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Εἶχε δίκιο ὁ πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Φρ. Ὁλλάντ, ὅταν εἶπε 

μετά τήν πρόσφατη ἐπίθεση στό Παρίσι, στίς 13/11, ταυτόχρονα σέ πολλά 

πολυσύχναστα σημεῖα, ἀπό τούς τρομοκράτες τοῦ ISIS, ὅτι πρόκειται γιά 

πόλεμο. Καί ὀρθά διέταξε ἐντατικοποίηση τῶν ἀεροπορικῶν βομβαρδισμῶν 

κατά στρατηγικῶν στόχων τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους στή Συρία, ἀπό 

ἀεροσκάφη τῆς γαλλικῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας πού σταθμεύουν στόν 

Λίβανο, ἐνῶ παράλληλα ἔστειλε στήν περιοχή τό ἀεροπλανοφόρο τῆς 

χώρας.  

 

Δυστυχῶς μέχρι τίς βάρβαρες ἐπιθέσεις κατά ἀνυποψίαστων καί ἀθώων 

πολιτῶν στό Παρίσι, ἡ εὐημεροῦσα Εὐρώπη, τῆς καλοπέρασης, τῶν 

ἐλλειμμάτων καί τῶν κρατικῶν δανείων, δέν εἶχε ἐκτιμήσει στίς 

πραγματικές του διαστάσεις τόν κίνδυνο πού ἀντιπροσωπεύουν οἱ 

παρανοϊκοί, φονταμενταλιστές μουσουλμάνοι τοῦ ISIS, πού σέ μικρό 

χρονικό διάστημα κατέλαβαν μέ στρατιωτικές δυνάμεις τμήματα τοῦ Ἰράκ 

καί τῆς Συρίας, ἐνῶ προσέλκυσαν χιλιάδες Εὐρωπαίους ἐθελοντές, 

πραγματοποίησαν τρομοκρατικές ἐπιθέσεις σέ Εὐρώπη καί Ἀφρική καί 

ἀπέδειξαν πολλάκις ὅτι ὅποιος δέν εἶναι μαζί τους, ἔστω καί ἄν εἶναι 

μουσουλμάνος, εἶναι ἐχθρός τους.  

 

Ἀκόμη καί ἡ ἐν ψυχρῶ ἐκτέλεση στό Παρίσι τῶν συντακτῶν τοῦ γνωστοῦ  

σατιρικού περιοδικοῦ, πού ταρακούνησε τήν ἐπίσημη Γαλλία καί τούς 

πολίτες της, ἔτεινε νά ξεχαστεῖ. Τώρα ἡ Γαλλία ξύπνησε ἐπιτέλους καί 

θυμήθηκε τό ἔνδοξο καί δυναμικό παρελθόν της. 
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Ἀλλά αὐτά συμβαίνουν στή Γαλλία. Ἡ Γερμανία πού ἡγεμονεύει στήν 

Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, χάρη στήν ἰσχυρή οἰκονομία της, παραμένει ἀκόμη 

ἀμέτοχη σέ αὐτόν τόν ἀκήρυχτο πόλεμο. Πρῶτες οἱ ΗΠΑ ξεκίνησαν τά 

ἀεροπορικά πλήγματα στή Συρία κατά τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους καί 

ἐξόπλισαν τούς Κούρδους μαχητές τοῦ Β. Ἰράκ ἐναντίον τῶν τζιχαντιστῶν.  

 

Ἀλλά καί οἱ ΗΠΑ καί οἱ εὐρωπαϊκές δυνάμεις ἐξόπλιζαν τούς ἀντάρτες 

κατά τοῦ προέδρου Ἄσσαντ τῆς Συρίας, ἀποδυναμώνοντας τό καθεστώς του 

πού ἀντιτίθεται στό Ἰσλαμικό Κράτος καί εἶναι τό μόνο πού προστατεύει 

τούς Χριστιανούς τῆς περιοχῆς. Μέ ἀεροπορικούς βομβαρδισμούς 

ἐπιτίθεται κατά τῶν τρομοκρατῶν καί ἡ Βρεταννία, ἐνῶ τό ἴδιο πράττει 

τελευταίως καί ἡ Ρωσία, πού εἶναι ἡ μόνη πού ὑποστηρίζει τό καθεστώς 

Ἄσσαντ. Ἤδη προωθεῖται μία ἰδιότυπη συμμαχία Γαλλίας-Ρωσίας-ΗΠΑ 

κατά τῶν τρομοκρατῶν στό Ἰράκ καί στή Συρία, πού βασίζεται στίς 

ἀεροπορικές τους δυνάμεις. 

 

Ὅμως εἶναι ἀνέκαθεν γνωστό, ὅτι ἡ κατάκτηση μιᾶς χώρας καί ἡ 

στρατιωτική ἐξόντωση τοῦ ἀντιπάλου προϋποθέτει τήν ἀποστολή χερσαίων 

στρατιωτικῶν δυνάμεων, πιό ἁπλά πεζικοῦ. Ἀλλά πρός τό παρόν 

τουλάχιστον, καμμία ἀπό τίς παραπάνω χῶρες δέν φαίνεται διατεθειμένη νά 

προωθήσει ἐκεῖ χερσαῖα στρατιωτικά τμήματα, πιστεύοντας ὅτι αὐτή τή 

δουλειά μποροῦν νά τή φέρουν σέ πέρας οἱ Κοῦρδοι πού εἶναι πραγματικά 

σκληροτράχηλοι πολεμιστές.  

 

Στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Μ. Ἀνατολῆς παίζεται ἕνα παιχνίδι 

συμφερόντων, στό ὁποῖο ἐκτός ἀπό τίς παραπάνω χῶρες ἐμπλέκεται καί ἡ 

Τουρκία, σύμμαχος ὑποτίθεται τῶν ΗΠΑ, πού ἀντί νά βομβαρδίζει μέ τά 

ἀεροπλάνα της τούς τζιχαντιστές, τό κάνει αὐτό ἐναντίον τῶν Κούρδων τοῦ 

Β. Ἰράκ καί τῆς Α. Τουρκίας, πού θεωρεῖ ἐχθρούς της καί τρομοκράτες.  

 

Ἀλλά καί ἄλλος σύμμαχος τῶν ΗΠΑ ἐμπλέκεται, ἡ Σαουδική Ἀραβία, πού 

φέρεται ὡς χρηματοδότης τῶν τζιχαντιστῶν, ὅπως καί ἄλλα ἀραβικά 

κρατίδια τῆς περιοχῆς. Τά χρήματα αὐτά, μαζί μέ τά ἑκατομμύρια δολλάρια 

ἀπό τό λαθρεμπόριο πετρελαίου καί τίς παράνομες πωλήσεις ἀρχαιοτήτων, 

ἐνισχύουν πλουσιοπάροχα τό Ἰσλαμικό Κράτος, πού οἱ φανατικοί 

τρομοκράτες του διασπείρονται παντοῦ. 

 

Βεβαίως τό ISIS εἶχε προειδοποιήσει τήν Εὐρώπη γιά τρομοκρατικά 

πλήγματα, ἐνῶ καί πάλι μετά τό μακελειό στό Παρίσι, ἀνήρτησε βίντεο στό 

διαδίκτυο, μέ τά ὁποῖα ἀπειλεῖ νά πνίξει τήν Εὐρώπη καί τούς ἀπίστους 



 

3 
 

ὅλου τοῦ κόσμου στό αἷμα. Τί περισσότερο θέλουν οἱ Δυνάμεις τῆς Δύσης, 

ἀλλά καί ἡ Ρωσία καί ἡ Κίνα, γιά νά κινηθοῦν ἀποφασιστικά ἐναντίον τῆς 

ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας; Ἄς μή γελιοῦνται: Ὅσο οἱ ὑπερδυνάμεις καί οἱ 

ἄλλες δυνάμεις μένουν ἀδρανεῖς, τόσο θά ἐνδυναμώνεται τό Ἰσλαμικό 

Κράτος καί θά ἁπλώνει παντοῦ τά τρομοκρατικά του δίκτυα.  

 

Λόγω ὑπερβολικῆς ἀνοχῆς καί δημοκρατίας, πιό εὐάλωτη εἶναι ἡ Εὐρώπη, 

ἀλλά καί ἡ Ἀφρική πού δέν ἔχει σοβαρά καί ἰσχυρά κράτη καί βρίσκεται 

στό ἔλεος ντόπιων καί εἰσαγόμενων τρομοκρατῶν, πού πραγματοποιοῦν 

συνεχῆ κτυπήματα, μέ πιό πρόσφατο, προχθές ἀκόμη, στό Μαλί. Οἱ ΗΠΑ, ἡ 

Ρωσία, ἡ Κίνα, εἶναι πιό ἀποφασιστικές στή λήψη ἀντιτρομοκρατικῶν 

μέτρων καί πιό θωρακισμένες ἀπό αὐτή τήν ἄποψη.  

 

Ὅμως ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν παρανοϊκούς τρομοκράτες, πού εἶναι 

πεπεισμένοι ὅτι ἄν πεθάνουν σκοτώνοντας ἀπίστους θά πᾶνε στόν 

παράδεισο καί θά ζήσουν ζωή χαρισάμενη. Αὐτοί δύσκολα 

καταπολεμοῦνται καί μάλιστα μέ καθαρά δημοκρατικές διαδικασίες. 

Οὐσιαστικά πρόκειται γιά θρησκευτικό πόλεμο  πού ἀπαιτεῖ σκληρά μέτρα 

ἐναντίον τους. Ἤδη ἡ Γαλλία προωθεῖ νομοθετική ρύθμιση γιά τήν 

παράταση τῶν μέτρων ἔκτακτης ἀνάγκης ἀπό 15 ἡμέρες σέ 3 μῆνες. 

Προφανῶς θά χρειαστοῦν καί κάποιες ὑποχωρήσεις, ὡς πρός τήν 

καταπάτηση ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τῶν ἀδίστακτων τρομοκρατῶν καί 

σαδιστῶν δολοφόνων. 

 

Ἐξάλλου ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση θά πρέπει νά ἀναθεωρήσει τήν πολιτική της 

ἔναντι λαθρομεταναστῶν καί προσφύγων πού ἤδη ξεπεράστηκε ἀπό τό 

πρόσφατο τσουνάμι ἀνθρώπων ἀπό Ἀσία καί Ἀφρική καί νά χαράξει νέα, 

πού νά μπορεῖ νά ἀντιμετωπίσει τά σχέδια κάποιων πού μᾶς στέλνουν 

χιλιάδες μουσουλμάνους, μέ τούς ὁποίους θέλουν νά κατακτήσουν τήν 

Εὐρώπη καί νά καταστρέψουν ἐν καιρῶ τόν πολιτισμό της. Γιατί ἐκεῖ 

ἀποβλέπουν. 

 

 


