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 ΘΕΜΑ  4: Περιφερειακές Συγκρούσεις 
 
 Βοηθήµατα διδασκαλίας και µάθησης 
 

 

 
 
 
Οι Μουσουλµάνοι στη Θράκη 
 
Μπορούν οι διαφορετικές θρησκευτικές αντιλήψεις να οδηγήσουν σε «ανάφλεξη» της  
περιοχής; 
 
 
του:  Rosa Tressou 
 

 
Μελετώντας τα άρθρα που γράφτηκαν στον ηµερήσιο τύπο µε αφορµή τα γεγονότα σε χωριό 
της Θράκης µπορούµε να οδηγηθούµε στις παρακάτω επισηµάνσεις: 
 
Α.  Γίνονται προσπάθειες προσέγγισης χριστιανών και µουσουλµάνων από την ελληνική πλευρά; 
 
Παρόλο που η κοινωνική ώσµωση των δύο σύνοικων στοιχείων στην περιοχή της Θράκης έχει 
προχωρήσει τα τελευταία χρόνια, δεν έχει φτάσει σε επίπεδα τέτοια που θα µας επέτρεπε να θεωρήσουµε 
το πρόβληµα λήξαν.  

Ωστόσο προσπάθειες γίνονται και από τα ΜΜΕ µε την προβολή τηλεοπτικών σειρών, όπως το 
«Αρχιπέλαγος» ή ακόµα και τούρκικων σειρών που ανταποκρίνονται στην ανάγκη να έρθουν πιο κοντά 
χριστιανοί και µουσουλµάνοι και να γνωρίσουν ο ένας περισσότερες λεπτοµέρειες για τον τρόπο ζωής 
και τα πιστεύω του άλλου. 

Είναι εύκολο όµως να γίνει κάτι τέτοιο και µάλιστα σε µια περιοχή όπως αυτή της Θράκης, όπου 
κατά το παρελθόν παρουσιάστηκαν διάφορα έκτροπα; (κείµενο Ια, ΙΙ) 
 
Β.  Η λεπτή ισορροπία 
 
Τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο ορεινό χωριό Εχίνος της Ξάνθης αποκαλύπτουν τη δύσκολη 
πλευρά του εγχειρήµατος. Οι µουσουλµάνοι της περιοχής θεώρησαν ασέβεια την είσοδο της 
«ηµίγυµνης» , κατά την άποψη τους, γυναίκας στο τζαµί, γεγονός που προκάλεσε την οργή και 
τις αντιδράσεις τους. Η κατάσταση µάλιστα οξύνθηκε περισσότερο καθώς την ίδια στιγµή 
πολλοί µουσουλµάνοι  της περιοχής προσεύχονταν στο τζαµί και γιόρταζαν µια µεγάλη γι’ 
αυτούς θρησκευτική γιορτή. Η πρόκληση λοιπόν θεωρήθηκε πολύ µεγάλη. Βέβαια, θα µπορούσε 
κάποιος να υποστηρίξει ότι και οι χριστιανοί πιθανόν να προέβαιναν σε ανάλογες αντιδράσεις, 
αν παρατηρούσαν να συµβαίνει κάτι τέτοιο σε µια ορθόδοξη εκκλησία ή ακόµα στην περίπτωση 
που µια ταινία έθιγε τις αρχές και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Το ερώτηµα όµως που 
τίθεται εδώ είναι αν τα πράγµατα έγιναν έτσι, όπως δηλαδή υποστηρίζουν οι µουσουλµάνοι 
κάτοικοι. Υπήρξε πράγµατι  προσπάθεια πρόκλησης και ασέβεια από την πλευρά του 
τηλεοπτικού συνεργείου ή µήπως παρερµηνεύτηκαν τα γεγονότα; 
 
Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι συµπεριφέρονται πολύ διαφορετικά, όταν µετατρέπονται σε όχλο και 
ιδιαίτερα όταν δεν έχουν αναπτυγµένη την ατοµικότητά τους, κάτι που σε µεγάλο βαθµό οφείλεται στην 
υποβαθµισµένη ποιότητα της ζωής τους και σε ιδεολογικούς λόγους. Επίσης, για να αντιληφθούµε 
καλύτερα τα πράγµατα θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας και την ιδιαιτερότητα της περιοχής, καθώς και 
την πολιτική που η Ελλάδα έχει κρατήσει µέχρι τώρα απέναντι σ’ αυτές τις µειονότητες. (κείµενο ΙΙ, ΙV) 
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Γ.  Ιστορική αναδροµή – Επισηµάνσεις 
 
Μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάννης (1923) έγιναν πολλές προσπάθειες ελέγχου της 
περιοχής από την τουρκική πλευρά, που κορυφώθηκαν το 1988. Σ’ αυτό συνέβαλε και η 
ελληνική πολιτική που ωθούσε τις µειονότητες της περιοχής στην τουρκική σφαίρα επιρροής.  
Μέχρι το 1996 γίνονταν διακρίσεις σε βάρος των µουσουλµάνων, οι οποίοι δεν αναγνωρίζονταν ως 
πολίτες της Ελλάδας µε ίσα δικαιώµατα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η απαγόρευση εισόδου 
στην περιοχή των Ποµάκων (µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης) που ίσχυε µέχρι το 1996. 

Ωστόσο, σήµερα δεν ισχύει κάτι τέτοιο και η επίσηµη θέση της Ελληνικής πολιτείας είναι ο «σεβασµός 
της διαφορετικότητας των άλλων, καθώς και της ιερότητας των χώρων λατρείας». 

Μέχρι πού όµως πρέπει να φτάνει αυτή η ανοχή   απέναντι στη διαφορετικότητα του άλλου; Οι αρχές της 
περιοχής µίλησαν για δικαιοσύνη, η οποία όµως δεν αποδόθηκε. Μια οµάδα ανθρώπων επιτέθηκε σε 
κάποιους άλλους. ∆ε θα έπρεπε, λοιπόν, να διαλευκανθεί η υπόθεση και να τιµωρηθούν οι υπεύθυνοι; 
Αυτή είναι η ανοχή για την οποία κάνουµε λόγο; ∆εν έρχεται σε αντίθεση η ανοχή αυτή µε την έννοια 
της δικαιοσύνης; 

Η πολιτική της Ελλάδας ήταν να αντιδράσει γρήγορα και να κλείσει το θέµα. Θα γίνονταν το ίδιο και από 
την τουρκική πλευρά για τους Έλληνες της Πόλης; Βρισκόµαστε σε µια εποχή που οι σχέσεις Ελλάδας – 
Τουρκίας και οι αλληλεξαρτήσεις σε µείζονα πολιτικά ζητήµατα, όπως η ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε., 
η αναγνώριση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας επιβάλλουν να βρεθεί µια λύση στις σχέσεις των δυο λαών 
που να µην αδικεί ούτε τους µεν ούτε τους δε και που θα βοηθά στην αρµονικότερη συνύπαρξη και 
συγκατοίκηση, των δύο λαών. Γι’ αυτό, λοιπόν, κρίνεται αναγκαίο να σκεφτούµε τη διάσταση που θα 
δώσουµε στους όρους δικαιοσύνη, ανοχή, σεβασµός. (κείµενα ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV) 

 
Για να µην υπάρξει, λοιπόν, µε βάση το αρχικό ερώτηµα, ανάφλεξη της περιοχής αξίζει  να 
λάβουµε υπόψη µας τις ακόλουθες αρχές: 
- ειρηνική συνύπαρξη 
- δικαιοσύνη 
- σεβασµός 
- ανοχή 
- ανεκτικότητα 
 
 
Ερωτήµατα για προβληµατισµό και συζήτηση στην τάξη 
- Γιατί οι µουσουλµάνοι αντέδρασαν µε αυτό τον τρόπο στην υποψία και µόνο ότι συνέβαινε 
 κάτι που τους έθιγε θρησκευτικά σύµβολα, χώρους λατρείας; 
- Πώς θα πρέπει η ελληνική πολιτεία να αντιµετωπίσει τη θρησκευτική µειονότητα της Θράκης; 
- Είναι επικίνδυνη η συνύπαρξη µουσουλµανικού και χριστιανικού στοιχείου στην περιοχή; Πώς  
 µπορεί να αποφευχθεί η σύγκρουση στο µέλλον; 
- Ανοχή, δικαιοσύνη: Τί σηµαίνουν για σάς αυτοί οι όροι; 


