
Ισλαμοφοβική αστυνομία στα στενά του διαδικτύου 

Από την Ελβίρα Κρίθαρη  

Υπάρχουν μουσουλμανικά γκέτο στην Αθήνα; Όσους η εργασία και η διασκέδαση κι ακόμα η 

κατοικία, τους οδηγεί στις γειτονιές του αθηναϊκού κέντρου που στερούνται φοινίκων, ριζικών 

σχεδίων ανάπλασης και ανακαινισμένων Airbnb, θα συμφωνήσουν μάλλον ότι οι γειτονιές κάτω 

από την Πατησίων, η πλατεία Βάθη, η πλατεία Βικτωρίας, ο Άγιος Παντελεήμονας, ακόμα και η 

Κυψέλη (που βέβαια βιώνει τη δική της άνθιση βραχυχρόνιας μίσθωσης) δεν δημιουργούν την 

εικόνα απροσπέλαστων περιοχών όπου το γηγενές στοιχείο εκλείπει. Μια γραφειοκρατική 

επίσκεψη στην οδό Αναξαγόρα, εκεί που στεγάζεται η Α’ ΔΟΥ και όπου ξένοι και ντόπιοι 

καταστηματάρχες κάνουν ουρές μπροστά στον γκισέ προσπαθώντας να προλάβουν προθεσμίες, 

προϊδεάζει ότι στο υποβαθμισμένο κέντρο κυριαρχεί η συνύπαρξη. 

Κι έτσι μοιάζει αναντίστοιχη η εικόνα που μεταφέρουν τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς 

ξεπηδούν στις συνήθεις μιντιακές γειτονιές του διαδικτύου, πως οργανωμένες ομάδες 

μουσουλμάνων εφαρμόζουν ιδιότυπα θρησκευτικά πογκρόμ στο κέντρο της πρωτεύουσας για να 

επιβάλουν τον νόμο της Σαρία. Το πολύπαθο κέντρο γίνεται ξανά το τερέν της πάλης των 

πολιτισμών και συγκεκριμένα των μεθόδων ισλαμοποίησης και θρησκευτικής 

ριζοσπαστικοποίησης του πληθυσμού του. Ανταποκρίνεται όμως αυτό στην πραγματικότητα; 

Η ύπαρξη συστηματικής και οργανωμένης δράση κάποιας ομάδας που εν είδη αντιποίησης αρχής 

αποπειράται να επιβάλει θρησκευτικό νόμο σε κοινότητες ομοθρήσκων της δεν προκύπτει από 

τις δημοσιεύσεις και τα δελτία τύπου της αστυνομίας. Τον ισχυρισμό για τη δράση «Ισλαμικής 

Αστυνομίας» έχει διατυπώσει κατά το παρελθόν ο πρόεδρος των Ειδικών Φρουρών, Βασίλης 

Ντούμας, αναφερόμενος σε περιπτώσεις βίας που αφορούν μουσουλμάνους. 

«Στα ισλαμικά γκέτο στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν τέτοια φαινόμενα άσκησης βίας, δηλαδή 

να περιπολούν εξτρεμιστές ισλαμιστές και να ελέγχουν, να αστυνομεύουν αν τηρείται η Σαρία. Και 

αντιστοίχως μετά να εφαρμόζουν βία, να εκβιάζουν και να απειλούν στην μη τήρησή της», είχε 

δηλώσει ο Βασίλης Ντούμας σε ρεπορτάζ του Mega στις 20 Οκτωβρίου 2021. 

 



 

Τα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ γύρω από αυτόν τον ισχυρισμό αποτυγχάνουν να αποδείξουν τη 

συστηματικότητα ή την οργανωμένη δράση ενός σώματος φανατικών μουσουλμάνων στην 

Αθήνα. Με αφορμή μεμονωμένα περιστατικά όπου τα κίνητρα των βίαιων συμπεριφορών δεν 

είναι ξεκάθαρα, κάνουν λόγο για «ισλαμική αστυνομία» και αποδίδουν την απουσία καταγγελιών 

από την μουσουλμανική κοινότητα στον φόβο για αντίποινα. 

Το επιχείρημα των δημοσιευμάτων δεν είναι η ύπαρξη εξτρεμιστών του ισλάμ στην Αθήνα. Αλλά 

η συγκέντρωση, συνεννόηση και κοινή δράση αυτών σε ένα σώμα με στόχο την επιβολή του 

θρησκευτικού τρόπου στην ευρύτερη κοινωνία. Έχει ήδη αρχίσει να αχνοφαίνεται το παραδοσιακό 

πλέον επιχείρημα για τον κίνδυνο των δυτικών κοινωνικών από την ισλαμοποίηση. Κάθε βίαιη ή 

εγκληματική συμπεριφορά μουσουλμάνων μπορεί να πλαισιωθεί ως απόπειρα επιβολής του 

δόγματός τους, ως πόλεμος κατά του δυτικού τρόπου ζωής. Η σύντομη ανάλυση των σχετικών 

δημοσιευμάτων είναι ενδεικτική: 

Στα μέσα Ιουλίου κάνει την εμφάνισή του δημοσίευμα που αναφέρεται σε «ισλαμική αστυνομία» 

που τρομοκρατεί αλλοδαπούς. Το δημοσίευμα (Βήμα, Τα Νέα, in.gr 17/07/21) κάνει λόγο για 

«πολυπλόκαμη εγκληματική οργάνωση» με αφορμή ένα περιστατικό ξυλοδαρμού Ιρανής 

υπηκόου που συνέβη τον Μάιο και για το οποίο παρότι δεν δίνονται άλλες πληροφορίες, 

αποδίδεται από τον συντάκτη -που επικαλείται αστυνομικές πηγές- στη δράση των «Μουταουίν», 

της «πολυπλόκαμης» δηλαδή ομάδας φανατικών που επιβάλλουν τη Σαρία. 

Το δημοσίευμα θα αναπαραχθεί με την τεχνική του copy-paste από πλήθος μικρότερων 

ιστοσελίδων (slpress.gr, defence-point.gr) και λίγο καιρό αργότερα, στα μέσα Οκτωβρίου το 



επιχείρημα ύπαρξης ισλαμικής αστυνομίας θα επιστρέψει, αυτή τη φορά με την αφορμή 

ξυλοδαρμού 17χρονης κοπέλας που εναντιώνεται σε υποχρεωτικό προξενιό. Σε μία συγκυρία 

που η βία κατά των γυναικών βοά και οι γυναικοκτονίες πληθαίνουν, το γεγονός του ξυλοδαρμού 

δεν εντάσσεται στο πλαίσιο των περιπτώσεων έμφυλης βίας αλλά μιας και η κοπέλα προέρχεται 

από οικογένεια μουσουλμάνων, χρησιμοποιείται βολικά από τα Μέσα για να συντηρήσει το 

επιχείρημα ύπαρξης φανατικών ισλαμιστών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε σχέση με τον Ιούλιο όπου αρχίζουν να μην υπάρχουν ειδήσεις, τον Οκτώβριο η τηλεοπτική 

σεζόν έχει πια ξεκινήσει και το Mega θα κάνει ένα μικρό αφιέρωμα στο περιστατικό ξυλοδαρμού 

της κοπέλας και την ύπαρξη ισλαμικής αστυνομίας, με έναν αναμφίβολα σπουδαίο παραγωγικό 

συλλογισμό. 

«Εφιάλτης για ανήλικες» είναι ο πρώτος τίτλος του τηλεοπτικού ρεπορτάζ που ξεκινάει με 

φωτογραφίες αρχείου μεσήλικων αντρών μαζί με μικρά κορίτσια σε χώρες της Μέσης Ανατολής 

(ορισμένες έχουν χρησιμοποιηθεί πολλάκις σε ρεπορτάζ για γάμους ανηλίκων χωρίς να είναι 

βέβαιο ότι αποτυπώνουν αυτό). Εντωμεταξύ το ΣΟΥΠΕΡ του ρεπορτάζ γράφει: «Αποκάλυψη 

LiveNews: Σάλος για την εφαρμογή του νόμου της Σαρία στην Αθήνα, πήγαν να πνίξουν 17χρονη 

που αρνήθηκε γάμο με 40χρονο». Το ρεπορτάζ από την γενική εικόνα της αποτρόπαιας πράξης 

του καταναγκαστικού γάμου ανηλίκων μεταφέρεται στην υπόθεση της 17χρονης με το επιχείρημα 

ότι πρόκειται για την ίδια ακραία εφαρμογή του νόμου της Σαρία. Στο τέλος, η υπόθεση περί 

ισλαμικής αστυνομίας που περιπολεί και επαναφέρει τους μουσουλμάνους στην τάξη της Σαρίας, 



κάνει και πάλι -αυθαίρετα- την εμφάνισή της. Χωρίς κάποιο συμβάν που να το επιβεβαιώνει, 

απλώς επειδή ταιριάζει θεματικά σε ένα ρεπορτάζ που πληροί πολλές από τις προϋποθέσεις 

ώστε να χαρακτηριστεί επάξια ισλαμοφοβικό. 

Η ισλαμική αστυνομία γίνεται τελικά ολόκληρο αφιέρωμα στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου 

χωρίς πραγματικά συμβάντα να την στοιχειοθετούν και χωρίς ουσιαστικό αντεπιχείρημα. 

Αποσπάσματα μιας τηλεφωνικής συνέντευξης του προέδρου της μουσουλμανικής Ένωσης 

Ελλάδας, Ναίμ Ελγαντούρ, μπαίνουν χωρίς πλαίσιο. 

Ο Ναϊμ Ελγαντούρ απάντησε και στην ερώτηση του ΚΑΡΠΟΥ για τους λόγους ύπαρξης τέτοιων 

δημοσιευμάτων. «Αυτά τα θέματα όλα είναι κατασκευασμένα από δημοσιογράφους ή στελέχη 

ακροδεξιών κομμάτων για να δημιουργήσουν μία βαβούρα, ξενοφοβία, ισλαμοφοβία, (ενώ) δεν 

βρίσκουν θέματα. Δεν βρίσκουν, ας πούμε, να πούνε ότι οι μουσουλμάνοι καταστρέφουν την 

οικονομία της χώρας. Δεν βρίσκουν εγκλήματα», λέει. 

Αν η εκτίμηση του Ελγαντούρ είναι σωστή, δεν μένει παρά να παρατηρήσουμε απλώς την 

εργαλειοποίηση κάθε μικρής αφορμής που περιέχει μουσουλμανικό στοιχείο για να 

κατασκευαστεί η μεγάλη εικόνα της ισλαμικής απειλής μέσα στην αυλή του σπιτιού μας.   

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο εγχώριο. Δημοσιεύματα για τον βίαιο εξισλαμισμό των δυτικών 

κοινωνιών από την ύπαρξη πιστών μουσουλμάνων -ούτε καν απαραίτητα ακραίων- σε δυτικές 

γειτονιές είναι στην ημερήσια ατζέντα ευρωπαϊκών Μέσων όπως καταδεικνύουν τα μηνιαία 

ευρήματα του προγράμματος Get The Trolls Out. 

Ούτε είναι και τωρινό. Το 2012, ο δεξιός βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος είχε καταθέσει ερώτηση 

στη Βουλή με αφορμή δημοσιεύματα για «επιβολή ισλαμικού νόμου στο κέντρο της Αθήνας». Μία 

δεκαετία πριν η ίδια ιστορία προσπαθούσε να στηθεί στη δημόσια σφαίρα. Είτε η ισλαμική 

αστυνομία δεν είναι τόσο σπουδαία ώστε πασχίζει να εδραιωθεί ήδη 10 χρόνια τώρα είτε υπήρξε 

μόνο στις ισλαμοφοβικές γωνιές των ελληνικών Μέσων Ενημέρωσης. 
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