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 TΕΜA  4:  Регионални конфликти 
 
 Учебна и дидактическа помощ  
 

 

 
 
Mюсюлманите в Тракия 
 
 
Могат ли различните религиозни схващания да доведат до „експлозия” в областта? 
 
от:   Роза Тресу 
 
 
След като прочетохме в ежедневниците статиите за събитията в едно тракийско село, можем да 
установим следното: 
 
A. Правени ли са от гръцка страна усилия за сближаване между християни и 

мюсюлмани?  
 
Въпреки че през последните години социалната осмоза на двата етноса, които живеят съвместно в 
тракийския регионq излезна на преден план, тя все още не е достигнала състояние на развитие, при 
което проблемът да може да се разглежда като решен. 
 
Без съмнение от медиите са положени усилия чрез телевизионни сериали като „Архипелагът” а 
също и турски сериали, които съответстват на необходимостта  от християнско-мюсюлманско 
сближаване и способстват за познаването на повече детайли за начина на живот в съответното 
време и на другите вероизповедания.  
 
Наистина ли е лесно да се случи отново нещо такова, особено в един регион като Тракия, където в 
миналото са се случили вече различни подобни епизоди (сравни текст Ia, II)? 
 
Б. Едно несигурно равновесие 
 
Инцидентите, които се случиха в планинското селище Ехинос в Ксанти, показват трудния аспект 
на начинанието. Мюсюлманите в района гледат на влизането на една „полугола” жена в джамията 
като неуважение, което предизвиква техния гняв и бурна реакция. Ситуацията се усложнява от 
това, че много мюсюлмани се молели по това време в джамията и за тях се извършвал важен 
церемониал. Това било почуствано като истинска обида. Можем да предположим, че християните 
биха реагирали по същия начин, ако се беше случило нещо подобно в източноправославна църква 
или ако някой филм бе засегнал принципите и същността на тяхната религия. Въпросът е, дали 
наистина нещата са се случили точно така, както мисли мюсюлманското население. Направен ли е 
наистина опит от страна на телевизионния екип да провокира и да обиди или се изхожда от грешна 
интерпретация на фактите? 
 
Добре известен феномен е, че хората в тълпата се държат съвсем различно, преди всичко тогава, 
когато индивидуалността на отделния човек не е особено силно развита, било то поради ниския 
жизнен стандарт или от идеологически причини. За да разберем по-добре нещата, ние трябва да 
съблюдаваме както особения характер на този регион, така и гръцката политика във връзка с тези 
малцинства (сравни тeкст II, IV). 
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В. Исторически обзор - бележки 
 
След подписването на Лозанския договор (1923 г.) турската страна полага мого усилия, за 
да спечели контрола над областта. Тези усилия достигат връхната си точка през 1988 г., за 
което принос има и гръцката страна и чрез това се налага  турското влияние над 
малцинствата в региона. 
  
До1996 г. съществува в голяма степен дискриминация спрямо мюсюлманите, които не се 
приемали като равноправни граждани на Гърция. Характерен пример за това е забраната за 
влизане в района на помаците, мюсюлманско малцинство в Турция, която съществува до 
1996 г. 
 
Днес това вече не е така и официалната позиция на Гърция се характеризира с „ респект към 
особеностите на другите етноси, както и към особения характер на всички сакрални места”. 
 
Но колко далеч трябва да стигне тази толерантност? Властите в региона говорят за справедливост, 
каквато не е била оказвана. Група хора посяга на друга. Правилно ли е да се прикрива този случай 
и отговорните за него да не се наказват? Това, за което говорим, вид толерантност ли е? 
Съвместима ли е тази толерантност с нашата представа за справедливост? 
 
Характерно за гръцката политика е бързо да реагира и да приключи случая. Би ли се случило 
същото от турска страна, ако това засягаше гърците в Истанбул? Живеем в период, в който 
отношенията между Гърция и Турция и тяхната взаимозависимост  във важните политически теми 
като влизането на Турция в ЕС и признаването на Република Кипър правят необходимо решението 
за точно такова отношение, което, доколкото то не е некоректно спрямо някоя страна, ще 
допринесе за един хармоничен съвместен живот на двата народа. Затова е необходимо да се 
дефинират понятията  справедливост, толерантност и респект (сравни тeкст II, III, IV).    
 
Въз основа на изходния въпрос и за да се предотврати „експлозия” в тази област си струва да 
сърлюдаваме следните принципи: 
 
- Мирно съвместно съществуване 
- Справедливост 
- Респект 
- Толерантност 
 
 
 
Въпроси за размисъл и за разговор в учебния час: 
 
- Защо мюсюлманите показват такава реакция само при подозрението, че някой би засегнал 

техните религиозни символи и сакрални места? 
- Как да се отнася  гръцката държава с религиозното малцинство в Тракия? 
- Опасно ли е мирното съвместно съществуване между мюсюлманския и християнския елемент в 

тази област? Как би могъл да се предотврати конфликтът в бъдеще? 
- Толерантност, справедливост: Какво означават тези понятия за теб? 
 
 
 
 
________________________________________ 
Преведено от немски от Иванка Речникова 
 


