξνζέγγηδε κνλνδηάζηαηα θη αθξηβψο γη’ 

απηφ ν ηδηφηππνο πφιεκνο ζπλερίζηεθε γηα ρξφληα ρσξίο λα πεξηνξηζηεί νπζηαζηηθά ε Αι 

Κάηληα. Δλ νλφκαηη ηνπ πνιέκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο αζθήζεθε θαη ζπλερίδεη λα 

αζθείηαη πίεζε θαη ζε άιια κε θηιηθά θαζεζηψηα θαη ζε φινπο ηνπο δηαθσλνχληεο κε ηελ 

ακεξηθαληθή ηάμε πξαγκάησλ (Υεδκπνιάρ, Υακάο, Ηξάλ) ή ζε φζνπο κπνξνχλ δπλεηηθά 

λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηα ζρέδηά ηνπο. 
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Πολιτική Ομπάμα 

ηηο εθινγέο ηνπ 2008, ην ακεξηθαληθφ εθινγηθφ ζψκα, έρνληαο θνπξαζηεί απφ 

ηνλ αηειείσην αγψλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο
30

, παξάιιεια κε ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα 

ηελ πνιηηηθή ησλ Ρεπνπκπιηθάλσλ, έδεημε εκπηζηνζχλε ζην δεκνθξαηηθφ Γεξνπζηαζηή 

απφ ην Ηιηλφηο, Μπάξαθ Οκπάκα. Ζ επνρή κεηά ην 2008 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο 

κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ λένπ πξνέδξνπ θαη γίλεηαη ίζσο πην έληνλα αληηιεπηφ 

απφ ηελ θνηλή γλψκε ε αιιειεμάξηεζε εζσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη εμσηεξηθψλ 

ππνζέζεσλ
31

. Ο λένο πξφεδξνο αλαγλψξηζε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο θαη πξνζπάζεζε λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα γηα λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα ε Οπάζηγθηνλ λα δηαηεξήζεη έλαλ εγεηηθφ ξφιν (Λπγεξφο 2010: 53).  

Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα πξνζδνθνχζε φηη ν Οκπάκα ζα αθνινπζήζεη κία εμσηεξηθή 

πνιηηηθή πνπ ζα ππεξαζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο ηνπ αιιά παξάιιεια ζα 

ζέβεηαη ηε δηπισκαηία θαη ην δηεζλέο δίθαην, ζε αληίζεζε κε ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ. Απηή ε 

πνιηηηθή εμάιινπ κπνξεί λα απνδεηρζεί απνδνηηθφηεξε απφ ηε λενζπληεξεηηθή 

ζηξαηεγηθή ηνπ Μπνπο. Ζ ηεξάζηηα δεκηά πνπ πξνθάιεζε ν Σδνξηδ Μπνπο ζηα 

ζπκθέξνληα ηεο Ακεξηθήο ήηαλ έλα ηζρπξφ θίλεηξν γηα λα δνθηκάζεη κηα δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε
32

.    

Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ Οκπάκα ζηεξίρζεθε ζε ηξεηο ππιψλεο. Σνλ πξψην 

ππιψλα απνηεινχζε ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Ακεξηθήο κε ηηο αλεξρφκελεο δπλάκεηο 

ηεο Αζίαο θαη θπξίσο κε ηελ Κίλα. Σνλ δεχηεξν ππιψλα ην άλνηγκα ζηνλ κνπζνπικαληθφ 

θφζκν θαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο ζχγθξνπζεο κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηνλ ηξίην ππιψλα ν 

ππξεληθφο αθνπιηζκφο.  

ηηο αξρέο ηεο ζεηείαο ηνπ θάλεθε λα δηθαηψλεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ςεθνθφξσλ 

ηνπ, πξνζπαζψληαο λα αιιάμεη πξνζέγγηζε ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή. Λακβάλνληαο 

ππφςε ηηο δχζθνιεο ζπγθπξίεο (νηθνλνκηθή θξίζε, πίεζε γηα αλαζπγθξφηεζε ησλ 

δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζεζκψλ), ηελ νηθνλνκηθή γηγάλησζε Κίλαο θαη Ηλδίαο, ηηο ζρέζεηο 

κε ηε Ρσζία, ηελ αλάγθε γηα επαλελνπνίεζε ηεο Γχζεο θαη ηηο δηαθσλίεο ηνπ 

γαιινγεξκαληθνχ άμνλα, ζπζηήλεη έλα ζψκα δηαβνχιεπζεο πνπ λα εμππεξεηεί ηηο ΖΠΑ. 
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Αξρηθά κε ην G7 θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην G8 θαη G20, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε Ρσζία θαη 

ζηε ζπλέρεηα Κίλα θαη Ηλδία, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ησλ νπνίσλ νπνηαδήπνηε παξέκβαζε 

ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη αδχλαηε, έδεημε ηε δηάζεζή ηνπ γηα δηαηήξεζε ηεο 

δηαηιαληηθήο ζπλεξγαζίαο. Σα ζεκάδηα πνιπκέξεηαο πνπ δείρλεη ε ακεξηθαληθή 

θπβέξλεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαζθάιεηα πνπ δεκηνχξγεζε ε δηεζλήο ηξνκνθξαηία, 

γέλλεζαλ ηελ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ζπκκαρηψλ. Σελ αλάγθε απηή αθνπγθξάζηεθε ν 

Οκπάκα, ν νπνίνο πξνζπάζεζε λα νηθνδνκήζεη έλαλ ζπλαζπηζκφ θαη λα αλαπηχμεη κία 

παγθφζκηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, δηαηεξψληαο σζηφζν 

ηνλ εγεηηθφ ξφιν ηεο Ακεξηθήο θαη ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο δξάζεο (Τθαληήο θαη 

Ξελάθεο 2010: 117).  Χο γεξνπζηαζηήο ν Μπάξαθ Οκπάκα είρε ακθηζβεηήζεη ηελ 

ζθνπηκφηεηα ηνπ πνιέκνπ ζην Ηξάθ. Χο ππνςήθηνο, είρε δεζκεπηεί φηη ζα απνζχξεη ηηο 

ακεξηθαληθέο δπλάκεηο απφ ηα Ηξαθηλά εδάθε. Χο πξφεδξνο, κπνξεί λα κελ ηήξεζε ην 

αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα, αιιά έρεη δξνκνινγήζεη ηελ απνρψξεζε ησλ ακεξηθαληθψλ 

δπλάκεσλ (Λπγεξφο 2010: 217), δείρλνληαο ηηο πξνζέζεηο ηνπ γηα αιιαγή ηνπ ξφινπ ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή θαη ηεο ζηάζεο ηνπ απέλαληη ζην 

κνπζνπικαληθφ θφζκν. 

Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο θαη πνηνηηθά λέν είλαη ην πνιηηηθφ άλνηγκα πξνο ην 

Ηζιάκ, φπσο απηφ δηαθεξχρηεθε ζηελ νκηιία ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηνλ Ηνχλην ηνπ  

2009. ηφρνο ηνπ είλαη λα ζέζεη ηηο ζρέζεηο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ κε ην 

κνπζνπικαληθφ θφζκν ζε λέεο βάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνδπλακψζεη ηνλ ηζιακηθφ 

θνληακεληαιηζκφ, λα απνκνλψζεη πνιηηηθά ηελ ηζιακηθή ηξνκνθξαηία (Λπγεξφο 2010: 

55) θαη λα εμνκαιχλεη ηηο ζρέζεηο Ηζιάκ-Γχζεο. Σν πξφγξακκά ηνπ ζηα επί κέξνπο 

κέησπα πεξηειάκβαλε ξχζκηζε ηεο ζρέζεο κε ηε πξία, δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ 

Σερεξάλε γηα πάγσκα ηνπ ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο, εκκνλή γηα ζπληξηβή ησλ 

Σαιηκπάλ, ζηαδηαθή απαγθίζηξσζε ησλ ακεξηθαλψλ απφ ην Ηξάθ, άζθεζε πηέζεσλ ζην 

Ηζξαήι γηα αλαγλψξηζε ηνπ παιαηζηηληαθνχ θξάηνπο. εκεία ηα νπνία απνηεινχζαλ 

βαζηθά δεηήκαηα γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ κνπζνπικαληθνχ θφζκνπ κε ηελ Οπάζηγθηνλ. Ο 

ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ Παιαηζηηληαθνχ κάιηζηα ήηαλ απηφ γηα ην νπνίν ζα ηνλ έθξηλαλ 

νη κνπζνπικάλνη.   

Δπηρείξεζε λα δηακνξθψζεη κηα λέα θηιειεχζεξε παγθφζκηα ηάμε κε ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο λα εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ην πξνβάδηζκα, αιιά λα κνηξάδνληαη 



 

 

πεξηζζφηεξεο επζχλεο θαη βάξε κε άιιεο ρψξεο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ ή αλαγθαίν. Ζ 

πνιηηηθή Οκπάκα βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηε ζπλεξγαζία θαη ζηε δηπισκαηία θαη 

ιηγφηεξν ζηελ επηβνιή ζηξαηησηηθήο δχλακεο. Καηεγνξείηαη σζηφζν γηα αδπλακία θαη 

αληθαλφηεηα λα θέξεη απνηειέζκαηα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο θαη γηα 

έιιεηςε ζηξαηεγηθήο. 

Παξφιε ηελ θξηηηθή πνπ αζθείηαη, ζηνλ ακεξηθαλφ πξφεδξν πηζηψλεηαη ε 

ζεκαληηθή απνδπλάκσζεο ηεο Αι Κάηληα, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε 

ηελ Κίλα, ε επαλεθθίλεζεο ηεο ζρέζεο κε ηε Ρσζία θαη ε θχξσζε ηεο Νέαο πλζήθεο 

Μείσζεο ησλ ηξαηεγηθψλ Όπισλ (New START), επηηπγράλνληαο ςήθηζκα ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ επηβνιή ζθιεξψλ θπξψζεσλ ζην Ηξάλ, 

νινθιεξψλνληαο θαζπζηεξεκέλεο αιιά εππξφζδεθηεο ζπκθσλίεο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ 

θαη απνζχξνληαο ηα ακεξηθαληθά ζηξαηεχκαηα απφ ην Ηξάθ
33

. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππήξραλ θαη θάπνηεο νπηζζνδξνκήζεηο, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ παιαηζηηληαθνχ δεηήκαηνο. Ο Μπάξαθ Οκπάκα ην είρε αλαγάγεη ζε 

δήηεκα-θιεηδί φρη κφλν γηα ηηο ζρέζεηο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ κε ην κνπζνπικαληθφ 

θφζκν αιιά θαη γηα ηε γεληθφηεξε ζηαζεξνπνίεζε ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Δίρε δεζκεπηεί 

γηα επίιπζή ηνπ θαη ήηαλ έλα απφ ηα κεγάια ζηνηρήκαηα γηα ηελ θπβέξλεζή ηνπ. Ζ 

εθινγή ηνπ φκσο ην 2009, ζπλέπεζε κε ηηο εθινγέο ζην Ηζξαήι πνπ αλέδεημαλ 

θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ, κε πξσζππνπξγφ ηνλ ζθιεξνππξεληθφ εζληθηζηή Νεηαληάρνπ 

θαη Τπνπξγφ Άκπλαο ηνλ αθξνδεμηφ Λίκπεξκαλ.  Ζ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Ηζξαήι αξλείηαη 

λα ζεβαζηεί ηηο δεζκεχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Οδηθφ Υάξηε (2003)
34

 ζρεηηθά κε ην 

Παιαηζηηληαθφ θαη ηε Λσξίδα ηεο Γάδαο. Ο ακεξηθαλφο Πξφεδξνο, απαληψληαο ζηελ 

πξνθιεηηθή ξεηνξηθή ηνπ Τπνπξγνχ Άκπλαο ηνπ Ηζξαήι, δεηάεη πηεζηηθά απφ ηνλ 

Νεηαληάρνπ λα ζηακαηήζνπλ νη επνηθηζκνί ζηε Γάδα θαη λα δξνκνινγεζεί ε ίδξπζε 

αλεμάξηεηνπ παιαηζηηληαθνχ θξάηνπο. Ο Ηζξαειηλφο πξσζππνπξγφο αξλείηαη λα 

ζηακαηήζεη ηνλ επνηθηζκφ θαη ζε κία πξνζπάζεηά ηνπ λα ειηρζεί αλαθνίλσζε φηη 

απνδέρεηαη ηελ ίδξπζε παιαηζηηληαθνχ θξάηνπο (Λπγεξφο 2010: 260).  
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Δλψ ε Οπάζηγθηνλ πίεδε γηα ιχζε ηνπ Παιαηζηηληαθνχ, ην Ηζξαήι πίεδε γηα 

βνκβαξδηζκφ ησλ ππξεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην Ηξάλ. Ο Οκπάκα αξλείηαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηέηνηεο επηζέζεηο θαη δεηά απφ ην Ηζξαήι λα ζπκβάιεη ζηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ελψ παξάιιεια πξαγκαηνπνηεί άλνηγκα πξνο ηε 

πξία. Πξνζπαζεί λα ηνπο πείζεη φηη ην Ηζξαήι κφλν θεξδηζκέλν ζα βγεη απφ ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ αλεμάξηεηνπ παιαηζηηληαθνχ θξάηνπο
35

. 

Σν ζθιεξφ δηπισκαηηθφ παηρλίδη ηνπ Ηζξαήι, νη πηέζεηο ηνπ εβξατθνχ ιφκπη θαη 

ηα κεγάια εζσηεξηθά πξνβιήκαηα εγθιψβηζαλ ηνλ Ακεξηθαλφ πξφεδξν θαη ηνλ 

ππνρξέσζαλ λα πξνζγεησζεί ζην γλσζηφ πιαίζην ηεο ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο γηα ην 

παιαηζηηληαθφ πξφβιεκα.  

Σν ηζρπξφ ππφζηξσκα ακεξηθαληθνχ δηεζληζκνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ 

πξνεδξία Μπνπο, αθήλεη θαηάινηπα θαη ζηελ πξνεδξία Οκπάκα (Λάβδαο, 2012). «Ο 

ζεκεξηλφο πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ δπζηπρψο απνγνήηεπζε εθείλνπο ή ηνπο άιινπο πηζηνχο 

ζπκκάρνπο ηεο Ακεξηθήο, έζηξεςε ελαληίνλ ηνπ ηξίηνπο θαη δελ πξνζέιθπζε θάπνηνπο 

ηέηαξηνπο. χκθσλα κε απηέο ηηο αλαιχζεηο, κε ηελ επηδίσμε κηαο κεζαλαηνιηθήο 

εηξήλεο, ν Οκπάκα πξνδηέζεζε ελαληίνλ ηνπ ην Ηζξαήι, κε ηε θηιία ηνπ κε ηνπο 

κεηξηνπαζείο ηζιακηζηέο Αηγχπηνπ θαη Σνπξθίαο, απψζεζε μαθληθά ηε ανπδηθή 

Αξαβία, θαη ππνζηεξίδνληαο άιιν έλα ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ζην Κάηξν, 

ζηελνρψξεζε ζθφδξα ην Καηάξ, ελψ θπζηθά ε αδξάλεηά ηνπ ζην πξηαθφ απνγνήηεπζε 

κεγάιν αξηζκφ ηζρπξψλ θίισλ ηεο Ακεξηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παιαηψλ 

επξσπατθψλ θαη ησλ λέσλ αζηαηηθψλ ζεξεπηψλ, φπσο ε Γαιιία, ε Μ. Βξεηαλία θαη ε 

Σνπξθία, ζε βαζκφ πνπ πξέπεη λα ρσζεί κε ην θεθάιη ζηνπο θαπλνχο θαη λα αξρίζεη θάηη 

λα βνκβαξδίδεη απιψο γηαηί δελ ζέιεη λα θαλεί αδχλαηνο»
36

. 

Οη ζρέζεηο ηεο δηνίθεζεο Οκπάκα κε ηνλ κνπζνπικαληθφ θφζκν έρνπλ πεξάζεη 

απφ δηάθνξα ζηάδηα. Ο Οκπάκα αλέθαζελ είρε ηελ πξφζεζε λα ζπλερίζεη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο αιιά δελ είρε πηνζεηήζεη ηελ έλλνηα ηνπ Μπνπο πεξί 

«παγθφζκηνπ πνιέκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο» θαη επηζπκνχζε κηα πην ήπηα πνιηηηθή θαη 

έλα επηηπρεκέλν άλνηγκα ζην κνπζνπικαληθφ θφζκν. Πξνζπάζεζε αξρηθά λα ραιαξψζεη 

ηνπο ζπλερηδφκελνπο πνιέκνπο ζην Ηξάθ θαη ην Αθγαληζηάλ, ελψ έβγαιε ηελ νξγάλσζε 
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απφ ηνλ θαηάινγν ησλ απεηιψλ γηα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηνλ θφζκν γεληθφηεξα. 

Χζηφζν, ν Οκπάκα ηζρπξίδεηαη έρεη ηειεηψζεη ηνλ πφιεκν ζην Ηξάθ
37

, έδεημε 

απνθαζηζηηθφηεηα ζην Αθγαληζηάλ θαη ην Παθηζηάλ θαη θπξίσο, απνθεθάιηζε ηελ Αι 

Κάηληα. 

Ο Οκπάκα ήηαλ ζθιεξφο. Γελ επέδεημε αθειείο πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηε δχλακε 

ηεο πξνζσπηθήο ηνπ γνεηείαο ή ηνπ νξάκαηφο ηνπ γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνιέκνπ θαη 

εηξήλεο. ην Ηξάθ, ην Αθγαληζηάλ θαη ην Παθηζηάλ, σζηφζν, ε ζηαζεξφηεηα θξέκεηαη 

απφ κηα ιεπηή θισζηή θαη δελ είλαη αθφκε ζαθέο εάλ ν πξφεδξνο ζα κπνξέζεη λα 

επηηχρεη θαη ηνπο δχν ζηφρνπο ηνπ ηαπηφρξνλα, ηειεηψλνληαο ηνπο πνιέκνπο ρσξίο λα 

αθήλεη πίζσ ηνπ ράνο. 

ε Ηξάθ θαη Αθγαληζηάλ, ε δηνίθεζε Οκπάκα έρεη επηδείμεη κηα αμηνζαχκαζηε 

επειημία θαη πξνζαξκνγή. ην Ηξάθ, γηα παξάδεηγκα, ν πξφεδξνο ζπκθηιίσζε ηηο 

πξνεθινγηθέο ζέζεηο ηνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ βξήθε επηηφπνπ. Δπηβξάδπλε ηελ 

απφζπξζε ησλ ακεξηθαληθψλ ζηξαηεπκάησλ πεξηζηαζηαθά, θέξλνληαο ηειηθά ηνπο 

ζηξαηηψηεο ζηελ παηξίδα ηνπο ζηα ηέιε ηνπ 2011, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ 

αξρηθά ζρεδηάζηεθε θαη ζπκθσλήζεθε απφ ηνλ Μπνπο θαη ηνλ ηξαθηλφ πξσζππνπξγφ 

Ννχξη αι Μαιίθη, ην 2008. Δίλαη δχζθνιν λα δνχκε πψο έλαο Ακεξηθαλφο πξφεδξνο ζα 

κπνξνχζε λα έρεη - ή ζα έπξεπε λα έρεη - δηαηεξήζεη ηηο δπλάκεηο ησλ ΖΠΑ ζην 

εμσηεξηθφ ζε κηα ρψξα πνπ δελ ήηαλ πξφζπκε λα ηνπο έρεη θάησ απφ έλα θαλνληθφ 

λνκηθφ πιαίζην. 

Παξ' φια απηά, νη ζξηακβνινγίεο ηνπ Οκπάκα γηα ην ακεηάθιεην ηεο απφζπξζεο 

ησλ ζηξαηεπκάησλ ήηαλ αηπρείο, δεδνκέλνπ φηη θαηαγξάθεθε πσο ε θπβέξλεζή ηνπ 

πξνζπάζεζε λα θαηαιήμεη ζε κηα ζπκθσλία κε ηνπο Ηξαθηλνχο γηα λα θξαηήζεη ηα 

ζηξαηεχκαηα εθεί γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν. Σαπηφρξνλα, είλαη θαιχηεξν γηα ην κέιινλ ηεο 

ακεξηθαληθήο ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο ζην εμσηεξηθφ ην φηη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

απνθαηέζηεζαλ ηε θήκε ηνπο φηη θεχγνπλ φηαλ ηνπο ην δεηνχλ αληί λα παξακέλνπλ εθεί 

πνπ δελ ηνπο ζέινπλ. 
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Ο Οκπάκα, ζε αληίζεζε κε ηηο αξρηθέο ηνπ δεζκεχζεηο, απνθάζηζε λα αθηεξψζεη 

πνιχ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο απφ φ, ηη ν πξνθάηνρφο ηνπ, ηφζν ζην Αθγαληζηάλ φζν θαη 

ζην Παθηζηάλ. Αιιά ε δπζεπίιπηε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ εθεί θαη νη βαζηέο δηαθνξέο 

εληφο ηεο θπβέξλεζεο γηα ην πψο λα ηα ρεηξηζηνχλ, ηνπο θξάηεζαλ καθξηά απφ ηελ 

επηηπρία. 

Έρνληαο επελδχζεη ηφζν πνιχ ζε κηα ηζρπξή ζηξαηεγηθή ζην Αθγαληζηάλ πνπ 

επηδίσθε λα απνδπλακψζεη ηελ εμέγεξζε θαη λα δεκηνπξγήζεη ζεζκνχο γηα ην αθγαληθφ 

θξάηνο, ν Οκπάκα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα πξνζεθηηθφ ζρέδην απφζπξζεο ησλ 

ζηξαηεπκάησλ κέζα ζην 2013 θαη ην 2014, φηαλ νη αθγαληθέο δπλάκεηο ζα είλαη έηνηκεο 

λα αλαιάβνπλ ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ζε φιε ηε ρψξα. 

Ζ δηπισκαηία ζηε Μέζε Αλαηνιή, ελ ησ κεηαμχ, ππήξμε ε πεγή ηνπ 

κεγαιχηεξνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηηο ππνζρέζεηο θαη ην απνηέιεζκα απφ ηνλ Οκπάκα, 

θαη ηεο κεγαιχηεξεο απνγνήηεπζεο γηα ηνλ πξφεδξν. Απηφ απνηειεί εηξσλεία, δεδνκέλνπ 

φηη ν Οκπάκα δεζκεχζεθε λα θαηαζηήζεη πξνηεξαηφηεηα ηελ εηξήλεπζε ζηε Μέζε 

Αλαηνιή απφ ηελ πξψηε εκέξα ηεο πξνεδξίαο ηνπ.   

Οη παξαηεξεηέο έρνπλ νκφθσλα θαηαιήμεη φηη ην κεγαιχηεξν ιάζνο ηνπ 

πξνέδξνπ ήηαλ ην κε ξεαιηζηηθφ αίηεκα γηα πιήξεο πάγσκα ησλ ηζξαειηλψλ 

επνηθηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα θαηερφκελα εδάθε. Δπηκέλνληαο ζε κηα ηέηνηα 

δέζκεπζε, ππνζηεξίδνπλ, ν Οκπάκα νδήγεζε ηνλ παιαηζηίλην πξφεδξν Μαρκνχλη Ακπάο 

καθξηά απφ ην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ (αθνχ δελ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη 

απνδέρεηαη θάηη ιηγφηεξν απφ απηφ πνπ ν ίδηνο ν πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ είρε δεηήζεη απφ 

ηνπο Ηζξαειηλνχο) θαη ζηε ζπλέρεηα επηηπγράλνληαο ιηγφηεξα απφ ηνπο δεισκέλνπο 

ζηφρνπο ηνπ, ν Οκπάκα θαηέζηξεςε ηελ αμηνπηζηία ησλ ΖΠΑ σο δηακεζνιαβεηή ζηε 

δηακάρε. 

Ζ απαίηεζε ηνπ Οκπάκα ήηαλ ινγηθή. Ο πεξηνξηζκφο ηεο επνηθηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ην πεξηβάιινλ γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη 

λα κεηψζεη ηελ δπζπηζηία ησλ Παιαηζηηλίσλ γηα ηηο πξνζέζεηο ησλ ηζξαειηλψλ. Ζ 

Παιαηζηηληαθή Αξρή έρεη ζεκεηψζεη πξφνδν ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ Μπνπο θαη ήηαλ ινγηθφ γηα ηνλ Οκπάκα λα πεξηκέλεη φηη ην 

Ηζξαήι κε ηε ζεηξά ηνπ ζα εθπιεξψζεη ηηο ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο ηνπ, πεξηνξίδνληαο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο επνηθηζκνχ. Οη αλακλήζεηο απφ ην πψο ν ηφηε Ηζξαειηλφο πξσζππνπξγφο 



 

 

Μπέληδακηλ Νεηαληάρνπ είρε νδεγήζεη έλα θνξηεγφ κέζα απφ έλα άλνηγκα επηηξέπνληαο 

ηελ «θπζηθή αλάπηπμε» ησλ νηθηζκψλ επί δηαθπβέξλεζεο Κιίληνλ, εμάιινπ, αχμεζε ηελ 

απνθαζηζηηθφηεηα νξηζκέλσλ απφ ηνπο αλψηεξνπο ζπκβνχινπο ηνπ Οκπάκα πνπ ήηαλ 

ηφηε γχξσ ηνπ ζην λα ππνζηεξίμνπλ ηελ επηζπκία ηνπ πξνέδξνπ γηα έλα πιήξεο πάγσκα.



 

 

ΔΧΣΔΡΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ 

 

Αλαληίξξεηα, ε 11/9 απνηειεί γεγνλφο πιαλεηηθήο εκβέιεηαο θαη ηζηνξηθήο 

ζεκαζίαο. ίγνπξα δελ ήηαλ ε πξψηε επίζεζε πνπ έγηλε ελαληίνλ ηεο Ακεξηθήο, αλέδεημε 

σζηφζν πξνυπάξρνπζεο ηάζεηο, κεηέβαιε ζπζρεηηζκνχο δπλάκεσλ, εζσηεξηθνχο θαη 

δηεζλείο, αλαθίλεζε δεηήκαηα δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη δηπισκαηίαο θαη κεηαηφπηζε ηε 

ζρέζε ησλ αλζξψπσλ κε ηε δσή θαη ην ζάλαην . Ο δπηηθφο θφζκνο κπφξεζε λα εληνπίζεη 

ην κέγεζνο θαη ηε ξηδηθή ζεκαζία ησλ κεηαβνιψλ πνπ ζπληεινχληαη κπξνζηά ζηα κάηηα 

ηνπ. Δλψ φκσο έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ ηζηνξηθή αιιαγή αδπλαηεί λα αληηιεθζεί ηηο 

πνιηηηθέο κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαη.  

Ζ 11
ε
 επηεκβξίνπ πξνθάιεζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ηφζν ζε επίπεδν εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζε πνιιά επίπεδα. Όπσο 

έρεη αλαθεξζεί θαη πξνεγνπκέλσο, νη ΖΠΑ απνηεινχλ νιφηεηα ηεο νπνίαο εζσηεξηθέο 

θαη εμσηεξηθέο επηινγέο αιιειεπηδξνχλ ζπλερψο δηακνξθψλνληαο ηελ εμσηεξηθή 

πξνβνιή ηεο ηζρχνο ησλ ΖΠΑ, ελψ ηαπηφρξνλα ζπλδηακνξθψλνπλ θαη θξίζηκεο πηπρέο 

ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ε ακεξηθαληθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή (Λάβδαο 2012: 256). Αιιά ε ζηελή αιιεινζπζρέηηζε κεηαμχ δηεζλψλ 

εμειίμεσλ θαη εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ απνθηά κία πξαγκαηηθά δξακαηηθή πνηφηεηα φηαλ 

αθνξά δεηήκαηα δηαρείξηζεο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ               

(Λάβδαο 2012: 271). 

Σν πνηνηηθά λέν ηεο επίζεζεο ηεο 11εο επηεκβξίνπ δελ ήηαλ κφλν ην 

πξσηνθαλέο πιήγκα πνπ πξνθάιεζε θαη ν ηεξάζηηνο αξηζκφο ζπκάησλ, αιιά ην γεγνλφο 

φηη εθείλε ηε θνξά ε «απηνθξαηνξία» ρηππήζεθε ζηελ θαξδηά ηεο, κε θαηαιπηηθέο 

ζπλέπεηεο ζε πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ επίπεδν. Ζ Αι Κάηληα έπιεμε κε 

επηηπρία δχν ζχκβνια ηεο ακεξηθαληθήο παληνδπλακίαο. Οη Γίδπκνη Πχξγνη ηνπ 

Γηεζλνχο Κέληξνπ Δκπνξίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο δελ ήηαλ κφλν ζχκβνιν ηεο κεηξφπνιεο 

ηνπ δηεζλνχο θαπηηαιηζκνχ, ήηαλ θαη ην ζχκβνιν ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκηθήο ηζρχνο. 

Αληίζηνηρα, ην Πεληάγσλν δελ είλαη απιψο έλα δεκφζην θηίξην, είλαη ην θέληξν ηεο 

αθαηακάρεηεο ακεξηθαληθήο ηζρχνο, ην ζχκβνιν ηνπ ακεξηθαληθνχ ζηξαηνχ. Γηα πξψηε 

θνξά ρηππήζεθε ηφζν πνιχ ην θχξνο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ.  



 

 

Ζ ζεξησδία ηεο 11εο επηεκβξίνπ έβαιε ηελ αλαζθάιεηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ Ακεξηθαλψλ πνιηηψλ, νη νπνίνη αθφκε θαη ζήκεξα δνπλ κε ην θφβν κηαο λέαο 

επξείαο θιίκαθαο ηξνκνθξαηηθή επίζεζε. Ζ απεηιή έπαςε λα είλαη νξηνζεηεκέλε θαη 

απνδείρζεθε φηη ε έλλνηα ηεο εζληθήο αζθάιεηαο είλαη ζθαηξηθή θαη ρξήδεη 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ. Ζ 11/9 ήηαλ έλα ζνθ, πνπ πξνθάιεζε πξσηνθαλή θφβν ζηνλ 

ακεξηθαληθφ ιαφ. Ο κχζνο ηεο άηξσηεο απηνθξαηνξίαο θαηέξξεπζε θαη απέδεημε φηη ηα 

κέηξα αζθαιείαο θαη απνηξνπήο δελ επαξθνχλ πάληα. Ο θφβνο γηα έλα λέν 

ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα, γηα έλα λέν πιήγκα κε ζχκαηα ρηιηάδεο αζψνπο πνιίηεο 

ζηνηρεηψλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα φρη κφλν ησλ ακεξηθαλψλ αιιά θαη ησλ επξσπαίσλ. Ζ 

αζθάιεηα πνπ γηα πνιιά ρξφληα ζεσξνχληαλ απηνλφεηε θαη δεδνκέλε, ηψξα έρεη 

θαηαζηεί δεηνχκελν. Ζ Ακεξηθή έρεη πεξάζεη πιένλ ζηνλ αζηεξηζκφ ηνπ αδηαλφεηνπ .  

Ζ Ακεξηθή «αληηκεησπίδεη» λέεο απεηιέο. Πξαγκαηηθέο ή πιαζκαηηθέο, νξαηέο ή 

«αφξαηεο», ζπλδένληαη κε ηε ξαδηελέξγεηα, ηελ ηερλνινγία, ηα φπια καδηθήο 

θαηαζηξνθήο, ηε «λέα ηξνκνθξαηία» ή ηελ ηζιακηθή ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηθή 

ηξνκνθξαηία, θιπ.  

Μφλν φκσο κηα κεηνςεθία αλαξσηήζεθε ζνβαξά γηα ηηο αηηίεο πνπ ψζεζαλ ηνλ 

κνπζνπικαληθφ θφζκν λα βηψζεη ηελ επίζεζε ηεο 11εο επηεκβξίνπ ζαλ χςηζηε 

εθδίθεζε. Ζ πιεηνλφηεηα θαηέθπγε ζηε δαηκνλνπνίεζε ησλ ηξνκνθξαηψλ θη αλαδήηεζε 

δηέμνδν ζηελ εθδίθεζε (Λπγεξφο, 2010).  

Σελ ςπρνινγηθή απηή ηάζε εθκεηαιιεχηεθαλ νη Νενζπληεξεηηθνί  ζηελ 

Οπάζηγθηνλ γηα λα πξνσζήζνπλ ηα δηθά ηνπο ζρέδηα (Λπγεξφο, 2010). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αληηκεηψπηζαλ ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ελαληίνλ ησλ δίδπκσλ πχξγσλ 

φρη σο αθεηεξία επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, αιιά σο ηδαληθή 

επθαηξία γηα λα επηβάιινπλ ηε δηθή ηνπο ζηξαηεγηθή
38

. Ο «λεπξηθφο θινληζκφο» ζηνλ 

νπνίν παξαζχξζεθαλ νη Ακεξηθαλνί ήηαλ ρξήζηκνο γηα ηελ πνιηηηθή αηδέληα ηνπ 

πξνέδξνπ Μπνπο. Σν θιίκα πνπ δεκηνπξγήζεθε έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ Ακεξηθαλφ 

Πξφεδξν λα θεξδίζεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ακεξηθαληθνχ ιανχ ζηνλ πφιεκν ελαληίνλ ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη λα πεξάζεη ηε λνκνζεζία πεξηζηνιήο ησλ δεκνθξαηηθψλ ειεπζεξηψλ 

ζην εζσηεξηθφ. Ζ Ακεξηθή ζα κπνξνχζε λα δξάζεη δηαθνξεηηθά, εληζρχνληαο ηα κέηξα 

αζηπλφκεπζεο, φπσο αληίζηνηρα είραλ θάλεη ε Βξεηαλία θαη ε Ηζπαλία κεηά ηα 
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ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα πνπ δέρζεθαλ ην Λνλδίλν (2004) θαη ε Μαδξίηε (2005) 

αληίζηνηρα.  

Σν θξάηνο θαη νη πνιίηεο βξίζθνληαη πιένλ κπξνζηά ζε λένπο θηλδχλνπο, ζε λέεο 

αλαζθάιεηεο αιιά θαη λέα θαηαζηξνθνινγηθά ζελάξηα γηα ην αδηαλφεην, ηα νπνία 

αλαπηχζζνπλ κία παξάιιειε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δχλακε. Σα δηθαηψκαηα δέρνληαη 

κία κεγάιε πίεζε ζην φλνκα ηεο αζθάιεηαο απφ ηνλ θίλδπλν ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ησλ 

φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο. Σα απζηεξά κέηξα αζθαιείαο εληείλνληαη κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα λα θπξηαξρείηαη απφ ηελ αβεβαηφηεηα θαη ην θφβν ελφο λένπ 

ρηππήκαηνο. ην φλνκα ηεο αζθάιεηαο γίλνληαη εθπηψζεηο αθφκε θαη ζε κέρξη 

πξνζθάησο απηνλφεηα δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα, βιέπνληαο ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο ζαλ επθαηξία γηα λα επηβάιεη ε λενζπληεξεηηθή παξάηαμε ην κνληέιν ηεο 

«πεηζαξρεκέλεο θνηλσλίαο». Ζ αληζνξξνπία αλάκεζα ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ αζθάιεηα 

γίλεηαη φιν θαη πην έληνλε θαη ράζκα αλάκεζα ζε απηέο ηηο δχν αμίεο φιν θαη πην 

απεηιεηηθφ γηα ηηο αηνκηθέο θαη πνιηηηθέο ειεπζεξίεο . 

Με ηε βνήζεηα ηνπ αξρεγνχ ηεο Αι Κάηληα, Μπηλ Λάληελ θαη ηνπ ακεξηθαλνχ 

Πξνέδξνπ, Σδνξηδ Μπνπο ΄Β, πνπ καο ππελζχκηζαλ πφζν εχζξαπζην θαη πνιχηηκν αγαζφ 

είλαη ε αζθάιεηα, γηα ηα θξάηε θαη ηνπο πνιίηεο, ην δήηεκα ηεο εζληθήο θαη δηεζλνχο 

αζθάιεηαο ηέζεθε μαλά απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα θαη θπξίσο απφ ηηο ΖΠΑ. 

Γεκηνπξγνχληαη ηφζν ζηε δεκφζηα φζν θαη ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα, δεηήκαηα ζηάζκηζεο 

αλάκεζα ζηηο ειεπζεξίεο θαη ζε άιιεο αμίεο. Σν θξαηηθφ πξφηαγκα γηα αζθάιεηα, 

απνηξνπή, πξφιεςε ή αληηκεηψπηζε ηνπ «αδηαλφεηνπ» ηαπηνπνηείηαη κε ην αλζξψπηλν 

δηθαίσκα. Σν θξάηνο θαη νη πνιίηεο πξνζπαζνχλ πιένλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο λένπο 

θηλδχλνπο, ηηο λέεο αλαζθάιεηεο, δηακνξθψλνληαο ζε απηή ηε βάζε ηνπο ζηξαηεγηθνχο 

άμνλεο ηεο ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. 

Ζ 11ε επηεκβξίνπ 2001 άλνημε ην δξφκν γηα ηελ θπξηαξρία ηεο νκάδαο ησλ 

λενζπληεξεηηθψλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο γηα ην «λέν ακεξηθαληθφ αηψλα» (Λπγεξφο, 

2010). Οη ίδην είραλ θάλεη ιφγν γηα ην αλαγθαίν ζνθ πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε ζαλ θαηαιχηεο 

γηα ηελ επηθξάηεζε ησλ απφςεψλ ηνπο (Λπγεξφο, 2010).  

Ζ επίζεζε ηεο 11/9 πξνζθέξεη αλακελφκελα αιιά θαη αλαπάληερα δψξα ζηε 

ζηξαηεγηθή ησλ κνλνκεξψλ πξσηνβνπιηψλ ηεο ξεπνπκπιηθαληθήο θπβέξλεζεο. Οη 

Ρεπνπκπιηθάλνη, κε ηε δπλακηθή πνπ ηνπο πξφζθεξε ε πιεηνςεθία ζηε Γεξνπζία ζηηο 



 

 

εθινγέο ηνπ 2004, θαη ε επαλεθινγή ηνπ Μπνπο κε δηεπξπκέλν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ην 

2000, πξνρψξεζαλ ζε δηνξηζκνχο αλψηαησλ θαη θαηψηεξσλ νκνζπνλδηαθψλ δηθαζηψλ 

ηνπ ζπληεξεηηθνχ ρψξνπ. Θεψξεζαλ φηη είλαη ε θαηάιιειε ψξα λα εληζρχζνπλ ηελ 

πνιηηηθή θπξηαξρία ηνπο γηα πνιιά αθφκε ρξφληα. Αθνινπζεί ε πηνζέηεζε εγεκνληθήο 

πνιηηηθήο, αθφκε θαη απέλαληη ζηνπο επξσπαίνπο ζπκκάρνπο, ην απηνθξαηνξηθφ κνληέιν 

ρεηξηζκνχ δηεζλψλ ππνζέζεσλ θαη ε επξεία αληηηξνκνθξαηηθή ζπκκαρία. Ζ εμάξζξσζε 

ηεο Αι Κάηληα ήηαλ απνδεθηή φρη κφλν απφ ηνπο επξσπαίνπο αιιά θαη απφ ην ζχλνιν 

ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο.   

Ο Μπνπο έρεη ηελ θαζνιηθή ππνζηήξημε γηα ηνλ πφιεκν ελαληίνλ ησλ Σαιηκπάλ 

θαη ηνπ Μπηλ Λάληελ. Έηζη ν λένο ξφινο ηεο ππεξδχλακεο πεξηγξάθεηαη ζηε θξάζε 

«φπνηα ρψξα δελ ζπληαρζεί κε ηηο ΖΠΑ ζα ζεσξείηαη φηη ππνζηεξίδεη ηελ ηξνκνθξαηία». 

Σν λέν Γφγκα Μπνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ «κε ηήξεζε πξνζρεκάησλ, κε ππαθνή ζε 

θαλφλεο θαη ζεζκηθά πιαίζηα, επηβνιή ησλ απνθάζεψλ ηνπο κε ζηξαηησηηθά κέζα θαη 

φξνπο». Χο θπζηθφ επαθφινπζν ησλ ελεξγεηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ έξρεηαη ε 

απνδφκεζε ηνπ ΟΖΔ θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο. Ζ πνιηηηθή εγεζία ησλ ΖΠΑ είρε 

ζέζεη σο ζηφρν λα απαιιαγεί απφ ζεζκνχο πνπ κπνξνχζαλ λα πεξηνξίδνπλ ηελ 

επεκβαηηθή πνιηηηθή ηνπο, κε ζεβφκελε ην δηεζλέο δίθαην, δηαθεξχζζνληαο ην δηθαίσκά 

ηνπο λα αλαιακβάλνπλ θαηά βνχιεζε θαη κνλνκεξψο πξνιεπηηθή ζηξαηησηηθή δξάζε 

φπνπ θαη φπνηε ην έθξηλαλ αλαγθαίν, αιιά θαη λα αλαηξέπνπλ θαζεζηψηα θαη λα 

«αλακνξθψλνπλ» ρψξεο (Λπγεξφο, 2010), ππνβαζκίδνληαο αθφκε θαη ην ΝΑΣΟ. 

Ζ ζηξαηεγηθή απηή επηβιήζεθε κεηά ην 2001, αιιά είρε νπζηαζηηθά αξρίζεη λα 

εθαξκφδεηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, σο απνηέιεζκα ηεο λίθεο ζηνλ Φπρξφ Πφιεκν. 

Ζ αθξαία θαη ρνλδξνθνκκέλε εμσηεξηθή πνιηηηθή Μπνπο δελ πξνέβιεπε κφλν αλαηξνπή 

ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ θηινακεξηθαληθφ θαζεζηψο, αιιά 

θαη ηνλ απφιπην έιεγρν ηνπ πινχζηνπ ζε πεηξέιαην Ηξάθ, ην νπνίν απνηεινχζε γηα ηνλ 

Μπνπο ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηνλ έιεγρν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.  

Οη λενζπληεξεηηθνί δελ πηνήζεθαλ απφ ην παγθφζκην αληηπνιεκηθφ θίλεκα θαη 

φζν έλησζαλ φηη ειέγρνπλ ηελ ακεξηθαληθή θνηλή γλψκε δελ αλεζπρνχζαλ. Ζ 11/9 

ιεηηνχξγεζε ζαλ θαηαιχηεο θαη επέηξεςε ζηνπο ξεπνπκπιηθάλνπο λα θάκςνπλ ηηο 

εζσηεξηθέο αληηζηάζεηο θαη λα επηβάιινπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο. Μεηά ην Ηξάθ, ζεηξά 



 

 

είραλ ε πξία θαη ην Ηξάλ. Γελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ νη ακεξηθαλνί «πξνεηδνπνίεζαλ» 

ηηο δχν απηέο ρψξεο φηη ζα ζηξαθνχλ ελαληίνλ ηνπο.  

Ζ θπβέξλεζε Μπνπο δε δίζηαζε λα ην πξάμεη, παξφιν πνπ ε Σερεξάλε ηνλ είρε 

βνεζήζεη νπζηαζηηθά ζηνλ πφιεκν ελαληίνλ ησλ Σαιηκπάλ. Οη Ηξαθηλνί πνπ είραλ βηψζεη 

ην θαζεζηψο θαηαπίεζεο ηνπ αληάκ αιιά θαη ηηο πνιπεηείο δηεζλείο θπξψζεηο ζην 

κεζνδηάζηεκα ησλ δχν πνιέκσλ ηνπ Κφιπνπ, ζεψξεζαλ ηελ επίζεζε αδηθαηνιφγεηε θαη 

άδηθε. Σελ νξγή ηνπ Ηξάλ πξνθάιεζε ε θαηαζθεπαζκέλε πξνπαγάλδα ησλ ακεξηθαλψλ 

γηα δπλεηηθή ρξήζε ρεκηθψλ θαη ππξεληθψλ φπισλ πνπ είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο νη 

Ηξαλνί. Απνηέιεζκα ηεο πεξηγξαθείζαο θαηάζηαζεο ήηαλ ε πνιηηηθή λνκηκνπνίεζε ηεο 

επηθείκελεο ζηξαηησηηθήο εηζβνιήο ησλ ακεξηθαλψλ. Σν γεγνλφο κάιηζηα φηη ην 

πκβνχιην Αζθαιείαο αξλήζεθε λα εγθξίλεη απηή ηελ εηζβνιή ηελ θαηέζηεζε 

παξάλνκε. 

Έηζη, νη πξνζδνθίεο ησλ ακεξηθαλψλ γηα ππνδνρή απειεπζεξσηψλ απφ ηνπο 

ηξαθηλνχο θακία ζρέζε δελ είραλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οη Ακεξηθαλνί πήγαλ ζην Ηξάθ 

γηα λα ην ζέζνπλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο θαη βξήθαλ απέλαληί ηνπο έλα «λαξθνπέδην».     

Οη ΖΠΑ, γηα ιφγνπο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο, αξλνχληαη λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ 

νξζφηεηα ησλ πξνεγνχκελσλ επηινγψλ ηνπο πνπ ελδέρεηαη λα νδήγεζαλ ζηελ θξίζε κε 

ηε Μέζε Αλαηνιή θαη δελ αλαξσηήζεθαλ πνηέ επί ηεο νπζίαο αλ ε Αι Κάηληα είλαη κία 

ζπλέπεηα ησλ θξίζεσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή ή αλ αληηπξνζσπεχνπλ κία λέα κνξθή 

ηξνκνθξαηίαο.  

Ο «πφιεκνο ελαληίνλ ηεο ηξνκνθξαηίαο» επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ζην εζσηεξηθφ 

ησλ ΖΠΑ κίαο δηκεξνχο ζπλαίλεζεο αλάκεζα ζηνπο ξεπνπκπιηθάλνπο θαη ηνπο 

δεκνθξάηεο πάλσ ζηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ ραξαθηεξίζνπλ ηε ξεπνπκπιηθαληθή 

θπβέξλεζε. Γηάιπζε δειαδή, κε θάζε ηξφπν ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ αληάκ, απμεκέλεο 

πηέζεηο ζην Ηξάλ, παξνρή ππνζηήξημεο ζηελ πνιηηηθή Ληθνχλη ζην Ηζξαήι, επηινγέο νη 

νπνίεο πιένλ έρνπλ εκπεδσζεί απφ ηελ θνηλή γλψκε θαη είλαη ζαθψο επθνιφηεξεο.  

 Χζηφζν, νη ιάζνο ρεηξηζκνί ζε θξίζηκα δεηήκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ν 

αδηθαηνιφγεηνο πφιεκνο ζην Ηξάθ, θφζηηζαλ ζηνπο Ρεπνπκπιηθάλνπο, νη νπνίνη έραζαλ 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο ζην Κνγθξέζν, ζηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2006, αιιά θαη ηνλ 

έιεγρν ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ ζηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ην Ννέκβξην ηνπ 2008. 



 

 

Σέινο, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ζαλ έκκεζε ζπλέπεηα, ην ελδηαθέξνλ πνπ 

απέθηεζε ην εθινγηθφ ζψκα γηα ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο, νη νπνίεο κέρξη πξφηηλνο 

παξέκελαλ κηα κάιινλ αδηάθνξε δηαδηθαζία γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ακεξηθαλνχο. Οη 

Ακεξηθαλνί πνιίηεο (θαη πνιιά εθαηνκκχξηα θφζκνο ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε) είδαλ ηηο 

επηθείκελεο εθινγέο ζαλ ηδαληθή επθαηξία γηα λα ηεξκαηηζηεί ν «πφιεκνο θαηά ηεο 

ηξνκνθξαηίαο» κε ηελ εθινγή ηνπ δεκνθξαηηθνχ Μπάξαθ Οκπάκα.  Έηζη, νη εθινγέο ηνπ 

2008 απέθηεζαλ θξίζηκν λφεκα, ειπίδνληαο φηη ππφ ην λέν πξφεδξν, ε Οπάζηγθηνλ ζα 

επηιέμεη κία δηαθνξεηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή πνπ ζα βαζίδεηαη ζηε δηπισκαηία, ηε 

δηαιιαθηηθφηεηα θαη ηε δηαηηεζία θαη ζα ζέβεηαη ην δηεζλέο δίθαην, ρσξίο λα θάλεη 

επίδεημε ηεο ζηξαηησηηθήο ηεο ππεξνπιίαο.  

Θα κπνξνχζε εχθνια λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ε εθινγή ηνπ Μπάξαθ Οκπάκα 

ήηαλ απνηέιεζκα ηεο θξίζεο πνπ είρε πξνθαιέζεη ε ζηξαηεγηθή ησλ Νενζπληεξεηηθψλ 

θαη έκκεζε ζπλέπεηα ηεο επίζεζεο ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ.  Δάλ ν Μπνπο δελ είρε ρεηξηζηεί 

ηφζν σκά ηηο εμσηεξηθέο ππνζέζεηο θαη ν ακεξηθαληθφο ζηξαηφο δελ είρε βνπιηάμεη ζην 

ηέικα ηνπ Αθγαληζηάλ θαη ηνπ Ηξάθ, ελδερνκέλσο ν Μπάξαθ Οκπάκα λα κελ είρε θακία 

ηχρε. ηηο εθινγέο ηνπ 2008 φκσο πίζηεπαλ φηη είλαη ν θαηαιιειφηεξνο γηα λα δψζεη 

ζηελ πιεγσκέλε ππεξδχλακε κία λέα πξννπηηθή. 

Νένο θαη θέξειπηο, πην δηαιιαθηηθφο απφ ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ, αλαθίλεζε 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη ζπδεηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

επηζηξαηεχνληαο αξρηθά άιινπ είδνπο πνιηηηθή (έηζη θαηλφηαλ ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή), 

επηδηψθνληαο ηελ επαθή κε ην Ηζιάκ. 

Χζηφζν, ε 11/9 θαη ε ηξνκνυζηεξία πνπ αθνινχζεζε είραλ ζπλέπεηεο ζε φια ηα 

επίπεδα. ε κία πξνζπάζεηα λα ζπλνςίζνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπλέπεηεο-αιιαγέο πνπ 

επέθεξε ε 11
ε
 επηεκβξίνπ, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηα εμήο:  

Ξαλαγξάθηεθαλ νη θαλφλεο αζθαιείαο ζηα αεξνδξφκηα «ελ κία λπρηί». Ζ 

νξγαλσκέλε επίζεζε ησλ αεξνπεηξαηψλ ην πξσί ηεο 11εο επηεκβξίνπ ηνπ 2001, άιιαμε 

ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ζηα αεξνδξφκηα, αξρηθά ησλ ΖΠΑ θαη ελ ζπλερεία θαη πνιιψλ 

κεγάισλ επξσπατθψλ πφιεσλ. Οη ππεχζπλνη αζθαιείαο εθάξκνζαλ αξρηθά θαη 

θαζηέξσζαλ ηειηθά απζηεξφηεξνπο θαλφλεο, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπλ έλα 

ελδερφκελν ρηχπεκα, ιίγν κεηά ηελ επίζεζε. ηα ακεξηθαληθά αεξνδξφκηα (φπνπ 

νκνζπνλδηαθνί ππάιιεινη αληηθαηέζηεζαλ άκεζα ηνπο ππαιιήινπο εηαηξεηψλ 



 

 

αζθαιείαο) θαη ζηα επξσπατθά, νη ππεχζπλνη αζθαιείαο εθαξκφδνπλ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, παξάινγνπο θαη κε πξαθηηθνχο θαλφλεο, ζην φλνκα ηεο αζθάιεηαο. ήκεξα 

πιένλ, νξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ, φηη ε αζθάιεηα ησλ επηβαηψλ πξάγκαηη βειηηψζεθε 

ζεκαληηθά. Άιινη εθηηκνχλ πσο ηα κέηξα δελ επαξθνχλ, ελψ άιινη ππνγξακκίδνπλ πσο 

είλαη ππεξαξθεηά θαη πσο αγγίδνπλ ηα φξηα (ή θαη ηα μεπεξλνχλ) ηεο θαηαπάηεζεο 

αηνκηθψλ δηθαησκάησλ. 

Πάλησο ζήκεξα, κεηά ηελ «απζφξκεηε» αληίδξαζε ζηελ επίζεζε θαη ηελ 

εμάληιεζε θάζε πηζαλνχ κέζνπ απνηξνπήο ηνπ θηλδχλνπ, νη ππεχζπλνη αζθαιείαο 

εθπαηδεχνληαη έηζη, ψζηε λα απνθεπρζεί καδί κε θάζε άιινλ θίλδπλν θαη απηφο ηεο 

παξαβίαζεο ησλ πην πξνζσπηθψλ πηπρψλ ηεο δσήο ησλ επηβαηψλ. 

Άιιαμαλ νη θαλφλεο αζθαιείαο ζε θάζε δηνξγάλσζε πνπ ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη πηζαλφ ζηφρν. Απφ εθείλε ηε κέξα, ζε θάζε κεγάιε δηνξγάλσζε (Οιπκπηαθνί 

Αγψλεο, Παγθφζκην Κχπειιν Πνδνζθαίξνπ, θιπ) ππφ ην θφβν κίαο λέαο επίζεζεο, 

εθαξκφδνληαη  ηα απζηεξφηεξα δπλαηά κέηξα
39

.  

Μαδί κε ηηο ΖΠΑ, νιφθιεξνο ν πιαλήηεο ηέζεθε ζε ζπλαγεξκφ. Απφ εθείλε ηελ 

εκέξα κέρξη θαη ζήκεξα, νη Ακεξηθαλνί δνπλ ππφ θαζεζηψο επαγξχπλεζεο, ζην 

ελδερφκελν κίαο λέαο επίζεζεο, κε ην επίπεδν ζπλαγεξκνχ ζην Πεληάγσλν θαη ζηηο 

ζηξαηησηηθέο βάζεηο ηεο ρψξαο λα αλεβαίλεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Σηο επφκελεο κέξεο 

ηεο επίζεζεο ηα ζθακπαλεβάζκαηα ησλ επηπέδσλ ζπλαγεξκνχ ζηηο ΖΠΑ ήηαλ ζπρλφ 

θαηλφκελν, κε ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο λα ελεκεξψλνληαλ ζπλερψο γηα ην επίπεδν 

ζπλαγεξκνχ θαη λα πεξλνχλ ηελ αλάινγε αγσλία. 

 

                                                 
39

 Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε, νη δηθνί καο Οιπκπηαθνί Αγψλεο ηνπ 2004. Δθηά ρξφληα κεηά ηελ 

ηειεηή έλαξμεο ζην Οιπκπηαθφ ζηάδην ηεο Αζήλαο, ην ακεξηθαληθφ πεξηνδηθφ Forbes δεκνζίεπζε 

ξεπνξηάδ, ζην νπνίν επηρεηξήζεθε ν άκεζνο ζπζρεηηζκφο αλάκεζα ζην θφζηνο ηεο δηνξγάλσζεο θαη ηε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζεκεηψλνληαο, κεηαμχ άιισλ, πσο «ην θφζηνο αλήιζε ζηα 

10,5 δηζ. επξψ, 4 θνξέο πςειφηεξν απφ ηνπο ακέζσο πξνεγνχκελνπο, ζην χδλευ ηεο Απζηξαιίαο». 

Αλαθέξεηαη επίζεο, «ε ειιεληθή ηξαγσδία ησλ Αγψλσλ ηεο Αζήλαο ζπλίζηαην ζην ηεξάζηην ρξένο πνπ 

θνξηψζεθαλ νη Έιιελεο κεηά ηνπο αγψλεο», αλαιχνληαο ηνπο ιφγνπο ηνπ ππεξβνιηθνχ θφζηνπο. «Με 

δεδνκέλν φηη ήηαλ νη πξψηνη αγψλεο κεηά ηελ 11ε επηεκβξίνπ ηνπ 2001, ην θφζηνο γηα ηελ αζθάιεηα 

νδήγεζε ηηο δαπάλεο ζε εθξεθηηθή άλνδν, φπσο πξναλαθέξζεθε. Χο απνηέιεζκα, ην εζληθφ έιιεηκκα 

αλήιζε ζην 5,3 % ηνπ Aθαζάξηζηνπ Eζληθνχ Πξντφληνο, πνζνζηφ πνπ ήηαλ ζρεδφλ δηπιάζην απφ ην φξην 

(3%) πνπ ήηαλ επηηξεπηφ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν δε ζπλνιηθφ ρξένο αλήιζε ζην 112% ηνπ Α.Δ.Π. 

επηβαξχλνληαο θαηά 50.000 € ην θάζε λνηθνθπξηφ», αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά. 

 



 

 

Ο αληίθηππνο ζηε δσή ησλ Ακεξηθαλψλ. Με ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε 

δνθηκάζηεθε κνηξαία δνθηκάζηεθε ε ελφηεηα ησλ ακεξηθαλψλ. Παξά ηηο δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο, φπσο απνδείρζεθε, ζην βάζνο φινη ήηαλ πξψηα θαη πάλσ απφ φια 

Ακεξηθαλνί. Κη απηφ γηαηί, νη αεξνπεηξαηέο έπιεμαλ φρη απιά ζηφρνπο, αιιά «ζχκβνια» 

ησλ ΖΠΑ. Μέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90, ηίπνηα δε θαηλφηαλ λα κπνξεί λα πιήμεη 

ηνλ «θφζκν» ησλ θαηνίθσλ ηεο Νέαο Τφξθεο, πνπ δνχζαλ ζηε «δηθή ηνπο  

πξαγκαηηθφηεηα». Μηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηέθεξε ζε πνιιά ζεκεία, ζπγθξηηηθά κε 

νπνηαδήπνηε άιιε πφιε ηνπ θφζκνπ, ηφζν πνπ θάληαδε αδχλαην γηα φζνπο δνχζαλ εθεί, 

λα αιιάμνπλ ηξφπν δσήο. Ζ Νέα Τφξθε ήηαλ ε θαπηηαιηζηηθή πξσηεχνπζα ηνπ θφζκνπ, 

αθήλνληαο πνιχ πίζσ άιιεο κεγάιεο πξσηεχνπζεο φπσο ην Παξίζη ή ην Λνλδίλν, αθφκε 

θαη ην Πεθίλν. Απφ ηελ επίζεζε θαη κεηά φκσο, νη πνιίηεο ηεο Νέαο Τφξθεο, έγηλαλ νη 

«άλζξσπνί» ηεο, βιέπνληαο ηε δσή ηνπο λα αιιάδεη δξακαηηθά, κε πνιινχο ηξφπνπο. 

Κπξίσο, άιιαμε ε λννηξνπία ηνπο, βηψλνληαο ηελ απεηιή θαη ληψζνληαο ηελ αβεβαηφηεηα 

πνπ πξνθαινχζε ν θίλδπλνο.  

Ο Οζάκα Μπηλ Λάληελ «ζπζηήζεθε» ζηελ αλζξσπφηεηα. Μέρξη εθείλε ηελ 

εκέξα, ν Οζάκα Μπηλ Λάληελ ήηαλ ν ανπδάξαβαο, γφλνο πινχζηαο νηθνγέλεηαο, κε 

θαιέο ζπνπδέο, δεκηνπξγφο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο, πνπ αλέιαβε ηα πεξηζζφηεξα 

έξγα αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο, επεθηείλνληαο ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαη ζε άιιεο 

αξαβηθέο ρψξεο, κε ηεξάζηηα νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ νδήγεζαλ ζην λα «απηνρξηζηεί» 

εκίξεο (αξρεγφο) θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα δηεζλή ηζιακηθή νξγάλσζε, ηα κέιε ηεο 

νπνίαο πξνέξρνληαη απφ φιν ηνλ αξαβηθφ θφζκν. Καηά ηνλ Ρσζναθγαληθφ πφιεκν, 

κεηέβε ζην Αθγαληζηάλ, φπνπ νξγάλσζε ζχιαθεο αληίζηαζεο ρξεκαηνδνηνχκελνο απφ 

ηηο ΖΠΑ. Σελ πεξίνδν εθείλε ζεσξνχληαλ ν κεγαιχηεξνο ζχκκαρνο ησλ ακεξηθαληθψλ 

ζπκθεξφλησλ ζην Αθγαληζηάλ, φκσο κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ Ρψζσλ, εηζήιζαλ ζηε 

ρψξα ακεξηθαληθέο θαη άιιεο δπλάκεηο, δεκηνπξγψληαο κεγάιεο ζηξαηησηηθέο βάζεηο 

ζηηο θπξηφηεξεο πφιεηο θαη αλαιακβάλνληαο ηελ θαηαζθεπή δξφκσλ θαη κεγάισλ 

αξδεπηηθψλ έξγσλ. Ζ ζπλερήο επέκβαζε ζηα εζσηεξηθά ηεο ρψξαο έθαλε ηηο άιινηε 

επαλαζηαηηθέο νκάδεο λα ζηξαθνχλ θαηά ησλ λέσλ θαηαθηεηψλ ηεο ρψξαο, ηελ αξρεγία 

ησλ νπνίσλ θέξεηαη λα αλέιαβε ν Οζάκα Μπηλ Λάληελ, δεκηνπξγψληαο ηελ 

ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε Αι Κάηληα. 



 

 

Γηα κία δεθαεηία ππήξμε ν ππ' αξηζκφλ 1 θαηαδεηνχκελνο απφ ην Οκνζπνλδηαθφ 

Γξαθείν Δξεπλψλ ησλ ΖΠΑ (FBI) αλά ηνλ θφζκν, ην νπνίν θαη ηνπ ρξέσλε νπνηαδήπνηε 

αληηακεξηθαληθή ηξνκνθξαηηθή πξάμε ζπλέβαηλε, νπνηαδήπνηε απεηιή, νπνηνδήπνηε 

ελδερφκελν θίλδπλν. εκεηψλεηαη, φηη φια ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δνζεί ζε βάξνο ηνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ακεξηθαληθέο αξρέο αζθαιείαο, κε πνξίζκαηα πνπ εμέδηδαλ νη ίδηεο 

κειεηψληαο ηα δηάθνξα δεδνκέλα, εληφο ή εθηφο ησλ ΖΠΑ. 

Σν 1998, ν Μπηλ Λάληελ εμέδσζε ηεξή πξφζθιεζε πξνο ηνπο Μνπζνπικάλνπο, 

δεηψληαο λα ζηνρνπνηνχλ θαη λα θνλεχνπλ πνιίηεο θαη ζηξαηηψηεο ησλ ΖΠΑ θαη ησλ 

πκκάρσλ ηνπο, κέρξη λα απνζχξνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο απφ ην Ηζξαήι. 

Καηεγνξήζεθε γηα ηηο βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ηνπ 1998 ζηηο ακεξηθαληθέο πξεζβείεο ζηελ 

Σαλδαλία θαη ζηελ Κέλπα, ελψ νξγάλσζε ηηο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001. 

Ζ Αι Κάηληα δξα θαη ρσξίο ηνλ Μπηλ Λάληελ. Γέθα ρξφληα κεηά ηελ επίζεκε 

έλαξμε ηνπ ακεξηθαληθνχ θπλεγεηνχ, γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε ζχιιεςε ηνπ Μπηλ 

Λάληελ, ν αξρεγφο ηεο νξγάλσζεο (Αι Κάηληα) πέθηεη λεθξφο θαηά ηε δηάξθεηα 

επηρείξεζεο ζην Παθηζηάλ, ηεο νπνίαο εγήζεθαλ νη ΖΠΑ. Σελ αλαθνίλσζε ηνπ ζαλάηνπ 

ηνπ έθαλε ν ίδηνο ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο, Μπαξάθ Οκπάκα, δηαιαιψληαο πσο ν θφζκνο 

είλαη πηα αζθαιήο, ελψ ην γεγνλφο παξαδέρζεθε θαη ε ίδηα ε Αι Κάηληα. Σνλ Ηνχλην ηνπ 

2011, έμη εβδνκάδεο κεηά ην ζάλαην ηνπ Λάληελ, ν Ατκάλ αι Εανπάρξη, Αηγχπηηνο 

γηαηξφο θαη λνχκεξν 2 έσο ηφηε ζηελ ηεξαξρία ηεο νξγάλσζεο, αλαιακβάλεη ηα ελία ηεο. 

Ο Αι Εανπάρξη  θαη άιια εγεηηθά ζηειέρε ηεο Αι Κάηληα, έθηνηε έρνπλ εκθαληζηεί ζε 

βίληεν, λα θαινχλ ηνπο απαληαρνχ κνπζνπικάλνπο ηεο Γχζεο, πνπ  «βξίζθνληαη ζηελ 

ηδαληθή ζέζε γηα λα παίμνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηνλ ηεξφ πφιεκν (Σδηράλη) λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ επηζέζεηο θαηά δπηηθψλ θαη εβξατθψλ ζηφρσλ». ηειέρε θαη κέιε ηεο 

Οξγάλσζεο ζπιιακβάλνληαη ή ζαλαηψλνληαη έθηνηε, σζηφζν, σο άιιε «Λεξλαία 

Ύδξα», ε Αι Κάηληα πξνθαλψο ππάξρεη αθφκε. Αξθεηνί πάλησο ππνζηεξίδνπλ, ή 

κάιινλ ζέινπλ λα πηζηεχνπλ, πσο ν ζάλαηνο ηνπ Μπηλ Λάληελ ζήκαλε θαη ην ηέινο ηεο 

νξγάλσζεο, ηεο νπνίαο εγήζεθε ηφζα ρξφληα. 

Οη «ζεσξίεο ζπλσκνζίαο» απέθηεζαλ λέν λφεκα. Απνηέιεζκα ηεο 11εο 

επηεκβξίνπ ήηαλ νη δχν πφιεκνη ζην Ηξάθ θαη ην Αθγαληζηάλ. Ζ εηζβνιή ηνπ 2001 ζην 

Αθγαληζηάλ γηα πνιινχο είρε λφεκα θαη ήηαλ «άθξσο δηθαηνινγεκέλε». Γηαηί 

ρξεηάζηεθε ηφζν πνιχο ρξφλνο φκσο γηα ηελ εμφλησζε ηνπ Μπηλ Λάληελ; Καηά ηνπο 



 

 

πνιηηηθνχο αλαιπηέο, ε απάληεζε βξίζθεηαη ζην κεγαιχηεξν ίζσο ιάζνο ηεο 

ακεξηθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηνλ πφιεκν ελαληίνλ ηνπ Ηξάθ. Ζ επίζεζε απηή 

θαζεαπηή ζεκαηνδφηεζε θαη ηελ αληίζηξνθε κέηξεζε ηεο πηψζεο ηνπ Μπνπο, ζηνλ 

νπνίν θαηαινγίδεηαη ε επηινγή ηνπ λα επέκβεη πνιεκηθά ζην Ηξάθ, κε «αθνξκή» ηα φπια 

καδηθήο θαηαζηξνθήο, πνπ ππνηίζεηαη φηη θαηαζθεχαδε θαη δηαηεξνχζε ζηε ρψξα ν 

αληάκ Υνπζεΐλ. Ο πφιεκνο ππνηίζεηαη επίζεο, πσο ζα ήηαλ κηθξήο δηάξθεηαο θαη δε ζα 

θφζηηδε αθξηβά ζηνλ ακεξηθαληθφ ιαφ, ελψ ζα δεκηνπξγνχζε έλα θαζεζηψο δεκνθξαηίαο 

θαη ζηαζεξφηεηαο ζηε Βαγδάηε, κεηά ηελ επέκβαζε ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ. 

Καιψο ή θαθψο, δελ έπεηζε ηελ πιεηνςεθία ησλ Ακεξηθαλψλ θαη ηνπ ππφινηπνπ 

πιαλήηε. 

Έραλε έδαθνο ε Ακεξηθή, ην θέξδηδαλ άιιεο δπλάκεηο. Ζ Ακεξηθή δηέπξαμε δχν 

κεγάια ζθάικαηα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ήηαλ ε άξλεζή ηεο λα παξαδερζεί, πσο κεξηθνί 

απφ ηνπο ζπκκάρνπο ηεο ζηνλ πφιεκν «θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο», φπσο ην Παθηζηάλ θαη ε 

ανπδηθή Αξαβία, ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλέλνρνη ησλ ηξνκνθξαηψλ. ηνλ 

πξφεδξν Μπνπο ρξεψλεηαη επηπιένλ, ην φηη αληί λα επηδηψμεη ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο 

ηεο ρψξαο ηνπ απφ ην εηζαγφκελν πεηξέιαην, «έθαλε ζεκαία ηνπ» ην ζχλζεκα: «Όπνηνο 

δελ είλαη καδί καο, είλαη ελαληίνλ καο». ην κεηαμχ, ν ππφινηπνο θφζκνο εμειηζζφηαλ, κε 

απνηέιεζκα άιιεο δπλάκεηο, φπσο ε Κίλα, λα αλαπηχζζνληαη, κεγαιψλνληαο ην κεηαμχ 

ηνπο ράζκα, θαζψο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ΖΠΑ βξηζθφηαλ ήδε ζε θαηεθνξηθή 

ηξνρηά. 

Ζ 11ε επηεκβξίνπ θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ΖΠΑ. Σν δεχηεξν κεγάιν ιάζνο 

ηνπ Μπνπο, είλαη φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε μεθίλεζε ππφ ηε δηθή ηνπ επίβιεςε. Ο δηάδνρφο 

ηνπ, Μπαξάθ Οκπάκα, θέξειπηο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθινγήο ηνπ, απνδείρζεθε κε-

ηθαλφο λα δηαρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζε, κε απνηέιεζκα ζήκεξα, λα θαηεγνξείηαη θαη ν 

ίδηνο γηα ηηο επηινγέο πνπ έρνπλ θέξεη ηε ρψξα ηνπ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε. χκθσλα δε 

κε κηα εθηίκεζε, νη πφιεκνη ζην Ηξάθ θαη ην Αθγαληζηάλ ζα θνζηίζνπλ ζπλνιηθά 

πεξίπνπ 4 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, πνζφ πνπ δελ θαιχθζεθε κε αχμεζε ησλ θφξσλ, 

φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζηνπο πνιέκνπο, αιιά κε δαλεηζκφ, πνπ ζπλερίδεηαη έσο θαη 

ζήκεξα. Ζ Ακεξηθή βξίζθεηαη αθφκε ζην Ηξάθ. Σν ίδην ζπκβαίλεη ζην Αθγαληζηάλ, 

παξφιν πνπ ν ζάλαηνο ηνπ Μπηλ Λάληελ θαζηζηά αδηαλφεηε ηελ παξακνλή ρηιηάδσλ 



 

 

Ακεξηθαλψλ ζηξαηησηψλ ζηε ρψξα. Με ηελ έλλνηα απηή, ε 11ε επηεκβξίνπ, ρσξίο λα 

είλαη ε αηηία ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ απαξρή ηεο.  

Οη «καχξεο ζειίδεο» ηνπ βηβιίνπ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Οη πξνζσπηθέο 

ειεπζεξίεο ησλ πνιηηψλ γξήγνξα θαη βίαηα θαηαπαηήζεθαλ ζην φλνκα ηνπ πνιέκνπ θαηά 

ηεο ηξνκνθξαηίαο, ελψ αθφκα θαη ζήκεξα, είλαη ακθίβνιν ην θαηά πφζν ν θφζκνο καο 

είλαη πξάγκαηη, έλα αζθαιέζηεξν κέξνο. Οη θάκεξεο παξαθνινχζεζεο εμαπιψλνληαη κε 

ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο. Καη απφ ηελ 11ε επηεκβξίνπ νη ηάζεηο 

παξαθνινχζεζεο πνιηηψλ πνιιαπιαζηάζηεθαλ ζε παγθφζκην επίπεδν, κε θάκεξεο λα 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζρεδφλ παληνχ. ε απινχο δξφκνπο, κλεκεία, εκπνξηθά θέληξα ζε 

πνιιά θξάηε ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. Δθηφο απηνχ φκσο, ζην απνθνξχθσκά ηεο είλαη θαη ε 

παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πνιηηψλ, κε ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ απφ δηάθνξεο πεγέο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο κε ηαπηνπνηεκέλνπ 

πξνζψπνπ, κέζσ ππνινγηζηψλ (θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο) πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί 

λα απνζεθεχνπλ, λα εληνπίδνπλ θαη λα επαλαθέξνπλ απηνκάησο θάζε πιεξνθνξία. 

Γθνπαληάλακν - Σα ακέηξεηα εγθιήκαηα θαηά αζψσλ. Ο «παγθφζκηνο πφιεκνο 

θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο» νδήγεζε θαη ζηα βαζαληζηήξηα πνπ ππέζηεζαλ εθαηνληάδεο 

χπνπηνη ηξνκνθξάηεο, ζην λενζχζηαην ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο ηνπ Γθνπαληάλακν
40

, 

πνπ επαλήιζε ζηελ επηθαηξφηεηα κεηά ηελ 11ε επηεκβξίνπ. ήκεξα, ην πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο δηαπηζηψλεη ακέηξεηα εγθιήκαηα θαηά αζψσλ θαη πιήξε θαηαξξάθσζε ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
41

, κε ηνλ Δπίηξνπν Σφκαο Υάκαξκπεξγθ, λα 

θαηεγνξεί επξσπατθέο θπβεξλήζεηο φηη ζπλεξγάζηεθαλ κε ηηο ακεξηθάληθεο κπζηηθέο 

ππεξεζίεο, ζε κία γηγαληηαία επηρείξεζε παξάλνκσλ ζπιιήςεσλ θαη κεηαγσγψλ 

ππφπησλ γηα ηξνκνθξαηία, κέζσ κπζηηθψλ πηήζεσλ ζηελ Δπξψπε. Οη πξψηνη 

θξαηνχκελνη έθζαζαλ ζην Γθνπαληάλακν ζηηο 11 Ηαλνπαξίνπ 2002 θαη έθηνηε νη κέζνδνη 

ζχιιεςεο, αλάθξηζεο θαη παξακνλήο ηνπο πξνθάιεζαλ αληηδξάζεηο γηα ηνπο 

Ακεξηθαλνχο ζ' νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 
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εκεηψλεηαη πσο νη Ακεξηθαλνί βξίζθνληαλ εθεί απφ ηηο 10 Ηνπλίνπ 1898, φηαλ απνβηβάζηεθαλ νη πξψηνη 

πεδνλαχηεο θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ πεξηνρή γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο θαηά ησλ Ηζπαλψλ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ηζπαλνακεξηθαληθνχ πνιέκνπ, πνπ έιεμε ππέξ ησλ δεχηεξσλ. Οη Ακεξηθαλνί ρξεζηκνπνίεζαλ ζην 

παξειζφλ ην Γθνπαληάλακν θαη σο θέληξν παξακνλήο πξνζθχγσλ απφ ηελ Κνχβα θαη ηελ Ατηή. Όηαλ δε 

επηρείξεζαλ λα ην κεηαηξέςνπλ ζε θέληξν θξάηεζεο γηα πξφζθπγεο - θνξείο ηνπ Aids, ε απφθαζε 

θεξχρζεθε αληηζπληαγκαηηθή κε δηθαζηηθή απφθαζε, ζηηο 8 Ηνπλίνπ 1993. Ο ηειεπηαίνο Ατηηλφο 

πξφζθπγαο εγθαηέιεηςε ην Γθνπαληάλακν ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 1995. 
41

 Βι. αλαιπηηθφηεξα, Σξνκνθξαηία, Αληηηξνκνθξαηία θαη Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (ζει. 51). 



 

 

Γίλακε φινη θηινακεξηθάλνη, έζησ θαη γηα ιίγν. Μεηά ηελ επίζεζε, νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο έηπραλ πξσηνθαλνχο ππνζηήξημεο απφ φινλ ζρεδφλ ηνλ θφζκν
42

. Πνηνο ζα 

μεράζεη ην ραξαθηεξηζηηθφ εμψθπιιν ηεο εθεκεξίδαο «Le Monde» ηελ επφκελε κέξα, κε 

ηίηιν «Δίκαζηε φινη Ακεξηθαλνί». Τπήξρε έλα ζρεδφλ νκφθσλν αίζζεκα γηα ζχιιεςε 

θαη ηηκσξία ησλ δξαζηψλ θαη αιιειεγγχε γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο πνιίηεο. Μέζα ζε δχν 

ρξφληα, φκσο, ε ππνζηήξημε εμαθαλίζηεθε, κε ηνλ ηφηε Ακεξηθαλφ πξφεδξν, Σδνξηδ 

Μπνπο θαη ηνλ αληηπξφεδξν, Νηηθ Σζέηλη, λα γίλνληαη κηζεηνί ζε φιν ηνλ αξαβηθφ θφζκν 

θαη φρη κφλν ιφγσ ηεο αδηθαηνιφγεηα επηζεηηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ 

αθνινχζεζαλ. Ο Οκπάκα δηφξζσζε αξθεηά πξάγκαηα, θπξίσο κε ην άλνηγκα πνπ 

επηρείξεζε πξνο ην κνπζνπικαληθφ θφζκν ηα πξψηα ρξφληα ηεο ζεηείαο ηνπ, αιιά ε 

εηθφλα ηεο Ακεξηθήο εμαθνινπζεί λα είλαη αξλεηηθή. 

Γίλακε φινη «Αξαβνθνβηθνί». Ζ επίζεζε ζηνπο Γίδπκνπο Πχξγνπο δεκηνχξγεζε 

καδί κε ηελ ηξνκνυζηεξία κία αλεμέιεγθηε μελνθνβία, κία παγθφζκηα θαρππνςία θαη 

δπζπηζηία εηο βάξνο φζσλ πξνέξρνληαη απφ ηνλ αξαβηθφ θφζκν. Ζζειεκέλα ή κε, 

ζπλεηδεηά ή αζπλαίζζεηα, δηθαηνινγεκέλα ή φρη, ν θφζκνο κεηά ηελ 11ε επηεκβξίνπ 

είλαη αξλεηηθά πξνδηαηεζεηκέλνο απέλαληί ηνπο. Απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θνξπθψλνληαη 

θπζηθά ζηε Νέα Τφξθε, φπνπ νη θάηνηθνη είλαη θαρχπνπηνη απέλαληη ζε νηηδήπνηε μέλν, 

ηδίσο φηαλ απηφ ζπλδέεηαη κε ην Ηζιάκ, εληζρχνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηα εζληθηζηηθά 

ηνπο ζπλαηζζήκαηα. Ζ Ακεξηθή (θάπνηε «ρψξα ησλ επθαηξηψλ θαη ηνπ νλείξνπ»), έρεη 

πιένλ «θιεηζηεί ζηνλ εαπηφ ηεο». Ο αληίθηππνο ηεο 11εο επηεκβξίνπ ζηηο αληηιήςεηο 

πεξί Ηζιάκ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ήηαλ εκθαλήο. Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο 

ελίζρπζαλ ηελ άπνςε ησλ αληηνξηεληαιηζηψλ. Σν γεγνλφο φηη βαζηθνί δξάζηεο 

πξνέξρνληαλ απφ κνπζνπικαληθέο ρψξεο πνπ ζεσξνχληαλ ζπκκαρηθέο (ανπδηθή 

Αξαβία, Παθηζηάλ, Αίγππηνο) ελίζρπζε ηελ ηδέα πσο πθίζηαηαη θάπνηα εγγελήο 

ερζξφηεηα ηνπ κνπζνπικαληθνχ θφζκνπ απέλαληη ζηηο ΖΠΑ.  

                                                 
42

 Σηο επφκελεο εκέξεο, πεξίπνπ 36.000 θηάιεο αίκαηνο ζπγθεληξψζεθαλ ζην θέληξν Αηκνδνζίαο ηεο Νέαο 

Τφξθεο, απφ αλζξψπνπο πνπ ήζειαλ απεγλσζκέλα λα πξνζθέξνπλ, ελψ γξάκκαηα ζπκπαξάζηαζεο 

θαηέθζαλαλ απφ  φινλ ηνλ θφζκν. Υαξαθηεξηζηηθέο νη εηθφλεο, ησλ αλζξψπηλσλ "αιπζίδσλ" ζε πνιιέο 

πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, πνπ έζπεπζαλ λα δψζνπλ αίκα, αιιά θαη ζηε Γάδα, φπνπ ν Γηαζέξ Αξαθάη, 

θσηνγξαθήζεθε ελψ πεξίκελε, λα δψζεη θη εθείλνο αίκα γηα ηα ζχκαηα ηεο επίζεζεο. Σειηθά νη θηάιεο 

αίκαηνο αλήιζαλ ζηηο 600.000, κε πεξηζζφηεξεο απφ 200.000 απφ απηέο λα κε ρξεζηκνπνηνχληαη ηειηθά, 

σζηφζν, ν αξηζκφο θαη κφλν είλαη ελδεηθηηθφο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, πνπ ε επίζεζε δεκηνχξγεζε ζηνλ 

θφζκν 



 

 

Σν πξφβιεκα πιένλ είλαη ην ίδην ην Ηζιάκ. Πάλσ ζε απηή ηε βάζε μεθίλεζε ε 

δεκφζηα ζπδήηεζε, ηφζν ζηελ Δπξψπε, φζν θαη ζηελ Ακεξηθή, κηιψληαο γηα 

αζπκβαηφηεηα ηνπ Ηζιάκ κε ηηο αμίεο ηεο Ακεξηθήο. Απφ ηε ζέζε απηή απνξξέεη κία 

ζεηξά πξνηάζεσλ θαζαξά αληηκνπζνπικαληθψλ θαη αληηαξαβηθψλ (επηιεθηηθφο έιεγρνο 

γηα ηηο βίδεο θαη ηε κεηαλάζηεπζε, αθφκε θαη νη θάξηεο visa ησλ θνηηεηψλ 

εμαζθαιίδνληαη κε δπζθνιία, ελψ φζνη επηζπκνχλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζηε ρψξα, 

γλσξίδνπλ ην πξαγκαηηθφ λφεκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο, θαηαγγειία ηεο πνιηηηζηηθήο 

έθθξαζεο ηνπ Ηζιάκ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο). Ζ ακεξηθαληθή δηνίθεζε σζηφζν δελ 

αλέιαβε πνηέ ηελ επζχλε γηα απηή ηελ πξσηφγνλε αληηκνπζνπικαληθή ζεψξεζε. 

Έθιεηζαλ ηα ζχλνξα γηα ηνπο «ηξνκνθξάηεο». Ήδε απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2003, 

ν Μπνπο αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηνπ λα πξνρσξήζεη ζε ξηδηθή κεηαξξχζκηζε ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο λνκνζεζίαο, λνκηκνπνηψληαο φζνπο κεηαλάζηεο είραλ εμαζθαιηζκέλε 

εξγαζία ζηηο ΖΠΑ. Ζ κεηαξξχζκηζε ήηαλ ζηελ θνξπθή ηεο αηδέληαο ηνπ θαη θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε πξνεθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 2000, φκσο αλαβιήζεθε θάησ απφ ηελ πίεζε 

ηεο 11εο επηεκβξίνπ θαη ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, πεξίνδνο 

θαηά ηελ νπνία θπζηθά, ήηαλ αδχλαην ε θνηλή γλψκε λα δερφηαλ ηε λνκηκνπνίεζε 

παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ. Κη έηζη, βαζηθφ πξφηαγκα ηεο πνιηηηθήο Μπνπο
43

 κεηά ηελ 11ε 

επηεκβξίνπ, ήηαλ ν απζηεξφηεξνο έιεγρνο φζσλ δηαθηλνχληαη δηακέζνπ ησλ ζπλφξσλ 

ησλ ΖΠΑ. 

Υσξίζηεθε ε Ηζηνξία ζε πξν 9/11 θαη κεηά 9/11 επνρή. Απφ ηηο πξψηεο ζηηγκέο 

κεηά ηελ επίζεζε, ήηαλ ζαθέο φηη ηίπνηα δε ζα ήηαλ μαλά ην ίδην. Μεηαμχ φισλ, ε 11ε 

επηεκβξίνπ «ζεκάδεςε» θαη ηα media, δεκηνπξγψληαο κία λέα επνρή, ζηα Μέζα 

Δλεκέξσζεο. Κη απηφ γηαηί ηφηε αθξηβψο γελλήζεθε ε 24/7 ελεκέξσζε ή αιιηψο ε 

ελεκέξσζε 24 ψξεο ην 24σξν, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Οξηζκέλνη κάιηζηα εθηηκνχλ, 

πσο γηα ηα ακεξηθαληθά ΜΜΔ ηα πάληα άιιαμαλ εθείλε ηελ εκέξα, φζνλ αθνξά ζηελ 

«εζηθή» ησλ δεκνζηνγξάθσλ, πνπ ζην βσκφ ηεο άκεζεο αληίδξαζεο, κεηαθέξνπλ 

πιεξνθνξίεο θπξίσο απφ θπβεξλεηηθέο πεγέο, ρσξίο λα ηηο εμεηάζνπλ ην πεξηερφκελφ 
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 ε νκηιία ηνπ ην 2003, είρε δειψζεη ραξαθηεξηζηηθά: «H Ακεξηθή ελεξγεί κε βάζε ηελ πίζηε ζηελ αξρή 

φηη ηα ζχλνξά καο πξέπεη λα είλαη αλνηρηά ζηε λφκηκε κεηαθίλεζε θαη ζην ηίκην εκπφξην... Σα ζχλνξά καο 

πξέπεη λα είλαη θιεηζηά θαη θιεηδακπαξσκέλα γηα ηνπο εγθιεκαηίεο, ηνπο εκπφξνπο θαη ηνπο δηαθηλεηέο 

λαξθσηηθψλ... θαη ηνπο ηξνκνθξάηεο». 



 

 

ηνπο, κε απνηέιεζκα λα είλαη πηζηνί πξψηα ζηελ εθάζηνηε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε θαη 

δεπηεξεπφλησο ζην ιεηηνχξγεκά ηνπο. 

 



 

 

ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΑΝΣΙΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΧΠΙΝΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή θαη ν ζεβαζκφο ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ
44

 απνηεινχλ πεξηζζφηεξν νπηνπία παξά πξαγκαηηθφηεηα, 

αθνχ θαζεκεξηλά ζεκεηψλνληαη παξαβηάζεηο ζε θάζε κέξνο ηνπ θφζκνπ, φπσο αλαθέξεη 

θαη ε παγθφζκηα έθζεζε ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο ηνπ 2009. Σα βαζαληζηήξηα, ε 

θαθνπνίεζε, νη άδηθεο δίθεο, νη πεξηνξηζκνί ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, ε 

εθκεηάιιεπζε γπλαηθψλ θαη αλειίθσλ είλαη κεξηθέο απφ ηηο ζπρλφηεξεο παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ 11ε επηεκβξίνπ βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηέζεθαλ «ππφ 

ακθηζβήηεζε» θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αγλνήζεθαλ ή θαηαπαηήζεθαλ κε ην 

ρεηξφηεξν ηξφπν γηα ράξε ηεο «πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ ή ηελ πάηαμε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο». ε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο νη 

δπλάκεηο ησλ ΖΠΑ δε ζεβάζηεθαλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, παξαβηάδνληαο βαζηθά 

άξζξα ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο. Σν 2007 εθηηκάηαη φηη 6.500 άηνκα πέζαλαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ ζην Αθγαληζηάλ θαη ζρεδφλ νη κηζνί ήηαλ ζάλαηνη 

ακάρσλ. Σν ίδην ζπλέβε θαη απφ ηηο επηζέζεηο απηνθηνλίαο, φπνπ ζηα πιαίζηα ηνπ ηεξνχ 

πνιέκνπ εθαηνληάδεο αζψνη πνιίηεο ζθνηψζεθαλ. 

Σν 2008 νη αξρέο ησλ ΖΠΑ ζπλέρηδαλ λα θξαηνχλ 270 θπιαθηζκέλνπο ζην 

Γθνπαληάλακν Μπέη, ζηελ Κνχβα, ρσξίο λα ηνπο έρνπλ απαγγειζεί θαηεγνξίεο θαη ρσξίο 

λα έρνπλ δηθαζηεί θαη κε εκθαλείο απνδείμεηο φηη ππέζηεζαλ βαζαληζκνχο. Ο πξψελ 

πξφεδξνο Σδνξηδ Μπνπο εμνπζηνδφηεζε ηε CIA λα ζπλερίζεη ηηο κπζηηθέο θπιαθίζεηο 

θαη αλαθξίζεηο, παξ’ φηη έηζη παξαβηάδνληαη δηεζλείο λφκνη.  

Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, πνπ ζεκαίλεη ην 

δηθαίσκα λα κελ πθίζηαηαη δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηηο γλψκεο ηνπ θαη λα κπνξεί λα 

αλαδεηεί, λα παίξλεη θαη λα δηαδίδεη ηδέεο κε νπνηνδήπνηε κέζν ζε φιν ηνλ θφζκν. ην 

Ηξάθ σζηφζν, κεηά ηελ εηζβνιή ηνλ Μάξηην ηνπ 2003, εθαηνληάδεο Ηξαθηλνί 

δεκνζηνγξάθνη έραζαλ ηε δσή ηνπο αθξηβψο γηα απηφ ην ιφγν, θάλνληαο έηζη ην Ηξάθ ηνλ 

πην επηθίλδπλν ηφπν γηα ηνπο δεκνζηνγξάθνπο.  
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 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk 



 

 

Σφζν ζηηο ΖΠΑ φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο πνπ βίσλαλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ζεζπίζηεθαλ ηδηαίηεξα παξεκβαηηθνί λφκνη γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο εζληθήο ηνπο αζθάιεηαο. Κπβεξλήζεηο εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ επθαηξία 

θαη ζην πιαίζην αληηηξνκνθξαηηθψλ πνιηηηθψλ πηνζέηεζαλ πξαθηηθέο ειέγρνπ ησλ 

πνιηηψλ, κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ πξνζβνιή ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ηελ 

θαηαπάηεζε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. Ο πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, νη 

θαηαζρέζεηο θεθαιαίσλ ρσξίο έληαικα, νη απζαίξεηεο θξαηήζεηο, νη παξάλνκεο 

επηηεξήζεηο θαη ζπιιήςεηο, θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αθφκε θαη απειάζεηο θπξίσο γηα 

ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο «επηθίλδπλεο-χπνπηεο νκάδεο» ήηαλ κεξηθά απφ ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεζαλ. 

Αληί λα ζέζνπλ έλα ηέξκα ζηελ παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

θαηαδηθάδνληαο θάζε επίζεζε ελαληίνλ ακάρσλ, ζπλερίδνπλ απαηψληαο κε αληίπνηλα. ε 

έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε κε αθνξκή ηε δέθαηε επέηεην ηεο κεηαθνξάο ησλ πξψησλ 

θξαηνπκέλσλ ζηε δηαβφεηε θπιαθή ησλ ΖΠΑ επηζεκαίλεηαη: «Σν Γθνπαληάλακν 

ζπκβνιίδεη ηε δεθαεηή απνηπρία ησλ ΖΠΑ λα ζεβαζηνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαηά 

ηελ αληίδξαζή ηνπο ζηηο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ». Παξά ηε δέζκεπζε ηνπ 

Πξνέδξνπ Οκπάκα λα θιείζεη ην θέληξν θξάηεζεο ηνπ Γθνπαληάλακν κέρξη ηηο 22 

Ηαλνπαξίνπ 2010, ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ 2011 θξαηνχληαλ εθεί 171 άλδξεο. Ο 

Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο επέξξηςε ηηο επζχλεο ζην Κνγθξέζν, ην νπνίν έρεη πξάγκαηη 

απνηχρεη ζηε ζπκκφξθσζε ησλ ΖΠΑ κε ηηο δηεζλείο αξρέο γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. Σν θέληξν θξάηεζεο ηνπ Γθνπαληάλακν, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ 

ακεξηθαληθή λαπηηθή βάζε ζηελ Κνχβα, έγηλε ζχκβνιν βαζαληζηεξίσλ θαη άιισλ 

κνξθψλ θαθνκεηαρείξηζεο απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηηο 

επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ ηνπ 2001
45

 .  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ηάμε θαη ε αζθάιεηα έρνπλ αλαρζεί ζε χςηζηεο αμίεο ζηα 

πιαίζηα ηνπ «πνιέκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο», νη αληίζηνηρεο πξαθηηθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη γηα απηφ ηνλ ζθνπφ έρνπλ νδεγήζεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δεκνθξαηίαο 

θαη ζηελ θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Σν απνηξφπαην έγθιεκα ηεο 11εο 

επηεκβξίνπ έγηλε ην ηδαληθφ πξφζρεκα γηα ηελ αχμεζε ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ηελ 

                                                 
45
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επέθηαζε ηνπ ειέγρνπ. Σέηνηνπ είδνπο κέηξα δελ ιήθζεζαλ κφλν ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο αιιά  θαη  ζε άιιεο ρψξεο ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ, φπνπ νη λφκνη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο έγηλαλ απζηεξφηεξνη θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γιψζζα θαη ηελ πνιηηηθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ελαληίνλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηελ αλαπηπζζφκελε ηζιακνθνβία-

αξαβνθνβία, πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζνπλ ηδηαίηεξα.    

 



 

 

ΔΠΙΛΟΓΟ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ 11
ε
 επηεκβξίνπ απνηέιεζε θακπή. Σν πξσηνθαλέο ηξνκνθξαηηθφ πιήγκα 

ιεηηνχξγεζε ζαλ θαηαιχηεο ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη ζε επίπεδν εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

γηα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο.  

Γξνκνιφγεζε ηελ πινπνίεζε ηεο απηνθξαηνξηθήο ζηξαηεγηθήο ησλ 

Νενζπληεξεηηθψλ γηα ην «λέν ακεξηθαληθφ δφγκα». Μία ζηξαηεγηθήο πνπ είρε 

ζρεδηαζζεί απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη είρε σο ζηφρν λα εμαξγπξψζεη ηε λίθε ηεο 

Γχζεο ζην Φπρξφ Πφιεκν θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίζεη ζηε κνλαδηθή πηα 

ππεξδχλακε ηελ αλακθηζβήηεηε παγθφζκηα εγεκνλία. Ζ 11
ε
 επηεκβξίνπ επηηάρπλε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ είραλ μεθηλήζεη πξηλ απφ απηή θαη ηηο λνκηκνπνίεζε ζηε ζπλείδεζε ησλ 

ακεξηθαλψλ πνιηηψλ (Λπγεξφο, 2010).  

Ζ επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Ηξάθ, φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, είρε δξνκνινγεζεί 

λσξίηεξα. ηελ νπζία δελ ππήξμε παξά κνλάρα έλαο πφιεκνο πνπ έγηλε ζε αληίπνηλα γηα 

ηελ επίζεζε ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ. Δίλαη πηζαλφλ ην Αθγαληζηάλ λα παξακέλεη ε 

κνλαδηθή κάρε, κε ηε ζηξαηησηηθή έλλνηα ηνπ πνιέκνπ ελαληίνλ ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη 

απηή ε κάρε έρεη θεξδεζεί. Δίλαη ε κνλαδηθή εθζηξαηεία, ε νπνία απνθαζίζηεθε εμαηηίαο 

ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ (Ρνπά 2003: 38).  

Σν λέν ακεξηθαληθφ δφγκα δελ επηδεηεί λα αλαδηνξγαλψζεη ην πνιηηηθφ θαη 

ζηξαηεγηθφ πεδίν, νξίδνληαο κία ζέζε γηα ηνλ θαζέλα κέζα ζε απηφ                                     

(Ρνπά 2003: 122-123). Πξφθεηηαη γηα έλα πξνιεπηηθφ πφιεκν ελαληίνλ ηνπ «άμνλα ηνπ 

θαθνχ». Ζ 11
ε
 επηεκβξίνπ ρξεηάζηεθε γηα λα ζπλδεζνχλ νη δχν πφιεκνη (απηφο θαηά 

ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη απηφο θαηά ηνπ «άμνλα ηνπ θαθνχ») θαη λα λνκηκνπνηεζεί ν 

δεχηεξνο δηα ηνπ πξψηνπ.  

Γελλάηαη φκσο θαη έλα αθφκε πξφβιεκα ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ εηδηθψλ. 

Έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ ειίη ζεσξεί ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο επθαηξία γηα 

λα επηβάιιεη ρσξίο ζνβαξέο αληηζηάζεηο ην «κνληέιν κηαο πεηζαξρεκέλεο θνηλσλίαο». Ο 

θφζκνο έρεη πεξηέιζεη ζε κία πεξίνδν αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηφηεηαο. ην φλνκα ηεο 

αζθάιεηαο γίλνληαη εθπηψζεηο ζηα απηνλφεηα δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα. Οη ειεπζεξίεο 

έρνπλ αθξσηεξηαζζεί ζην βσκφ ησλ αζαθψλ ζθνπηκνηήησλ ηεο αζθάιεηαο, πνπ ζπρλά 



 

 

δηνιηζζαίλνπλ ζηελ ππεξβνιή, εάλ φρη ζηελ παξάλνηα. Οπζηαζηηθή ζπλέπεηα ησλ 

αλσηέξσ, ε «νπηζζνρψξεζε» ηεο δεκνθξαηίαο ελ νλφκαηη ηεο αζθάιεηαο. 

Παξάιιεια φκσο, ε επέκβαζε ζην Ηξάθ ελδπλάκσζε ηελ Αι Κάηληα θαη 

λνκηκνπνίεζε ηνλ αγψλα ηεο ζηα κάηηα ησλ ρηιηάδσλ κνπζνπικάλσλ. Οη αξηζκνί 

δείρλνπλ φηη παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Ακεξηθαλψλ θαη ηνλ αγψλα ηνπο θαηά ηεο 

ηξνκνθξαηίαο ηα ζχκαηα ηεο Αι Κάηληα δηπιαζηάζηεθαλ ηα πέληε ρξφληα πνπ 

αθνινχζεζαλ ηελ επίζεζε ηνπ 2001 ζε ζχγθξηζε κε ηα πέληε πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο 

επίζεζεο. Γειαδή, παξά ηηο ακεξηθαληθέο πξνζπάζεηεο ε ηξνκνθξαηία γηγαληψζεθε αληί 

λα ζπξξηθλσζεί (Καηξίδεο, 2008). 

Σφζν ζε επίπεδν εζσηεξηθήο φζν θαη ζε επίπεδν εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ε 

πξνεδξία ηνπ Σδσξηδ Μπνπο ζεσξείηαη απφ ηηο ρεηξφηεξεο ζηελ ακεξηθαληθή ηζηνξία. Σν 

λενζπληεξεηηθφ δφγκα θαηέξξεπζε ππφ ηελ πίεζε ησλ γεγνλφησλ. Σν ζρέδην γηα 

αλακφξθσζε ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη επηβνιήο ηεο ηζρχνο ησλ ΖΠΑ ράζεθε ζηα 

λαξθνπέδηα ηνπ Αθγαληζηάλ θαη ηνπ Ηξάθ. Οη ΖΠΑ πιεγψζεθαλ φρη κφλν νηθνλνκηθά 

αιιά θαη ηδενινγηθά, κε νδπλεξέο ζπλέπεηεο γηα ην θχξνο ηνπο. Ζ εγεκνλία ηνπο 

πεξηήιζε ζε βαζηά θξίζε θαη νη ΖΠΑ κεηαηξάπεθαλ ζε πιεγσκέλν γίγαληα. ε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία έπιεμε θαίξηα ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ 

ακεξηθάλσλ θαηέδεημε φηη ην εμαγψγηκν κνληέιν νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη 

πξνβιεκαηηθφ. Ζ πνιηηηθή Μπνπο είρε βαζχλεη θαη νμχλεη ηηο ηδενινγηθνπνιηηηθέο 

αληηζέζεηο, δηράδνληαο ηνλ ακεξηθαληθφ ιαφ.   

Ζ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 2001 μεπέξαζε θαηά πνιχ ηα φξηα 

ηεο ίδηαο ηεο Ακεξηθήο. Οη ζπλέπεηεο ηεο επεξέαζαλ απφ ηε Μέζε Αλαηνιή κέρξη ηελ 

Δπξψπε. Πξφθεηηαη γηα αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο πνπ ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα θαη 

πξνθάιεζαλ πξσηνθαλείο θαηαζηάζεηο. (πφιεκνο ζην Ηξάθ, αλεμέιεγθηε ακεξηθαληθή 

εγεκνλία, αληηπνιεκηθέο δηαδειψζεηο,  ξήμε επξσακεξηθαληθψλ ζρέζεσλ, θινληζκφο θαη 

ακθηζβήηεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο, δηάζπαζε ηεο Δπξψπεο, 

αξρή ηνπ ηέινπο ησλ λενζπληεξεηηθψλ, αληηδξάζεηο Μφζραο θαη Πεθίλνπ, θιπ).  

 Κιείλνληαο, αλ ζέιακε ζπκπεξαζκαηηθά λα ζέζνπκε ην εξψηεκα πνηνο θέξδηζε ή 

έραζε ζε απηφ ηνλ πφιεκν, ζα κπνξνχζακε ζε κία πξψηε αλάγλσζε λα πνχκε φηη ρακέλε 

είλαη ε Αι Κάηληα, πνπ έραζε ηνλ εγέηε θαη ηδξπηή ηεο. ηελ αληίπεξα φρζε, νη εγέηεο 

ηεο Ακεξηθήο κπνξνχλ λα ππεξεθαλεχνληαη, πσο κε δηθή ηνπο νξγαλσκέλε επηρείξεζε, 



 

 

εληνπίζηεθε θαη ζαλαηψζεθε ν εκπλεπζηήο ηεο επίζεζεο ηεο 11/9, έζησ θαη δέθα ρξφληα 

κεηά. 

Γηα πνιινχο ιφγνπο φκσο, θαλείο δελ ππήξμε πξαγκαηηθά ληθεηήο, αθνχ ηφζν ηα 

άκεζα φζν θαη ηα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα ηεο εκέξαο εθείλεο, δελ κπνξνχλ λα 

ρξίζνπλ θακία απφ ηηο δχν πιεπξέο ληθήηξηα. Ο αληίθηππνο, άκεζνο ή κε, ηεο επίζεζεο 

ζε φινλ ηνλ θφζκν, νη εθπηψζεηο ζηελ δεκνθξαηία, ν πεξηνξηζκφο ησλ αηνκηθψλ 

ειεπζεξηψλ, νη απψιεηεο ρηιηάδσλ αζψσλ, κάιινλ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη κία 

ηέηνηα ελέξγεηα, κφλν ρακέλνπο κπνξεί λα αθήζεη πίζσ ηεο.  

Απηφ πνπ απαηηείηαη ηφζν απφ ηνπο απινχο πνιίηεο φζν θαη απφ ηηο πνιηηηθέο 

εγεζίεο είλαη λα αλαδεηεζνχλ ηα αίηηα ηέηνησλ ελεξγεηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

απαληήζεψλ ηνπο, κε ηελ ειπίδα ηεο αλάδεημεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

ζην πιαίζην εηξεληθήο ζπλχπαξμεο Ηζιάκ-Γχζεο.  
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