
Η Ευρώπη και το Ισλάμ: 
Οκτώ Μύθοι

Aστέρης Χουλιάρας
Καθηγητής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου



Bernard Lewis: 
«Europe would turn Muslim 
by the end of this century, 
becoming part of the 
Maghreb»

Oriana Falλaci: 

«Europe becomes more and 
more a province of Islam, a 
colony of Islam»







Eurabia

1) Οι Ευρωπαίοι Χριστιανοί έχουν κατά μέσο όρο 1,4 
παιδιά ανά γυναίκα ή περίπου 1/3 λιγότερο απ’ ό,τι 

χρειάζεται για να παραμείνει ο πληθυσμός 
σταθερός, ενώ οι Μουσουλμάνοι έχουν ένα πολύ 

υψηλότερο ποσοστό γονιμότητας.
2) Οι Βρυξέλλες και το Άμστερνταμ σε μερικές 

δεκαετίες θα είναι κατά πλειοψηφία 
Μουσουλμανικές πόλεις.

3) Η Ρωσία κινδυνεύει να είναι κατά πλειοψηφία 
Μουσουλμανική μέχρι το 2080.



Mύθος 1: Οι αριθμοί 

Στην πραγματικότητα, λίγες ευρωπαϊκές χώρες έχουν
αξιόπιστα στοιχεία για τον αριθμό των Μουσουλμάνων
που ζουν εντός των συνόρων τους. Μια ευρέως
διαδεδομένη εκτίμηση είναι περίπου 24 εκατομμύρια
στην ΕΕ ή περίπου 4,5-5% του πληθυσμού. Ωστόσο οι
εκτιμήσεις περιλαμβάνουν και μη θρησκευόμενους οι
οποίοι τυγχάνει να έχουν ρίζες σε Μουσουλμανικές
κοινωνίες.





Μύθος 2: Η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη 
υποτιμά το ζήτημα

Kάθε άλλο. Κυριαρχoύν τελείως λανθασμένες αντιλήψεις για τα 

πραγματικά νούμερα (emotional innumeracy).







Mύθος 3: Οι δημογραφικές εξελίξεις

Οι δημογραφικές προβλέψεις διαφέρουν. Μερικοί
δημογράφοι προβλέπουν ότι το 2025 περίπου 10% του
πληθυσμού της ΕΕ θα είναι Μουσουλμάνοι. Άλλες
εκτιμήσεις προβλέπουν τουλάχιστον 20% μέχρι το
2050. Άλλοι είναι πολύ πιο μετριοπαθείς
παρατηρώντας ότι η γονιμότητα των Μουσουλμάνων
της Ευρώπης μειώνεται. Ασφαλώς πολλά θα
εξαρτηθούν από προσφυγικά και μεταναστευτικά
ρεύματα.











Mύθος 4: Ο Μουσουλμανικός 
πληθυσμός της Ευρώπης είναι 

ομοιογενής

Δεν είναι. Οι Μουσουλμάνοι της Γερμανίας
προέρχονται από την Τουρκία. Της Βρετανίας από το
Πακιστάν και της Γαλλίας από τη Βόρεια Αφρική. Οι
Πακιστανοί και οι Τούρκοι δεν διακρίνονται για τη
γνώση της γλώσσας της χώρας που τους φιλοξενεί.
Αντίθετα, οι Αλγερινοί συνήθως μιλούν γαλλικά.



Mύθος 5: Οι Ευρωπαϊκές χώρες 
συμπεριφέρονται στους 

Μουσουλμάνους τους με παρόμοιους 
τρόπους.

Απολύτως λάθος. Μέχρι το 2000, οι τουρκικής
καταγωγής κάτοικοι της Γερμανίας δεν μπορούσαν να
αποκτήσουν γερμανική υπηκοότητα. Οι Πακιστανοί
που μετανάστευαν στη Βρετανία ήταν ήδη πολίτες της
Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Οι Γάλλοι Αλγερινοί
αποκτούσαν κάποτε αυτόματα τη γαλλική ιθαγένεια,
αλλά τώρα υπάρχουν περιορισμοί. Η Γαλλία δίνει
έμφαση, τουλάχιστον, λεκτικά στην ‘αφομοίωση’
(assimilation), η Βρετανία εστιάζει σε πολιτικές
‘θετικών διακρίσεων’ (affirmative action), και η
Γερμανία είναι πολυπολιτισμική στην εκπαίδευση και
τη δικαιοσύνη αλλά στο κοινωνικό επίπεδο επικρατεί ο
διαχωρισμός (segregation).





Mύθος 6: Ένα μεγάλο ποσοστό των 
ευρωπαίων μουσουλμάνων είναι 

τζιχαντιστές

Οι βρετανοί τζιχαντιστές είναι περισσότεροι απ’ ό,τι 
εκείνους όλων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών από 
κοινού.  Αλλά και στη Βρετανία, σύμφωνα με το MI5, 
μόνο 3.000-4.000 φαίνεται να σχετίζονται με 
‘σχετιζόμενες με την τρομοκρατία δραστηριότητες’.





Mύθος 7: Η ένταξη στις Ευρωπαϊκές 
κοινωνίες είναι αδύνατη

Εν μέρει λάθος. Οι Γαλλικές φυλακές έχουν εννιά
φορές περισσότερους κρατούμενους που έχουν
βορειοαφρικανούς γονείς απ’ ό,τι γάλλους γονείς. Οι
απόγονοι μουσουλμάνων μεταναστών στην Ευρώπη
έχουν πράγματι χειρότερες επιδόσεις στην εκπαίδευση
και το εισόδημα όχι μόνον από τους ιθαγενείς αλλά και
από τους μη μουσουλμάμους μετανάστες. Ωστόσο μην
βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Σχεδόν το ¼ το
Γάλλων Μουσουλμάνων γυναικών παντρεύονται μη
Μουσουλμάνους. Και οι Μουσουλμάνοι έχουν
πλημμυρίσει τα βρετανικά πανεπιστήμια.



Μύθος 8: Το Μέλλον είναι προβλέψιμο

Κάθε άλλο. Κανένας δεν πρόβλεψε την κατάρρευση της ΕΣΣΔ. 

Ούτετην Αραβική Άνοιξη. Ούτε την κατάληξή της. 







H κριτική στον Huntington

• Που είναι οι οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες ;

• Γιατί οι ‘πολιτισμοί’ ορίζονται μόνο με θρησκευτικούς 
όρους ;

• Γιατί αγνοούνται οι συγκρούσεις στο ‘εσωτερικό’ των 
πολιτισμών ;

• Οι ιδέες μπορούν να εξελιχθούν σε αυτο-εκπληρούμενες 
προφητείες.













Συμπεράσματα

Η έννοια Eurabia βασίζεται:

1. Προβληματικά δημογραφικά στοιχεία

2. Την λανθασμένη αντίληψη ότι οι ‘ταυτότητες’ (identities) 
παραμένουν σταθερές και μόνιμες. Οι Μουσουλμανικές ‘ρίζες’ και η 

Μουσουλμανική ‘ταυτότητα’ είναι δύο διαφορετικά πράγματα.

3. Δεν πρέπει να συγχέουμε τις θρησκευτικές συγκρούσεις με τις 
εθνοτικές, τις φυλετικές ή τις ταξικές.

4. Μια πρόβλεψη είναι ότι σε 50 ή 60 χρόνια οι Μουσουλμάνοι της 
Γερμανίας θα είναι πολύ Γερμανοί, της Βρετανίας πολύ Βρετανοί κ.ο.κ.




