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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν «Διεπζεξία θαη ζξεζθεπηηθή επηινγή: Ζ 

πεξίπησζε ηνπ Ηζιάκ», εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ: Πνιηηηθέο γηα ηελ κεηαλάζηεπζε, ηηο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηεο ζξεζθείαο ζηε 

δσή ηνπ αηφκνπ. Ο βαζηθφο ζξεζθεπηηθφο άμνλαο πνπ αλαιχεηαη είλαη ην Ηζιάκ, θαζψο θαη 

ηα δηθαηψκαηα, νη ππνρξεψζεηο θαη νη ειεπζεξίεο πνπ επηηξέπεη θαη επηβάιεη. Πσο ε 

ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ επεξεάδεη ηελ ειεπζεξία ηνπ, ηφζν ηελ αηνκηθή φζν 

θαη ηελ θνηλσληθή. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ νξίδεη 

ην Ηζιάκ, ζα γίλεη θαηαλνεηή θαη ε επηξξνή πνπ αζθεί ζηελ δσή ηνπ εθάζηνηε αηφκνπ, 

άλδξα ή γπλαίθαο ζε θνηλσληθφ ζξεζθεπηηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην. 

Λέμεηο θιεηδηά : ζξεζθεία, Ηζιάκ, Κνξάλην, δηθαηψκαηα, ειεπζεξία, ζξεζθεπηηθή 

ηαπηφηεηα, θνηλσλία 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation entitled "Freedom and Religious Choice: The Case of Islam", was 

prepared in the framework of the postgraduate program: Immigration Policies, Social 

Discrimination and Citizenship. The purpose of this paper is to investigate the role of 

religion in the life of the individual. The main religious issue being analyzed is Islam, as 

well as the rights, obligations and freedoms that it allows and imposes. How the 

individual's religious identity affects his freedom, both individual and social. Through the 

analysis of the methods and approaches defined by Islam, the influence it exerts on the life 

of each individual, man or woman in a social, religious and political context, will be 

understood. 

Keywords: religion, Islam, Koran, rights, freedom, religious identity, society 
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0.  Ειςαγωγή 
 

Ζ ζξεζθεία παίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ. Ζ θάζε ζξεζθεία έρεη ζηφρν λα 

δίλεη λφεκα θαη βνήζεηα ζηε δσή ησλ πηζηψλ ηεο. Πξνζπαζεί λα ηνπο δίλεη εμεγήζεηο φζνλ 

αθνξά ηελ χπαξμή ηνπο αιιά θαη κεηά ην ηέινο ηεο (κεηαζαλάηην δσή). ε νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν ππάξρνπλ αλαξίζκεηεο ζξεζθείεο, φπνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο εκπεξηέρεηαη θαη έλα 

κεγάιν πιήζνο ππν- αηξέζεσλ, θαη γη’ απηφ απνηεινχλ ζπρλά αληηθείκελν κειέηεο απφ 

ζενιφγνπο, θνηλσληνιφγνπο, αλζξσπνιφγνπο θαη ηζηνξηθνχο. 

ηελ εξγαζία πνπ αθνινπζεί ην ζέκα καο ζρεηίδεηαη άξξεθηα κε ηε ζξεζθεία, φκσο ν 

θχξηνο άμνλαο πνπ καο ελδηαθέξεη θαη πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε είλαη άιινο. 

Θέινπκε λα επηθεληξσζνχκε ζην εάλ νη άλζξσπνη ιφγσ ηεο ζξεζθείαο πνπ έρνπλ επηιέμεη 

κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ε ειεπζεξία ηνπο, ιφγσ ηεο επηξξνήο πνπ αζθνχλ πνιιέο θνξέο νη 

ζξεζθεπηηθνί θαλφλεο ζηε θνηλσλία. Δπηπιένλ ζέινπκε λα δηαπηζηψζνπκε θαηά πφζν ε 

ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα είλαη ηθαλή λα επεξεάζεη ηελ έληαμε ησλ αλζξψπσλ ζε κηα 

εηεξφζξεζθε θνηλσλία. 

Ζ παξνπζίαζε μεθηλά κε ηηο βαζηθέο δηαηάμεηο γηα ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, ε νπνία 

απνηειεί ζεκειηψδεο δηθαίσκα γηα θάζε άλζξσπν. Δίλαη έλα νηθνπκεληθφ δηθαίσκα πνπ 

ηζρχεη γηα φινπο αλεμαξηήησο, ρσξίο λα δίλεηαη ζεκαζία ζε θξηηήξηα φπσο  ην θχιν, ε 

ειηθία, ε εζληθφηεηα, ε θαηαγσγή θαη γεληθά ζην πνηνο είλαη ν θαζέλαο. Αθνινπζεί έλα 

θεθάιαην πνπ απνηειεί κηα πξνζπάζεηα λα αλαθέξεη δηάθνξεο πξαγκαηεχζεηο πνπ έρνπλ 

γίλεη γχξσ απφ ηε ζξεζθεία σο πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ κπνξεί λα κειεηεζεί απηή. Ο 

ιφγνο πνπ γίλεηαη απηφ είλαη γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε, αξρηθά ηη είλαη ε 

ζξεζθεία ππφ ην πξίζκα ηνπ γεληθνχ θαη χζηεξα λα εηζρσξήζνπκε θαη ζηα εξσηήκαηα πνπ 

εξεπλνχκε. Δπηπιένλ γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, δηφηη είλαη κηα 

ρψξα κε έληνλε ζξεζθεπηηθή πνηθηινκνξθία θαη ζα καο βνεζήζεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

εηθφλαο πνπ ζέινπκε λα θηηάμνπκε. ηελ ζπλέρεηα έρνπκε ηελ αλάιπζε ηεο ζξεζθείαο πνπ 

έρνπκε επηιέμεη λα εξεπλήζνπκε θαη ησλ θαλφλσλ πνπ αθνινπζνχλ νη πηζηνί ηεο. Ζ 
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ζξεζθεία πνπ επηιέρζεθε είλαη ην Ηζιάκ, γηαηί λαη κελ απέρεη πνιχ απφ ηελ επίζεκε 

ζξεζθεία ηεο Διιάδαο, φκσο έρνπκε κεγάια πνζνζηά κνπζνπικάλσλ ζηελ ρψξα καο. 

Απνηειεί κηα ζξεζθεία άμηα έξεπλαο, δηφηη είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή κε ηνλ Υξηζηηαληζκφ 

θαη έρεη αλαξίζκεηνπο θαλφλεο σο ην πψο πξέπεη λα δνπλ, λα ζπκπεξηθέξνληαη αθφκα θαη 

πσο λα ηξέθνληαη νη πηζηνί ηεο. 

Δλ θαηαθιείδη έρνπκε ην εξεπλεηηθφ κέξνο κε ηνλ νξηζκφ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο 

καο, ηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο θαζψο θαη πνία είλαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα καο 

απαζρνιήζνπλ. Καη’ επέθηαζε έρνπκε ηελ κεζνδνινγία πνπ αθνινχζεζε ε εξεπλά καο θαη 

κε πνην ηξφπν ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμάγνπκε ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία ζέινπκε. Σέινο 

παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα κέζσ ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο ζπλεληεχμεσλ θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο.  

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ 

ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ  

    

Ζ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία είλαη έλα ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα. Ζ θαηαλφεζε απηνχ 

ηνπ δηθαηψκαηνο είλαη απιή κα ζπλάκα πνιχπινθε ππφζεζε. Δθηφο ησλ δηψμεσλ πνπ 

έρνπλ ππνζηεί ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο, έρνπκε επηπιένλ ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηφζν 

ηνλ ηξφπν έθθξαζεο, έλδπζεο, εθπαίδεπζεο φζν θαη δηάθνξεο δηαθξίζεηο ζε εξγαζηαθνχο 

ρψξνπο ιφγσ ηεο επηινγήο ζξεζθείαο θάπνηνπ αλζξψπνπ. Έηζη ην δήηεκα ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο έρεη απαζρνιήζεη έζλε,θνηλσλίεο,αλζξψπνπο κέρξη θαη Μέζα 

Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θεξδίδνληαο κηα ηδηαίηεξε ζέζε παγθνζκίσο. Πξηλ ην 1948 δελ 

ππήξραλ λνκηθέο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηα δηεζλή αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κε ζηφρν ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ζξεζθεία. 
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Πξηλ ηελ εμηζηφξεζε ησλ βαζηθψλ δηαηάμεσλ λα πνχκε φηη ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΟΓΓΑ), ε νπνία παξ’φηη ιεηηνχξγεζε ζαλ αθεηεξία ζηελ 

δεκηνπξγία ελφο δξφκνπ πξνφδνπ θαη εδξαίσζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηεο ζξεζθείαο, έγηλε 

ζαλ απάληεζε ζηελ θξίθε πνπ πξνθιήζεθε απφ ην Οινθαχησκα ηνπ Β΄Παγθνζκίνπ 

πνιέκνπ, φπνπ έιεμε ην επηέκβξην ηνπ 1945.                                            

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1945, ιίγν κεηά απφ ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ ηδξχζεθαλ 

ηα Ζλσκέλα Έζλε (ΟΖΔ), ηα νπνία είραλ σο θχξην ζηφρν λα ππάξρεη εηξήλε ζε φια ηα 

έζλε ηνπ θφζκνπ. Μηα επηηξνπή αλζξψπσλ, νη νπνίνη ήηαλ εθπξφζσπνη ρσξψλ κε 

επηθεθαιήο ηελ A.E.Roosevelt, ηε ζχδπγν ηνπ πξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ F.D.Roosevelt, 

ζπληάζζνπλ έλα εηδηθφ έγγξαθν, ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ, ζην νπνίν δηαθεξχζζνληαη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξέπεη λα έρεη θάζε 

άλζξσπνο. ηηο 10 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1948 ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ ζην Παξίζη 

αλαθνηλψζεθε δεκνζίσο ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε, ε νπνία πξνάγεη ην ζεβαζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειηαθψλ ειεπζεξηψλ ηνπ. ήκεξα ν ΟΖΔ 

απαξηίδεηαη απφ 193 κέιε θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ΟΓΓΑ. Σέινο ε Οηθνπκεληθή 

Γηαθήξπμε απνηειείηαη απφ 30 άξζξα, εκείο ζα αλαθέξνπκε κφλν ην άξζξν 18 ην νπνίν 

αθνξά ηελ ζξεζθεία (  For : Church of Scientology International, 2017 ). 

 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ 1948 (ΟΓΓΑ), Άξζξν 18:    

Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο,ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο 

ζξεζθείαο. ε απηφ ην δηθαίσκα πεξηιακβάλεηαη ε ειεπζεξία γηα ηελ αιιαγή ηεο 

ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, θαζψο θαη ε ειεπζεξία λα εθδειψλεη θαλείο ηε ζξεζθεία ηνπ, 

κφλνο ηνπ ή καδί κε άιινπο, δεκφζηα ή ηδησηηθά, θαζψο θαη κε ηε δηδαζθαιία, άζθεζε, ηε 

ιαηξεία θαη ηε ηέιεζε ζξεζθεπηηθψλ ηειεηψλ. 

 

Γηεζλέο ύκθσλν γηα ηα Αζηηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα 1966 (ΓΑΠΓ), Άξζξν 18:  

Όπσο θαη ζην Άξζξν 18 ηεο ΟΓΓΑ ηνπ 1948, ην ίδην ηζρχεη θαη εδψ κε ηελ πξνζζήθε φηη 

θαλείο δελ ππφθεηηαη ζε θαηαλαγθαζκνχο πνπ ζα παξεκπφδηδαλ ηελ ειεπζεξία ηεο επηινγήο 
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ηνπ ζηε ζξεζθεία. Οη κφλεο πεξηπηψζεηο πεξηνξηζκψλ είλαη φηαλ νξίδνληαη απφ ην λφκν σο 

απαξαίηεην κέζν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο, πγείαο, αζθάιεηαο θαη εζηθήο 

πεξί ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ άιισλ αηφκσλ. Σέινο ηα πκβαιιφκελα 

θξάηε ζην παξφλ χκθσλν αλαιακβάλνπλ επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα ζέβνληαη ηελ 

ειεπζεξία ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε λα θξνληίζνπλ ηα 

παηδηά ηνπο φζνλ αθνξά ηελ εζηθή θαη ζξεζθεπηηθή αγσγή ηνπο, πάληα ζχκθσλα κε ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπο. 

Σν ζχκθσλν απηφ καδί κε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε θαη ηε Γηεζλήο πλζήθε γηα ηα 

Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα (ICESCR, 1966), απαξηίδνπλ ηε 

Γηεζλή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

 

Σειηθή Πξάμε ηνπ Διζίλθη 1975, Αξρή VII: 

Σα Κξάηε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζα ζέβνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεηο 

ειεπζεξίεο, θαζψο θαη ηελ ειεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο απαιιαγκέλνη 

απφ δηαθξίζεηο πνπ αθνξνχλ θπιή, θχιν, γιψζζα ή ζξεζθεία. 

 

Γηαθήξπμε ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Δμάιεηςε όισλ ησλ Μνξθώλ Μηζαιινδνμίαο θαη Γηαθξίζεσλ 

Λόγσ Θξεζθείαο ή Πεπνηζήζεσλ 1981 ( Γηαθήξπμε ΟΖΔ), Άξζξν 1: 

1) Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο, ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο 

ζπλείδεζεο, θαζψο θαη ηελ επηινγή ην πσο ζα εθδειψζεη ηελ πίζηε ηνπ θαη ζα ηελ 

κεηαδψζεη. 

2) Καλέλαο άλζξσπνο δελ ζα ππφθεηηαη ζε εμαλαγθαζκφ γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ 

πεπνηζήζεηο ή ηελ επηινγή ηεο ζξεζθείαο ηνπ. 

3) Σέινο ε ειεπζεξία ζξεζθεπηηθήο εθδήισζεο κπνξεί λα πεξηνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα 

ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο ηάμεο, πγείαο, αζθάιεηαο θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ  δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ άιισλ. 

 

Γεληθά ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ηελ ειεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο, ζξεζθείαο θαη 

πεπνηζήζεσλ πεξηιακβάλνπλ: 
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1) Σελ ειεπζεξία γηα ηελ αιιαγή ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ ηνπ αηφκνπ κε  

 Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, 1948 (ΟΓΓΑ), 

Άξζξν 18. 

 Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηε Πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη 

ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ, 1950 ( ΔΓΑ), Άξζξν 9(1). 

 Έγγξαθν ηεο Κνπεγράγεο ηνπ ΟΑΔ, 1990, Άξζξν 9(4). 

2) Σελ ειεπζεξία λα έρεη ή λα πηνζεηεί θαλείο κηα ζξεζθεία ηεο επηινγήο ηνπ κε 

 Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αζηηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, 1966 (ΓΑΠΓ), 

Άξζξν 18(1). 

3) Σελ ειεπζεξία απφ ηνλ εμαλαγθαζκφ πνπ ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηελ ειεπζεξία ηνπ 

αηφκνπ λα έρεη ή λα πηνζεηήζεη κηα ζξεζθεία ή πεπνηζήζεηο ηεο επηινγήο ηνπ κε 

 Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αζηηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, 1966 (ΓΑΠΓ), 

Άξζξν 18(2). 

 Γηαθήξπμε ηνπ ΟΖΔ, 1981, Άξζξν 1(2). 

4) Σελ ειεπζεξία εθδήισζεο ηεο ζξεζθείαο ή ησλ πεπνηζήζεσλ ζηε ιαηξεία, ηε 

ηήξεζε, ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ηε δηδαζθαιία κε 

 Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, 1948, Άξζξν 18. 

 Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αζηηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, 1966 (ΓΑΠΓ), 

Άξζξν 18(1). 

 Γηαθήξπμε ηνπ ΟΖΔ, 1981, Άξζξν 1. 

 Έγγξαθν ΟΑΔ ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Βηέλλεο, 1999, Άξζξν 16. 

5) Δπηηξεπφκελνη πεξηνξηζκνί ηεο ειεπζεξίαο λα εθδειψλεη ην άηνκν ηε ζξεζθεία ηνπ 

ή ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ κε 

 Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αζηηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα,1966 (ΓΑΠΓ), 

Άξζξν 18(3). 

 Γηαθήξπμε ηνπ ΟΖΔ, 1981, Άξζξν 1(3). 

 

Eλ θαηαθιείδη θάζε άηνκν είλαη ειεχζεξν λα επηιέμεη ηε ζξεζθεία ή ηηο πεπνηζήζεηο πνπ 

επηζπκεί. Αθφκα θαη αλ απηέο είλαη ζετζηηθέο θαη κε, ή αζετζηηθέο, δηφηη ππάγνληαη ζηηο 
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δηαηάμεηο. αθψο θαη έλα άηνκν κπνξεί λα αιιάμεη ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ ζξεζθεία θαη 

δελ είλαη ππνρξεσκέλν νχηε λα απνθαιχςεη ηηο ζθέςεηο ηνπ, νχηε λα αηηηνινγήζεη ηελ 

επηινγή ηνπ. Ζ ειεπζεξία απηή ηίζεηαη ζε πεξηνξηζκνχο φηαλ απεηινχληαη νη ειεπζεξίεο 

άιισλ αηφκσλ, ε δεκφζηα αζθάιεηα ή ηάμε πάληα βάζεη λφκνπ, γηαηί ν λφκνο είλαη 

απαιιαγκέλνο απφ δηαθξίζεηο. ην ζεκείν απηφ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην 

Άξζξν 4(2) ηνπ ΓΑΠΓ θαη ην Άξζξν 29&30 ηεο ΟΓΓΑ, φπνπ αλαθέξεη φηη δελ κπνξεί λα 

γίλεη παξέθθιηζε απφ ηελ ειεπζεξία απηή αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο «θαηάζηαζεο 

δεκφζηαο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ απεηιεί ηε δσή ηνπ έζλνπο». Βέβαηα έρνπλ ζπκβεί ζηελ 

πνξεία ηεο ηζηνξίαο πεξηζηαηηθά εμαλαγθαζκνχ, φπσο πεξηνξηζκφο πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ 

ή πξφζβαζεο ζε ηαηξηθή θξνληίδα, ηα νπνία ζαθψο θαη είλαη θαηαθξηηέα. Βιέπνπκε φηη νη 

δηαηάμεηο έρνπλ πξνλνήζεη γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα κπνξεί λα πξνθχςεη θαη έρνπλ δψζεη 

ιχζεηο γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ. 

     

Όια απηά πνπ αλαθέξακε αθνξνχζαλ θαζαξά ην άηνκν, φκσο ππάξρνπλ πξφζσπα πνπ 

αλήθνπλ ζε ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο θαη δελ πξέπεη λα ζηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο, ζηε 

θνηλφηεηα καδί κε άιια κέιε ηεο νκάδαο ηνπο λα ηζρπξίδνληαη θαη λα εμαζθνχλ ηε δηθή 

ηνπο ζξεζθεία. Τπάξρνπλ πνιιά Κξάηε πνπ έρνπλ κεηνλφηεηεο, νη νπνίεο κηινχλ ηε δηθή 

ηνπο γιψζζα ή πνιηηηζκφ θαη έρνπλ ηε δηθή ηνπο ζξεζθεία. Σα Κξάηε απηά είλαη 

ππνρξεσκέλα λα ηηο πξνζηαηεχνπλ, λα ηηο ζέβνληαη θαη λα πξνσζνχλ πνιηηηθέο θαη 

ζπλζήθεο ψζπνπ ζα αλαγλσξίδεηαη ε ηαπηφηεηα απηψλ ησλ κεηνλνηήησλ κε πιήξε 

ηζφηεηα. Απηφ επηηεχρζεθε κέζα απφ επηπιένλ δηαηάμεηο, νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 

 Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αζηηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα,1966 (ΓΑΠΓ), Άξζξν 

27. 

 Έγγξαθν ΟΑΔ ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Βηέλλεο, 1999, Άξζξν 19. 

 Έγγξαθν ΟΑΔ ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Κνπεγράγεο, 1990, Άξζξν 1&2. 

 Γηαθήξπμε ΟΖΔ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε Δζληθέο ή 

Δζλνηηθέο, Θξεζθεπηηθέο ή Γισζζηθέο Μεηνλφηεηεο, 1992, Άξζξν 4. 
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Ο θαζέλαο έρεη ην δηθαίσκα γηα ίζε θαη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ 

κε βάζε ηε ζξεζθεία θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο. Απηφ ην δηθαίσκα πεξηιακβάλεη ηα εμήο 

ζπζηαηηθά κέξε: 

 Σα Κξάηε αλαιακβάλνπλ λα ζέβνληαη θαη λα δηαζθαιίδνπλ γηα φια ηα άηνκα εληφο 

ηεο επηθξάηεηαο θαη ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο, ηα δηθαηψκαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη ζην 

ΓΑΠΓ, ρσξίο θακία δηάθξηζε, πφζν κάιινλ ηεο ζξεζθείαο ηνπο [ Άξζξν 2(1), ηνπ 

ΓΑΠΓ 1966]. 

 Όινη νη άλζξσπνη είλαη ίζνη ελψπηνλ ηνπ λφκνπ θαη έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

πξνζηαηεχνληαη εμίζνπ απφ ην λφκν, ρσξίο δηαθξίζεηο (Άξζξν 26, ΓΑΠΓ 1966). 

 Ο λφκνο πξέπεη λα απαγνξεχεη ηηο δηαθξίζεηο θαη λα εγγπάηαη ζε φινπο ίζε θαη 

δίθαηε πξνζηαζία θαη αληηκεηψπηζε έλαληη θάζε δηάθξηζεο (Άξζξν 26, ΓΑΠΓ 

1966). 

 Πξνζηαζία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ απφ νπνηνδήπνηε θξάηνο, ίδξπκα θαη νκάδα 

αηφκσλ ιφγσ ηεο ζξεζθεπηηθήο ηνπ επηινγήο [ Γηαθήξπμε ΟΖΔ 1981, Άξζξν 2(1) 

& 4]. 

 Σα δηθαηψκαηα ησλ γνλέσλ ζε ζρέζε κε ηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθείαο ή ησλ 

πεπνηζήζεσλ [ ΓΑΠΓ 1966, Άξζξν 18(4)], [ Έγγξαθν ΟΑΔ ηεο Βηέλλεο 1999, 

Άξζξν 16(ζη) & 16(δ)]. 

Σέινο ηα Κξάηε πξέπεη λα απαγνξεχνπλ δηα λφκνπ νπνηαδήπνηε πξνάζπηζε εζληθήο, 

θπιεηηθήο ή ζξεζθεπηηθήο έρζξαο πνπ απνηειεί ππνθίλεζε δηαθξίζεσλ, ερζξφηεηαο ή βίαο 

θαη πξέπεη λα ζεζπίζνπλ λφκνπο γη’ απηφ. Έηζη δεζκεχνληαη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια 

κέηξα θαη λα πξνζηαηεχνπλ άηνκα ή νκάδεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηφρνο πξνπαγάλδαο θαη 

κίζνπο θαζψο θαη ηηο πεξηνπζίεο ηνπο. Με απνηέιεζκα ηελ πξφιεςε ρεηξνηέξσλ 

θαηαζηάζεσλ ( Άξζξν 20 ηνπ ΓΑΠΓ 1966).   [ For : USCIRF, 2010 ] 

 

Όζνλ αθνξά ηε ρψξα καο, ην 1985 θαη κεηά αλαγλσξίζηεθε απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Γηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ην δηθαίσκα ηεο αηνκηθήο πξνζθπγήο, ην νπνίν αθνξά 

πεξηπηψζεηο πξνζηαζίαο ζξεζθεπηηθήο εηεξφηεηαο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε απφ πιεπξά ηεο 

αζθεί πίεζε ζηελ Διιάδα γηα πξνζαξκνγή ηεο έλλνκεο ηάμεο σο πξνο ηε ζξεζθεπηηθή 
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εηεξφηεηα. Βέβαηα ππάξρνπλ βήκαηα εμέιημεο αλ αλαινγηζηνχκε φηη απφ ην 1985 κέρξη ην 

2001 ππήξμαλ 16 απνθάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηέηνηεο ζξεζθεπηηθέο πεξηπηψζεηο ( 

ηζηιηάλνο, 2001,ζζ.1-11 ). 

 

 «Ζ παξαγλψξηζε θαη ε πεξηθξφλεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ νδήγεζαλ ζε 

πξάμεηο βαξβαξφηεηαο, θαη ε πην πςειή επηδίσμε πξέπεη λα είλαη ε ιχηξσζε ηνπ απφ ην 

ηξφκν θαη ηελ αζιηφηεηα. Οπζηαζηηθή ζεκαζία έρεη, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα λα 

πξνζηαηεχνληαη απφ έλα θαζεζηψο δηθαηνζχλεο, ψζηε ν άλζξσπνο λα κελ βξίζθεη έζραην 

θαηαθχγην ζε εμεγέξζεηο» ( Πξννίκην, Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, 1948) . 

 

 

 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 : ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΡΗΚΕΙΑ 
 

Ζ ζξεζθεία παίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ νξγάλσζε θαη ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ, θαη 

πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ηελ χπαξμε καο ζε απηφλ ηνλ θφζκν, ηελ χπαξμε ηνπ Θενχ θαη 

θαζνδεγεί ηελ πνξεία καο πξνο Απηφλ. Ζ ζξεζθεία επίζεο έρεη θεληξηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ. 

ηνλ δπηηθφ θφζκν νη πην ζπνπδαίεο ζξεζθείεο αιιά θαη νη αηξέζεηο έρνπλ θαηαγξαθεί θαη 

κειεηεζεί απφ ηνπο εηδηθνχο ζην είδνο ηνπο, ζενιφγνπο, κε ιεπηνκέξεηεο. ηελ Αλαηνιή 

δελ ζπκβαίλεη ην ίδην, γηαηί απνθιείεηαη ν ξφινο ησλ ζενιφγσλ απφ ην θξάηνο κε  ζθνπφ 

ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ην θαλαηηζκφ ησλ θνηλσληψλ. ηε Γχζε θαίλεηαη πσο ππάξρεη 

ζπγρψλεπζε  ζξεζθεηψλ βάζε πεξηνρψλ γηα λα είλαη θαηαλνεηέο, ελψ ζηελ Αζία ππάξρεη 
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πιήζνο ζξεζθεηψλ κε δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο. Δπηπιένλ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ππάξρεη 

έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αζπάδεηαη ηνλ αγλσζηηθηζκφ, ή είλαη άζεν. 

Ζ ζξεζθεία ππήξρε αλέθαζελ πάλσ ζηε γε απφ ηελ αξραηφηεηα. Απηφ πνπ γλσξίδνπκε 

είλαη φηη ν θφζκνο μεθίλεζε απφ ην θαιφ, απφ ηνλ παξάδεηζν θαη ελ ζπλέρεηα είδακε ηελ 

εκθάληζε ηνπ θαθνχ. Τπάξρνπλ πνιιέο απφςεηο γχξσ απφ ην θαιφ θαη ην θαθφ θαη γηα λα 

κηιήζνπκε κε άιινπο ζπλαθείο φξνπο, γηα ην ηη είλαη εζηθφ θαη ηη φρη. Πνιινί 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε θαηεχζπλζε πνπ έρεη πάξεη ν θφζκνο είλαη απφ ην θαθφ ζην θαιφ. Σν 

ζέκα φκσο έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ εζηθή θαη ηνλ άλζξσπν. Ζ ηζηνξία ησλ ρξφλσλ έρεη 

δείμεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα λα εμεγήζνπλ πφηε θαη γηαηί έλαο άλζξσπνο δελ  

είλαη εζηθφο. Ο άλζξσπνο, κειεηάηε σο ππνθείκελν θαη είλαη εθ θχζεσο πγηήο ζην ζψκα, 

άξα έλα εχινγν ζπκπέξαζκα είλαη λα είλαη θαη ζηε ςπρή. Όηαλ έλα άηνκν θάλεη θάπνηεο 

θαθέο ή παξάλνκεο πξάμεηο απηνκάησο ηνλ ζεσξνχκε θαθφ άλζξσπν. Οη πξάμεηο φκσο  

έρνπλ ρσξηζηεί ζε θαιέο θαη θαθέο, επνκέλσο έηζη θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα θαη απηνί 

πνπ ηηο πξάηηνπλ. Όιε απηή ε ζεσξία πνπ καο έρεη απαζρνιήζεη πξέπεη λα αλαιπζεί 

πεξηζζφηεξν. Οη αηηίεο θαη νη ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ παίδνπλ ξφιν ζε φιε ηελ δηαδηθαζία 

θαη εθφζνλ έρνπκε ειεχζεξε βνχιεζε, ε πξάμε εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ εκάο. Δηζη 

βιέπνπκε ηελ εκθαλή ζχγθξνπζε πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηελ άπνςε εθ θχζεσο. Ο 

Immanuel Kant πίζηεπε φηη ν άλζξσπνο δελ είλαη εθ θχζεσο νχηε θαιφο νχηε θαθφο ή 

κπνξεί λα είλαη θαη ηα δχν ηαπηφρξνλα. 

Όινη νη άλζξσπνη γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλεη εζηθή θαη ν θαζέλαο έρεη κηα δηθή ηνπ πνπ κπνξεί 

λα δηαθέξεη απφ ηνπ δηπιαλνχ ηνπ. αλ φληα έρνπκε ηελ αλάγθε γηα επηθνηλσλία κε 

άιινπο, γηα ζπληξνθηθφηεηα θαη ηαπηφρξνλα λα είκαζηε φινη δηαθνξεηηθνί κε ηελ δηθε καο 

πξνζσπηθφηεηα θαη ζέιεζε. Πνιιά είλαη απηά πνπ απαξηίδνπλ ηελ ζθέςε καο θαη έλα απφ 

απηά είλαη ε ζξεζθεία, ζηελ νπνία ην εζηθφ ζηνηρείν είλαη θπξίαξρν. Ζ ζξεζθεία βνεζά 

ηνλ άλζξσπν λα γίλεηαη θαιχηεξνο, λα έρεη γλψκνλα ηελ εζηθή θαη δελ είλαη ιίγεο νη 

πεξηπηψζεηο φπνπ άλζξσπνη βξέζεθαλ ζε θξίζηκεο θαηαζηάζεηο θαη ηνπο βνήζεζε ε πίζηε 

ηνπο λα ην μεπεξάζνπλ θαη λα κελ πάξνπλ ηνλ εχθνιν θαη ¨αλήζηθν δξφκν¨. Οη 

πξνζπάζεηεο  έρνπλ ζηφρν ην λα είκαζηε άμηνη πξνο ην Θεφ θαη λα πξάηηνπκε ζσζηά. Σν λα 
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βαδίδεηο ζε έλα ελάξεην κνλνπάηη ζέιεη γελλαηφηεηα θαη ζάξξνο γηα λα ην θαηαθέξεηο. 

αθψο γλσξίδνπκε φηη ν ηέιεηνο, αιάζεηνο άλζξσπνο δελ ππάξρεη, εμάιινπ « ν κφλνο 

άλζξσπνο πνπ δελ θάλεη ιάζε, είλαη ν άλζξσπνο πνπ δελ θάλεη ηίπνηε » ( Ρνχδβειη Θ). 

Όιε ε πξνζπάζεηα βαζίδεηαη ζην λα παξαδέρεζαη ηα ιάζε ζνπ, λα ηα δηνξζψλεηο θαη λα 

κελ γίλνληαη επίηεδεο. Ζ ζξεζθεία έρεη ην ζετθφ ζηνηρείν ηεο ζπγρψξεζεο φπνπ 

εμνκνινγείζαη ηηο ακαξηίεο ζνπ δηψρλνληαο έλα βάξνο απφ πάλσ ζνπ θαη έξρεζαη θνληά κε 

ην Θεφ. Τπάξρνπλ βέβαηα ιανί φπσο νη Ηλδνί πνπ πηζηεχνπλ φηη νη άλζξσπνη είλαη 

θπιαθηζκέλα πλεχκαηα πνπ δνπλ ζε ζψκαηα δψσλ, σο ηηκσξία γηα ηηο ακαξηίεο πνπ είραλ 

θάλεη. 

Ο ζεφο δελ είλαη ηηκσξφο θαη ε εζηθή ηεο ζξεζθείαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πνιιά 

εξσηήκαηα, γεγνλφο πνπ έρεη ζπκβεί ήδε θαη δελ ζα ζηακαηήζεη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. Δίλαη έλα ζέκα ηφζν αξραίν αιιά ηαπηφρξνλα δηαρξνληθφ θαη άμην δηεξεχλεζεο ( 

Kant, 1990). 

Ζ ζξεζθεία έρεη θεληξηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ. Ζ 

ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ απηνλνκία θαη βνεζά ηνλ άλζξσπν λα 

πνξεπηεί ζηελ δσή ηνπ. Ζ πίζηε καο βνεζά λα μεπεξάζνπκε εκπφδηα θαη ζθάικαηα, είλαη 

κηα πεγή δχλακεο γηα ηνπο αλζξψπνπο. Τπάξρεη κηα ιεπηή γξακκή αλάκεζα ζηε πίζηε θαη 

ζηε ρεηξαγψγεζε. Ο θαζέλαο έρεη ινγηθή θαη ζπλείδεζε θαη πνξεχεηαη ζηε δσή ηνπ κε 

ππμίδα ηε δηθή ηνπ εζηθή. Μπνξεί λα επηιέμεη πνπ ζα αλήθεη, θαη ζε ηη ζα πηζηεχεη, φκσο 

δελ ζα πξέπεη λα θάλεη θαηάρξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ θαη λα ην επηθαιείηαη ζαλ 

δηθαηνινγία γηα ηηο ¨ θαθέο ¨ πξάμεηο ηνπ. Γειαδή αλ θάπνηνο αλήθεη ζξεζθεπηηθά αιινχ, 

δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη βία ζηνλ δηπιαλφ ηνπ πνπ έρεη δηαθνξεηηθή πίζηε θαη 

έπεηηα λα επηθαιεζηεί φηη ην έθαλε γηα ηε ζξεζθεία ηνπ. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ έρεη 

ζπκβεί απηφ ην θαηλφκελν θαη γη’ απηφ ην ιφγν ππάξρεη ην εθάζηνηε ζχληαγκα θαη λνκηθφ 

πιαίζην θάζε ρψξαο γηα λα ιχλεη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. 

Ζ ζξεζθεία φπσο είδακε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί γηα πνιινχο αλζξψπνπο ζαλ κηα βαζηά 

δέζκεπζε, φκσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ πξφζρεκα γηα λα πξνθαιέζεη 

ζπγθξνχζεηο. Γελ είλαη φινη νη άλζξσπνη ππέξ ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο θαη θαηά ησλ 
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δηαθξίζεσλ. Γηα παξάδεηγκα φηαλ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηηο 

26 Ηνπλίνπ 2015 αλαθνίλσζε ηελ απφθαζε φηη κπνξνχλ λα γίλνληαη γάκνη νκνθπιφθηισλ 

ππήξμαλ αληηδξάζεηο. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο απφθαζεο ην ζεψξεζαλ ζαλ κηα λίθε ελαληίνλ 

ησλ δηαθξίζεσλ θαη κηα επθαηξία ζηελ ηζφηεηα. Απφ ηελ άιιε ππήξραλ θαη ππάξρνπλ κέρξη 

ζήκεξα άλζξσπνη πνπ δελ ζπκθσλνχλ κε ηνπο γάκνπο θαη αο κελ θαηαλννχλ φηη έηζη 

πξνάγνπλ ηηο δηαθξίζεηο. Σν ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα είλαη ηδαληθφ αξρηθά γηαηί αλήθεη 

ζηελ ζθαίξα ησλ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ, φκσο ν ππξήλαο ησλ αληηδξάζεσλ έρεη θαη 

ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα. Φπζηθά νη ζπγθξνχζεηο δελ αθνξνχλ κφλν ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ε ηζηνξία είλαη γεκάηε απφ ηέηνηα παξαδείγκαηα. Σελ απνηθηαθή επνρή νη 

εηξεληζηέο Quakers δηεθδίθεζαλ ηελ απαιιαγή απφ ηε ζεηεία ηνπο ζηελ πνιηηνθπιαθή, πην 

πξφζθαηα εξγαδφκελνη ηνπ ηνκέα πγείαο είλαη αξλεηηθνί ζηηο ακβιψζεηο θαη αιιαγέο 

θχινπ θαη ηέινο δηάθνξεο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο δεηνχλ εμαηξέζεηο απφ ην λφκν, φπσο νη 

ηρ ψζηε λα ηνπο επηηξέπεηαη λα έρνπλ φπια ( ηειεηνπξγηθά ζηηιέηα). Όκσο νη 

ζπγθξνχζεηο, νη δηαθνξέο θαη νη αιιαγέο είλαη απηά πνπ απαξηίδνπλ ηε θνηλσλία καο, ε 

νπνία είλαη πεξίπινθε θαη πνιηηηζκηθή, άξα φιν θαη πεξηζζφηεξν ζα εξρφκαζηε 

αληηκέησπνη κε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. 

Δμάιινπ ε ειεπζεξία ηεο ζξεζθείαο γηα λα κπνξέζεη λα πξνζηαηεπηεί ηθαλνπνηεηηθά 

πξέπεη λα δεη ζε κηα νπδεηεξφζξεζθε θνηλσλία ( Corvino, Anderson and Girgis, 2017).  

 

 

2.1.  Προςεγγιςτικέσ μέθοδοι μελέτησ τησ θρηςκείασ 

 

Καζψο ν θφζκνο πξνρσξαεί κε γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη ε θνηλσλία καο ζεσξείηαη 

πνιπζξεζθεπηηθή, θαηαιαβαίλνπκε πιένλ φηη πνιιέο παξεμεγήζεηο ζα είραλ ιπζεί εάλ 

γλσξίδακε πεξηζζφηεξα γηα ηα πηζηεχσ θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ δηπιαλνχ καο. Ζ 

παγθνζκηνπνίεζε ζα ηνπνζεηνχζε ηελ ζξεζθεία ζην ρξνλνληνχιαπν ηεο ηζηνξίαο, φκσο 

απνδείρζεθε φηη ε ζξεζθεία είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο. 
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Ζ ζξεζθεία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα γηα λα καο εηζάγεη ζηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

πίζηεο, λα καο αλαιχζεη ηα πηζηεχσ ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαη λα δείμεη πνηά είλαη ηα φξηα 

ησλ παξαδνζηαθψλ ζξεζθεηψλ. Με ηηο αθφινπζεο πξνζεγγίζεηο ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

θαηαλνήζνπκε ηα φζα δηαθέξνπλ απφ ηα δηθά καο ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ. 

 

2.1.1.Δμειηθηηθή πξνζέγγηζε 

Ζ ζξεζθεηνινγία, ε κειέηε ηεο ζξεζθείαο δειαδή, είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ δελ ρσξά 

πξνθαηαιήςεηο. Απφ ηνλ πξσηφγνλν άλζξσπν πνπ πίζηεπε ζηε καγεία θαη έθαλε ζπζίεο ζε 

πλεχκαηα θαη άγλσζηεο δπλάκεηο, κέρξη ηελ αληίιεςε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, φηη είκαζηε πιένλ 

πην εμειηγκέλνη πλεπκαηηθά θαη πνιηηηζκηθά, έξρεηαη ν 20
νο

 αηψλαο κε ηνπο δχν 

παγθφζκηνπο πνιέκνπο λα πξνθαιέζεη αληηξξήζεηο. Σα έζλε πνπ ήηαλ πνιηηηζκέλα 

έδξαζαλ ελαληίνλ άιισλ εζλψλ κε αλαίζρπλην ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο ηζρπξά φπια 

θαηαζηξνθήο. Ζ ζξεζθεία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ εμειίζζεηαη ρσξίο ακθηβνιία ζε κηα 

δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ηνπ ζενχ, ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ θφζκνπ, ελψ έθπιεμε 

πξνθαινχλ νη « πξσηφγνλεο θπιέο , νη νπνίεο ζπληεξνχλ πην εθιεπηπζκέλεο ηδέεο πεξί 

πλεπκαηηθφηεηαο» (Crawford, 2004, ζ.24). Ζ κειέηε ησλ θνηλσληψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε 

φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ θάζε κηα μερσξηζηά αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ θαη 

δελ πξέπεη νχηε λα ηηο κεηαηνπίδνπκε αιιά θαη νχηε λα ηηο βάδνπκε ζε θαινχπηα θαη 

πιαίζηα.  

 

2.1.2.Ηζηνξηθή πξνζέγγηζε 

Ζ ηζηνξηθή πξνζέγγηζε πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ην ηη έρεη ζπκβεί ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Αξρηθά εμεηάδνληαη νη πεγέο πιεξνθνξηψλ πνπ καο δίλνληαη απφ ηα αληηθείκελα, ην 

γξακκαηεηαθφ θαη αξραηνινγηθφ πιηθφ, ρσξίο λα ππάξρεη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ζξεζθεηψλ. 

Γεχηεξνλ ππάξρνπλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο θηινζφθνπο, ηνπο 

επηζηήκνλεο πνπ πξνζπαζνχλ λα εθκαηεχζνπλ ηελ αιήζεηα απφ νπνηνδήπνηε κέξνο. Σέινο 

ε εμέηαζε ησλ ηεξψλ βηβιίσλ θαη θεηκέλσλ θάζε ζξεζθείαο απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο 
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θαη πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθή. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δπζθνιία πνπ 

αληηκεησπίδεηαη ζπλήζσο είλαη φηη πνιιέο θνξέο νη πιεξνθνξίεο είλαη απνηειέζκαηα 

αλζξψπσλ πνπ είλαη νπαδνί θάπνηαο ζξεζθείαο, άξα είλαη ππνθεηκεληθέο. Γη’απηφ ζπλήζσο 

φηαλ κειεηάηαη κηα ζξεζθεία γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα κελ ζπζρεηίδνληαη απφιπηα ηα 

γεγνλφηα κε ηνλ πνιηηηζκφ ηεο εθάζηνηε επνρήο, γηαηί ηα ζπκπεξάζκαηα έρνπλ δείμεη φηη νη 

θαηεπζπληήξηεο δπλάκεηο δεκηνπξγίαο κηαο ζξεζθείαο είλαη θαηά θφξνλ ζενινγηθέο θαη φρη 

ηζηνξηθέο. Δπηπιένλ ε ηζηνξία ησλ ζξεζθεηψλ αλαπηχρζεθε ηνλ 19
ν
 αηψλα θαη ν ιφγνο 

ήηαλ ε επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ λα θάλεη απηή ηε ζχγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεηψλ 

βαζηζκέλε ζηελ ηδέα ηεο εμέιημεο. 

 

2.1.3.Θενινγηθή πξνζέγγηζε 

Ζ ζενινγηθή πξνζέγγηζε έσο θαη ηνλ 21
ν
 αηψλα ήηαλ πην παξαδνζηαθή θαη αζρνινχληαλ κε 

ηηο ζέζεηο πίζηεσο, ψζπνπ εηζάγεηαη κηα πην θηιειεχζεξε ζηάζε θαη αξρίδεη λα ππάξρεη 

ελδηαθέξνλ γηα φιεο ηηο ζξεζθείεο πιελ ηνπ Υξηζηηαληζκνχ. ε φιεο ηηο ζξεζθείεο ελέρεηαη 

πιεζψξα ζενινγηψλ. Σα ηεξά θείκελα εκπεξηέρνληαη ζηηο παξαδφζεηο θαη ζηηο ηεξέο γξαθέο, 

έλα παξάδεηγκα πνπ ην απνδεηθλχεη είλαη ε Αγία Σξηάδα ζηε ζξεζθεία καο πνπ κέζα ζηε 

Βίβιν δελ ππάξρεη, φκσο γλσξίδνπκε γηα ηελ ηξηαδηθφηεηα ηνπ Θενχ κέζσ δειψζεσλ θαη 

γεγνλφησλ. Ζ κειέηε ηεο ζξεζθείαο είλαη απηή πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ηα ζχκβνια γηα ηεο 

θάζε πίζηε, φπσο ην ζχκβνιν Πίζηεσο ηεο Υαιθεδφλαο ην 451 κ.Υ., πνπ κειεηά ηε ζεία 

θαη αλζξψπηλε θχζε ηνπ Θενχ. πκπεξαζκαηηθά ηελ ζξεζθεία κπνξνχκε λα ηελ 

αληηιεθζνχκε σο κέξνο ηεο ηζηνξίαο ησλ ηδεψλ. 

 

2.1.4.Φηινζνθηθή πξνζέγγηζε 

Ζ θηινζνθηθή πξνζέγγηζε κειεηά ηηο κεζφδνπο πνπ πηνζεηνχληαη ζηε κειέηε ηεο 

ζξεζθείαο θαη αμηνινγεί ηα ζηνηρεία γηα λα κπνξέζεη λα πξνζεγγίζεη ξεαιηζηηθά ηηο 

δειψζεηο πίζηεσο. Παιαηφηεξα ν ζθνπφο ηεο χπαξμεο καο αιιά θαη ε χπαξμε ηνπ Θενχ, ην 

θαιφ θαη θαθφ, ε εζηθή θαη ε κεηαζαλάηην δσή ήηαλ ηα βαζηθά εξσηήκαηα γηα ηνπο 
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θηινζφθνπο. Όκσο επηζηεκνληθά δελ ππήξραλ απηέο νη απαληήζεηο θαη έηζη ζεσξήζεθαλ 

κεηαθπζηθά. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θφζκνπ πιένλ ε 

θηινζνθία εμειίρζεθε θαη μεθίλεζε λα πεηξακαηίδεηαη κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηεί 

γεληθνχο φξνπο θαη νη ζξεζθεπηηθέο δειψζεηο λα ζεσξνχληαη ειιεηπήο σο πξνο ην λφεκα 

ηνπο. 

ε απηήλ ηελ πξνζεγγηζηηθή κέζνδν ζπλαληάκε δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηελ εζηθή θαη ηελ 

αηζζεηηθή θαη φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα ησλ αηζζήζεσλ. Ο ιφγνο ηεο δπζθνιίαο είλαη 

γηαηί ηα πξάγκαηα πνιιέο θνξέο είλαη δηαθνξεηηθά απφ φηη ηα αληηιακβαλφκαζηε, φπσο 

ζηνλ Ζξάθιεηην κε ηνλ ηδεαηφ θφζκν ησλ πξαγκάησλ. Οπζηαζηηθά ε ζενινγηθή 

πξνζέγγηζε δελ θαηάθεξε λα παξνπζηάζεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο 

παξφιν πνπ πξνζέρεη ηδηαίηεξα ηε γιψζζα θαη ηα λνήκαηα. εκαληηθφ γεγνλφο είλαη φηη ε 

ζξεζθεπηηθή γιψζζα αλαδέρζεθε κε ην έξγν ηνπ Ludwig Wittgenstein, 1889-1951. 

Ο εκπεηξηζκφο γίλεηαη απνδεθηφο, δηφηη ηα ηεξά βηβιία πεξηιακβάλνπλ καξηπξίεο 

αλζξψπσλ πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ Υξηζηφ ιφγνπ ράξε. Γηα λα θαηαθέξεη έλαο ηζηνξηθφο λα 

βγάιεη ζπκπέξαζκα πξέπεη λα δηαρσξίζεη ην εκπεηξηθφ πιηθφ απφ ηηο κεηαγελέζηεξεο 

πξνζζήθεο θαη ηηο απφςεηο ησλ ζπγγξαθέσλ. Ζ γιψζζα ηεο ζξεζθείαο έρεη πνηθηιία ζε 

κεηαθνξέο, ζπκβνιηζκνχο θαη αιιεγνξίεο. Ζ επαιήζεπζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηζρπξηζκψλ 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ εκπεηξηζκφ, αιιά απνδεηθλχεηαη θαη κε άιινπο ηξφπνπο. 

 

2.1.5 Φπρνινγηθή πξνζέγγηζε 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ ςπρνιφγσλ φζνλ αθνξά ηε ζξεζθεπηηθή εκπεηξία ε εμέηαζε γίλεηαη 

κε γλψκνλα ηηο ζπγθηλεζηαθέο πηπρέο ηεο. Τπνζηεξίδνπλ πσο ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ 

έρνπλ βηψζεη εθζηαζηάζηεθεο θαηαζηάζεηο θαη έρνπλ δεη νξάκαηα. Ο Ninian Smart 

πηζηεχεη φηη ε ζξεζθεπηηθή εκπεηξία ελέρεη θαη ηελ αληίιεςε ηνπ αφξαηνπ θφζκνπ θαη 

έξρεηαη λα  απνθαιπθζεί απφ έλα αληηθείκελν ή απφ έλα πξφζσπν. Αξθεηέο κειέηεο 

επηθεληξψλνληαη ζην κπζηηθηζηηθφ θαηλφκελν πνπ ππάξρεη ζε φιεο ηηο ζξεζθείεο. Ο 

William James ζεσξνχζε πσο είλαη θαιφ λα πηζηεχεη θάπνηνο ζην Θεφ γηαηί απηφ νδεγεί 
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πνιιέο θνξέο ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Γελ ηνλ απαζρνινχζε ε αιήζεηα κηαο ζξεζθείαο 

αιιά ην πψο επηδξά ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ κηαο θνηλσλίαο. Γηαθξίλεη ηε ζξεζθεία ζε 

δπν κέξε: ζηε ζξεζθεία ηεο άξξσζηεο ςπρήο θαη ζηε ζξεζθεία ηεο λνήκνλνο ςπρήο. Όπνπ 

ζηελ πξψηε πεξίπησζε ην άηνκν πξνζπαζεί λα ζψζεη ηελ ςπρή ηνπ απφ ηελ ακαξηία θαη 

πξνζπαζεί λα μαλαγελλεζεί κέζα απφ ηε κεηαζηξνθή ηεο θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ην 

άηνκν δελ ληψζεη απηή ηελ αλάγθε. Ο Rudolf Otto ππνζηήξημε πσο ην ζετθφ δένο βηψλεηαη 

θαη ε ζξεζθεπηηθή εκπεηξία είλαη θάηη πνπ ππάξρεη πην καθξηά απφ ηελ θαλνληθή εκπεηξία. 

Έρεη κνλαδηθφηεηα, γηαηί βαζίδεηαη ηαπηφρξνλα θαη ζην ηξφκν αιιά είλαη θαη γνεηεπηηθή, 

θάηη ην νπνίν αλαθάιπςε ν ίδηνο κέζα απφ ην Ηζιάκ, ηνλ Ηλδνπηζκφ θαη ηνλ Υξηζηηαληζκφ. 

Σν ζετθφ δένο θάλεη ην άλζξσπν λα ληψζεη αλάμηνο ( φπσο ην αίζζεκα πνπ είρε ν Ζζαΐαο 

ζην λαφ ηνπ νινκψληα). Απηφ ην ζπλαίζζεκα δελ κπνξεί λα εμεγεζεί κε απιέο ιέμεηο θαη 

φξνπο. Σέινο ην ζετθφ δένο κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί θαη ζε άιινπο, φκσο κπνξεί λα 

πξνζεγγηζηεί κέζα απφ ηε κνπζηθή , ηηο ηειεηνπξγίεο, ηελ γιψζζα, ηνπο χκλνπο θαη άιια. 

Κάπνηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ην πεξηγξάςνπλ είλαη ν θφβνο, ην κπζηήξην θαη ε 

κεγαιεηφηεηα. Καηά ηνλ Sigmund Freud απηέο νη εκπεηξίεο κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ 

ςπρνινγηθά, ζεσξνχζε πσο ν Θεφο είλαη κηα παξαίζζεζε ή πξνβνιή ηεο παηξηθήο εηθφλαο 

ηελ νπνία θαη ζέβεηαη ν γηνο ηαπηφρξνλα φκσο ηελ κηζεί, γηαηί ηελ δειεχεη ιφγσ ηεο 

αγάπεο ηνπ πξνο ηελ κεηέξα. 

ηελ επνρή καο ππάξρεη ε άπνςε πσο ηα θάξκαθα κπνξνχλ λα θέξνπλ ην άηνκν κπξνζηά 

απφ κηα ζξεζθεπηηθή εκπεηξία. Οη ςπρνιφγνη εδψ έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο γηα ηε 

ζξεζθεία. αλ εξγαιείν ε ζξεζθεπηηθή εκπεηξία είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε, γηαηί 

θαηαθέξλεη λα εμεηάζεη ην ζξεζθεπηηθφ έλζηηθην, ηηο ραξηζκαηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εγέηε θαη 

ηελ επίδξαζε ηεο απζππνβνιήο ηνπ πιήζνπο πξνο κηα ζξεζθεία. Ο ςπρνιφγνο δελ κπνξεί 

λα απαληήζεη ζην αλ ππάξρεη ή φρη Θεφο θαη θαιφ ζα είλαη λα ζπκκαρήζεη  κε 

θνηλσληνιφγνπο, γηαηί ε ζξεζθεία είλαη θαη αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν. 

 

2.1.6. Κνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε 
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ηελ θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα δηαηχπσζεο ππνζέζεσλ φπνπ ζα 

είλαη εκπεηξηθά εμεηάζηκεο ζην κέιινλ. Σν λα θαηαλνήζνπκε κηα άιιε θνηλσλία ζεκαίλεη 

φηη πξέπεη λα ηελ γλσξίζνπκε απφ ηε βάζε ηεο, ηνλ πνιηηηζκφ ηεο, ν νπνίνο επεξεάδεη θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά ηεο. Έηζη κπνξνχκε λα δνχκε πσο ιεηηνπξγεί κέζα ηεο ε ζξεζθεία, εάλ 

ελψλεη ή δηαηξεί θαη αλ έρεη καθξνδσία. O Αuguste Comte είρε πεη πσο αλ δελ ππήξραλ νη 

ζενιφγνη, νη θνηλσλίεο ζα είραλ παξακείλεη πξσηφγνλεο θαη ζα ζχκηδαλ θνηλσλίεο 

αλψηεξσλ πηζεθνεηδψλ. Ο Emile Durkheim κέζα απφ ην έξγν ηνπ γηα ηνπο απηφρζνλεο ηεο 

Απζηξαιίαο απέδεημε, πσο ην ηνηέκ είλαη γηα απηνχο έλα ηεξφ αληηθείκελν, πνπ έρεη 

απξφζσπε δχλακε ε νπνία βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα αληηθείκελα θαη ζηελ ίδηα ηε θπιή. 

Δπίζεο ζεσξεί πσο ε ζξεζθεία είλαη ε ίδηα ε θνηλσλία, ε νπνία κε ηηο ηειεηνπξγίεο 

δεκηνπξγεί ηελ θνηλσληθή ελφηεηα. Αθφκε ε ζξεζθεία είλαη θαη ιεηηνπξγηθή θαη 

νπζηαζηηθή, γηαηί ε νπζία δίλεηαη απφ ηηο πεπνηζήζεηο, ελψ νη ιεηηνπξγηθέο πηπρέο ηεο απφ 

ηηο πξαθηηθέο. Δίλαη ζεκαληηθφ εδψ λα ζεκεηψζνπκε φηη νη πεπνηζήζεηο φζν κπνξνχλ λα 

ελψλνπλ άιιν ηφζν κπνξνχλ θαη λα δηαηξνχλ. σζηά ινηπφλ ζεσξνχζε ηε ζξεζθεία 

θνηλσληθή, φκσο κπνξεί λα είλαη θαη αηνκηθηζηηθή. Ο Max Weber δελ ζπκθσλνχζε κε ηνλ 

Durkheim, δηφηη πίζηεπε φηη ε ζξεζθεία δεκηνπξγεί θνηλσληθέο νκάδεο. Ο ρξηζηηαληθφο 

θαιβηληζκφο έδσζε πνιιά ζηνηρεία ηνπ ζηνλ θαπηηαιηζκφ ηνλίδνληαο ηελ έκθαζε ζηελ 

ζθιεξή δνπιεηά θαη ηε θεηδψ σο έλδεημε πίζηεο ζην Θεφ θαη ζηελ επηινγή ηνπ. Οη 

θνηλσληνιφγνη ζπρλά βγάδνπλ ειάρηζηα ζπκπεξάζκαηα, γηαηί δίλνπλ έκθαζε κφλν ζηνλ 

ρξηζηηαληζκφ, φκσο ν Weber παξαηήξεζε ην ζέκα απφ άιιε νπηηθή γσλία κειεηψληαο 

παγθφζκηεο ζξεζθείεο θαη κίιεζε γηα πξψηε θνξά γηα ην ζέκα ηεο παξαδεηγκαηηθήο 

πξνθεηείαο θαη ηε θχζε ηεο εζηθήο. Ζ παξαδεηγκαηηθή πξνθεηεία θξαηά ηηο παξαδφζεηο, 

ελψ ε εζηθή σζεί πξνο ηελ θνηλσληθή αιιαγή. Ο Karl Marx βαζηδφκελνο ζηελ άπνςε ηνπ 

Durkheim ππνζηήξημε φηη ε ζξεζθεία είλαη κηα αλζξψπηλε θαηαζθεπή. 

Οη θνηλσληνιφγνη αζρνινχληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νη κεηαβαιιφκελεο πεξηζηάζεηο 

επεξεάδνπλ ηνπο ζεζκνχο, δειαδή φηαλ έλαο ραξηζκαηηθφο εγέηεο ηδξχεη κηα ζξεζθεία 

απηή κπνξεί λα γίλεη ζεζκφο ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηε αχμεζε ηεο δχλακεο ηεο παγίσζεο θαη 

ηεο δηάδνζεο ηεο πίζηεο, γηα παξάδεηγκα ε ζξεζθεία ησλ ίρ θαη ε ζηξαηησηηθή ηζρχ ζην 

Ηζιάκ. Όκσο αθφκε θαη ζε θαηάζηαζε εηξήλεο ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο ζξεζθείαο κπνξεί 
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λα αιιάμεη ηε πλεπκαηηθή δχλακε κε ηε θνζκηθή κεηψλνληαο ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηνλ 

απζνξκεηηζκφ, επεηδή ζπλερίδεη ηηο δηακάρεο ζρεηηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο 

ηειεηνπξγίεο. Ζ έζραηε πεξίπησζε είλαη φηαλ ε πίζηε δελ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηε 

θνηλσλία θαη απνκνλψλεηαη, απηφ ζπκβαίλεη γηαηί πξνζπαζεί λα ζπληεξήζεη ηα θαιά 

ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο εμππεξεηψληαο ην παξφλ. Γελ είλαη εχθνιε απηή ε πξνζαξκνγή 

γηαηί νη θνηλσλίεο κεηαβάιινληαη κε απνηέιεζκα λα ακβιχλνληαη νη θπιεηηθέο, θνηλσληθέο 

θαη ζξεζθεπηηθέο δηαθξίζεηο. Σν εξγαιείν γηα λα ειιαησζνχλ νη δηαθξίζεηο είλαη ε 

ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία, ψζηε ηα παηδηά απφ πνιχ κηθξά λα γλσξίδνπλ πσο 

ππάξρνπλ θαη άιιεο ζξεζθείεο εθηφο απφ ηε δίθηα ηνπο θαη λα κάζνπλ λα εθηηκάλε ηα έζηκα 

θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ ππνινίπσλ ,φπνηεο θαη αλ είλαη απηέο κέζα ζηε θνηλσλία. 

Οη θνηλσληνιφγνη μέξνπλ πάξα πνιχ θαιά πσο κφλν φηαλ ζπκκεηέρεηο κέζα ζε κηα 

ζξεζθεία θαη ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο κπνξείο λα ηελ θαηαλνήζεηο, έηζη θαηαθεχγνπλ ζηε 

κέζνδν ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο γηα λα κπνξέζνπλ λα ηελ εξεπλήζνπλ. 

 

2.1.7 Φαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε 

Ζ θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε είλαη πεξηγξαθηθή, δηφηη εμεηάζεη ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο 

δηαθνξέο πξνζπαζψληαο λα κελ θαηαιήγεη ζε αμηνινγηθέο θξίζεηο , απνθεχγνληαο ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηαπηίζεηο κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη κε ηηο πεπνηζήζεηο. Ζ εμέηαζε ηεο γίλεηαη 

κέζα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο θαη πξνζπαζεί λα βξεη θνηλά πξφηππα αλάκεζα ζηηο 

ζξεζθείεο. Πεξηνξίδεηαη ζην φηη ην εξκελεπκέλν είλαη ηα ζηνηρεία πνπ παξαηεξεί ν 

εξεπλεηήο ρσξίο λα αζρνιείηαη κε ην αλ ηα επξήκαηα ησλ πεπνηζήζεσλ είλαη αιεζή ή φρη. 

Υξεηάδεηαη πξνζνρή γηα λα κελ κπεξδεχνπκε απηφ πνπ βιέπνπκε κε απηφ πνπ ζέινπκε λα 

δνχκε. Με ηε κέζνδν απηή βάδνπκε ζε ιεηηνπξγία ηε θαληαζία καο γηα λα κπνξέζνπκε λα 

εηζέιζνπκε ζηε θαζεκεξηλφηεηα θαη ηε λννηξνπία απηψλ πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ εκάο. 

Σέινο παίξλεη ζηνηρεία απφ άιιεο πξνζεγγίζεηο αιιά ζπλήζσο ηελ ζπλαληάκε ζε 

ζπκκεηνρηθέο θαη επηηφπηεο έξεπλεο. 
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2.1.8. Φεκηληζηηθή πξνζέγγηζε 

Ζ θεκηληζηηθή πξνζέγγηζε ελαληηψλεηαη ζηηο αλδξνθξαηνχκελεο θνηλσλίεο, γηαηί νη 

απφςεηο πεξί θαησηεξφηεηαο ησλ γπλαηθψλ δηαρένληαη ζηηο θνηλσλίεο γηα λα 

θαηαιακβάλνληαη νη ζέζεηο εγεζίαο απφ ηνπο άλδξεο. χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε νη 

ηεξέο γξαθέο είλαη παξάγσγα ηνπ αξζεληθνχ γέλνπο κε έληνλε ηε ζθξαγίδα ηνπ θαη δελ 

δίλνπλ ζηηο γπλαίθεο αξκφδνπζεο ζέζεηο ζηε ζξεζθεία θαη ζηε θνηλσλία. Σν φηη ζηα ηεξά 

θείκελα γίλνληαη ζπλερψο αλαθνξέο ζην αξζεληθφ γέλνο είλαη ην έλαπζκα γηα εθζηξαηείεο 

γπλαηθψλ φπνπ δηεθδηθνχλ αλαζεσξεκέλεο εθδφζεηο ησλ ηεξψλ θεηκέλσλ θαη βηβιίσλ 

πξνζεπρήο.  

πκπεξαζκαηηθά πξέπεη φιεο νη πξνζεγγίζεηο λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηηο κειέηεο, γηαηί 

θακία απφ απηέο απφ κφλε ηεο δελ δίλεη θαζνιηθή εηθφλα ηεο ζξεζθείαο θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο (Crawford, 2004,ζζ. 23-39). 

 

2.2. Η επιρροή τησ θρηςκείασ ςτη διατροφή 

 

Ζ θαηαλάισζε ηνπ θαγεηνχ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη κηα βηνινγηθή αλάγθε πνπ έρεη ζθνπφ ηελ επηβίσζε. Οη άλζξσπνη είκαζηε 

πακθάγα φληα θαη γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο αλάγθεο καο θαηαλαιψλνπκε πνιιέο νπζίεο, 

φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ηξψκε ηα πάληα φπσο κεξηθά δψα. Έρνπκε πεξηνξηζκφ ζηε 

δηαηξνθή καο, θαη ν ιφγνο απφ ηε κηα είλαη φηη θάπνηεο ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ θπηηαξίλε ζε 

κεγάιε δφζε ( ρνξηάξη- θχιια ), δελ θάλνπλ γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Απφ κηα άιιε 

ζθνπηά γλσξίδνπκε φηη ε δηαηξνθή καο κπνξεί θαη έρεη επεξεαζηεί απφ άιινπο 

παξάγνληεο. 

Τπάξρνπλ ελδείμεηο ηφζν ηζηνξηθά φζν θαη αλζξσπνινγηθά φηη απηή ε αλάγθε έρεη 

επεξεαζηεί απφ ηε ζξεζθεία, ηε θνπιηνχξα ηελ παξάδνζε, ηε θνηλσληθή ηάμε θαη ηελ 

εζληθφηεηα. Δάλ ζπκκεξηζηνχκε φηη ζηελ Δπξψπε ηελ επνρή πνπ ππήξρε παιαηφ θαζεζηψο 

νη βαζηιηθέο απιέο είραλ επηβάιιεη ζηα ζπίηηα καγεηξηθέο αιιαγέο, βιέπνπκε ηελ 



 

19 

πξνζπάζεηα ηεο θνηλσληθήο ηάμεο γηα έιεγρν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά βιέπνπκε ην 

ζξεζθεπηηθφ έιεγρν πνπ αζθείηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, θαη έλα μεθάζαξν παξάδεηγκα 

είλαη ην ζέκα ηνπ πνηνχ. ε ρψξεο πνπ θπξηαξρεί ν Υξηζηηαληζκφο ή Καζνιηθηζκφο δελ 

ζπκβαίλεη ζπρλά, φκσο ζε ρψξεο κε επίζεκε ζξεζθεία ην Ηζιάκ, Ηλδνπηζκφ ή Ηνπδατζκφ νη 

απαγνξεχζεηο είλαη νξαηέο. 

Ζ αλάγθε απηή είλαη επεξεαζκέλε θαη δηακνξθσκέλε απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο θαη 

ππάγεηαη ζε έλα πιαίζην θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ, ην νπνίν έρεη ζέζεη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ζηε θαζεκεξηλφηεηα καο. Σν είδνο ηεο ηξνθήο, ν ηξφπνο πνπ ζεξβίξεηαη ην 

θαγεηφ, ν ηξφπνο καγεηξέκαηνο θαη πξνεηνηκαζίαο αθφκα θαη ν ηξφπνο θαηαλάισζεο 

δηαθέξεη αλάινγα ηελ παξάδνζε θαη ηε ζξεζθεία. Ζ εηνηκαζία απηή δηαθέξεη απφ επνρή ζε 

επνρή βεβαίσο. Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ην πψο απηνί νη δχν παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ φιε απηή ηε δηαδηθαζία ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε θάπνηα 

παξαδείγκαηα. Αξρηθά ην είδνο ηξνθήο πνπ θξίλεηαη θαηάιιειν πνηθίιεη αλάινγα ην 

ζξήζθεπκα πνπ αθνινπζεί θάζε άλζξσπνο. Οη Ηλδνπηζηέο ζεσξνχλ ηελ αγειάδα ηεξφ δψν 

βάζε ζξεζθείαο επνκέλσο θαη δελ αγγίδνπλ ην κνζραξίζην θξέαο. Απφ ηελ άιιε νη 

Μνπζνπικάλνη θαη νη Δβξαίνη δελ ηξψλε ην ρνηξηλφ θξέαο. Αθφκα νη Δβξαίνη ζηηο 

ζπλεζηηάζεηο ηνπο ζπγθεθξηκέλα δελ ηξψλε γαξίδεο, θαβνχξηα θαη θαιακάξηα. Βέβαηα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζε πνιιέο ρψξεο φπσο ηε δηθή καο θνηλσλία ην είδνο ηεο ηξνθήο 

έρεη ζπλδπαζηεί κε ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, δειαδή ην ραβηάξη είλαη πξνλφκην ησλ πςειψλ 

ζηξσκάησλ, ελψ ηα φζπξηα θαη ην ςσκί είλαη ην ΄΄ θαγεηφ ησλ θησρψλ΄΄. Όζνλ αθνξά ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ ( ςήζηκν, θαζάξηζκα, είδνο καγεηξέκαηνο) δηαθξίλνληαη θαη 

εδψ δηαθνξέο βάζε παξάδνζεο. Οη Κηλέδνη επηιέγνπλ λα καγεηξεχνπλ ζην παξαδνζηαθφ 

wok πνπ ςήλεη αξγά ην θαγεηφ, ελψ ζε πνιιά ρσξηά ηεο Ηλδίαο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ 

θαχζηκν καγεηξέκαηνο ε θνπξηά απφ ηηο αγειάδεο. Σέινο ε εηνηκαζία ηεο ηξνθήο κπνξεί λα 

είηε αηνκηθή, είηε νκαδηθή θαη ε θαηαλάισζε ηεο λα δηαθέξεη. ηελ Αξραία Διιάδα αιιά 

θαη ζε πνιιέο κνπζνπικαληθέο θνηλσλίεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη Βφξεηαο Αθξηθήο 

ζπλήζηδαλ λα ηξψλε θαζηζκέλνη ζε καμηιάξηα θαη ρσξηζηά νη άληξεο απφ ηηο γπλαίθεο θαη 

ηα παηδηά. Οη Αξραίνη Έιιελεο έηξσγαλ θπξίσο κφλν ηελ εκέξα θαη κέρξη θαη ζήκεξα 

πξνζεχρνληαη γχξσ απφ ην ηξαπέδη. Δπνκέλσο βιέπνπκε φηη ε εηνηκαζία θαη ε δηαηξνθηθή 
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θαηαλάισζε είλαη θνηλέο ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη ζπλάκα εθηεινχληαη κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Ίζσο ην κφλν θνηλφ ζηνηρείν πνπ ππάξρεη ζε φιεο ηηο επνρέο θαη 

θνηλσλίεο είλαη φηη ηελ επζχλε απηή ηελ επσκίδεηαη ε γπλαίθα θπξίσο ( Πνηακίηεο , θαη 

ζπλ. 2001,ζζ. 95-131). 

Ζ αλζξσπνινγία έρεη πξνζπαζήζεη λα εμεγήζεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ γνχζησλ ζην 

θαγεηφ. Ζ πξνζπάζεηα απηή απνζθνπεί ζην γηαηί ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη 

δηαηξνθήο, ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο ή απνξξίςεηο ηξνθψλ απφ πνιηηηζκφ ζε πνιηηηζκφ. 

Γεληθά ε αλζξσπφηεηα έρεη σο βαζηθφ ζξεπηηθφ ζηνηρείν ην θξέαο, ην νπνίν ζαλ 

παξάδεηγκα είλαη ηδαληθφ γηα λα δείμνπκε πφζν ε ζξεζθεία επεξεάδεη ηε δηαηξνθή 

ζπγθξηηηθά. Απφ ηε κηα έρνπκε ηελ ηεξή αγειάδα θαη απφ ηελ άιιε ην αθάζαξην γνπξνχλη. 

ηελ Ηλδία έρνπλ ζεζπηζηεί λφκνη πνπ απαγνξεχνπλ ηε ζθαγή θαη ηελ θαηαλάισζε ησλ 

αγειάδσλ,γη’ απηφ ην ιφγν έρεη θαη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ βννεηδψλ ζηνλ θφζκν ελψ είλαη 

θαη κηα απφ ηηο πνιππιεζέζηεξεο ρψξεο. Ζ θπξίαξρε ζξεζθεία ηνπο είλαη ν Ηλδνπηζκφο θαη 

αλ ζπκεζνχκε θαη ηα ιφγηα ηνπ Μνράληαο Γθάληη: « ε πξνζηαζία ηεο αγειάδαο είλαη ην 

δψξν ηνπ Ηλδνπηζκνχ ζην θφζκν»,ζα θαηαλνήζνπκε απηφλ ην ζξεζθεπηηθφ δήιν πνπ 

επηθξαηεί. Οη Ηλδνπηζηέο  ζέβνληαη θαη αγαπνχλ ηηο αγειάδεο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπο 

ηαχξνπο θαη ηα αληηκεησπίδνπλ ζαλ ζεφηεηεο, ηα έρνπλ ζπλδέζεη κε ηε κεηεκςχρσζε θαη 

δηνξγαλψλνπλ γηνξηέο πξνο ηηκήλ ηνπο. Βεβαίσο εθηφο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ξφινπ πνπ έρεη ε 

αγειάδα ππάξρεη θαη ν πνιηηηθφο. Γηα αηψλεο ππάξρεη κηα δηακάρε αλάκεζα ζηνπο 

Ηλδνπηζηέο θαη ηνπο κνπζνπικάλνπο. Ο ιφγνο είλαη φηη νη πξψηνη θαηεγνξνχλ ηνπο 

δεχηεξνπο φηη είλαη θνληάδεο αγειάδσλ θαη κάιηζηα ε κεγάιε θαηαλάισζε πνπ γηλφηαλ 

ζπλεηέιεζε αθνξκή λα γίλνπλ δηακαξηπξίεο θαη πιήζε πνιηηηθήο αλππαθνήο ζηελ αγγιηθή 

θπξηαξρία κε απνηέιεζκα κεηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν λα νδεγεζεί ζηελ 

αλεμαξηεζία ε Ηλδία. Απφ ηελ άιιε νη κνπζνπικάλνη ελψ ηξψλε αγειάδα, απνθεχγνπλ ην 

ρνηξηλφ αθφκα θαη λα ην αγγίμνπλ. Σν ρνηξηλφ απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Ηζιακηθφ ζξεζθεπηηθφ 

θψδηθα δηαβίσζεο, ηε αξία θαη ζπγθεθξηκέλα είλαη θαη γξακκέλν ζην Ηεξφ βηβιίν ηνπο 

[Κνξάλη,θεθ.168,(2)]. Οη κνπζνπικάλνη ζεσξνχλ ηα γνπξνχληα βξψκηθα ¨αθάζαξηα¨, 

εμαηηίαο ησλ ζπλεζεηψλ θαη ηεο δηαηξνθήο ηνπο θαη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί είλαη δψα ηα 

νπνία είλαη πακθάγα ζε ζεκείν πνπ αλ ηα αθήζεηο θαηξφ λεζηηθά κπνξνχλ λα θαγσζνχλ 
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κεηαμχ ηνπο. Γεληθά νη κνπζνπικάλνη πηζηεχνπλ ζην ξεηφ «φηη ηξσο είζαη» θαη ε ζπλήζεηα 

ηνπο λα θπιηνχληαη ζηε ιάζπε εληζρχεη ηελ ππάξρνπζα άπνςε πεξί κε θαζαξφηεηαο. Γηα 

λα θαηαιάβνπκε απφ πφζν παιηά ππήξρε απηφο ν θφβνο θαη ε αεδία κπνξνχκε λα 

αλαηξέμνπκε ζην 12
ν
 αηψλα ζηελ Αίγππην, φπνπ ν ξαβίλνο Μσπζήο Ματκνλίδεο, γηαηξφο 

ηνπ κνπζνπικάλνπ απηνθξάηνξα αιαληίλ ππνζηήξηδε φηη πξέπεη λα κελ ηξψγνληαη ηα 

γνπξνχληα γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο. Σν ηακπνχ ηνπ ρνηξηλνχ ππήξρε αλέθαζελ ζηελ 

Ηζιακηθή πίζηε θαη ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα ( Marvin, 1989,ζζ. 11-93). 

Δπνκέλσο ην αίζζεκα ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε θνηλσληθέο νκάδεο  

έρεη ζπλδπαζηεί κε ηε θαηαλάισζε ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ηξνθήο ή κε ηνλ απνθιεηζκφ 

θάπνηαο πνπ έρεη θξηζεί σο αθαηάιιειε. Δίλαη εκθαλέο πφζν ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη 

θπξίσο ν παξάγνληαο ζξεζθεία ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο φπσο 

είδακε παξαπάλσ. 

 

2.3. Έθνοσ και θρηςκεία ςτην παγκοςμιοποίηςη 

  

Ο θφζκνο ηνπ 21
νπ

 αηψλα έρεη δηαςεχζεη ηελ άπνςε ησλ παιηψλ πξννδεπηηθψλ πνπ 

ππνζηήξηδαλ φηη ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε λεσηεξηθφηεηα ζα είραλ θαηαθέξεη λα 

παξακεξίζνπλ ηε ζξεζθεία. ηηο αξαβηθέο ρψξεο αιιά θαη ζηηο κνληεξληζηηθέο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο, ε ζξεζθεία θαηέρεη έλα πνιηηηθφ θαη θαζνξηζηηθφ έσο θαη παξεκβαηηθφ ξφιν. Ζ 

ηζιακηθή κεηνλφηεηα ε νπνία έρεη απμεζεί, θαηάθεξε λα ζνιψζεη ηα φξηα αλάκεζα ζηελ 

πνιηηηθή θαη ηε ζξεζθεία ζηε δπηηθή Δπξψπε. Σν δηαδίθηπν έρεη γίλεη ην εξγαιείν ηεο 

εμάπισζεο ηνπ Ηζιάκ ( Σδηράλη) θαη ηνπ εζληθηζκνχ. 

Ο θνληακεληαιηζκφο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηε βαζηά πίζηε ζην Θεφ, είλαη κηα 

πεπνίζεζε φηη νη πηζηνί έρνπλ κηα ζρέζε ηδηαίηεξε κε ην Θεφ πνπ ηνπο ζπλδέεη. Θεσξνχλ 

φηη απηνί πξέπεη λα δηαδψζνπλ ην κήλπκα ηνπ Θενχ θαη είλαη νη αξκφδηνη λα ηηκσξήζνπλ 

ηνπο άπηζηνπο. Απηφ ην θαηλφκελν πξνθαλψο θαη έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε  κε ηε 

δεκνθξαηία. Ηζηνξηθά ππάξρνπλ αθξαίεο πεξηπηψζεηο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ φπσο ζην 
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ζχγρξνλν Αθγαληζηάλ θαη ην νπδάλ πνπ ππάξρεη ε επηβνιή ζαλαηηθήο πνηλήο γηα 

παξαπηψκαηα ηα νπνία ηα ζεσξνχλ εζηθά (κνηρεία, άκβισζε). Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί 

ζαλ παξάδεηγκα φηη ε ιέμε θνληακεληαιηζκφο κε ζξεζθεπηηθή ρξνηά εκθαλίζηεθε γηα 

πξψηε θνξά ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ην 1920. 

Ζ ζξεζθεία βέβαηα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα κεγάιε επηρείξεζε, γηαηί νη 

ζξεζθεπηηθνί ζεζκνί είλαη αλαγθαίνη γηα κηα θνηλσλία. Έηζη νη ζξεζθεπηηθνί εγέηεο κπνξεί 

λα κπνπλ ζην πεηξαζκφ ηεο εθκεηάιιεπζεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ ηελ επνρή ηεο 

Μεηαξξχζκηζεο, ε Καζνιηθή εθθιεζία κε κηα ζεηξά έξγσλ ηέρλεο, παιαηηψλ, λαψλ θαη ηεο 

πνιπηειήο δσήο πνπ έθαλαλ νη αλψηεξνη θιεξηθνί είρε σο απνηέιεζκα λα πξνθιεζνχλ 

δηακαξηπξίεο γηα ηελ δηαθζνξά πνπ ιάκβαλε ρψξν ζηελ εθθιεζία ( Marquand and Nettler, 

2003, ζζ. 169-218). 

Ο θφζκνο πνπ δνχκε επεξεάδεηαη θαζεκεξηλά απφ εμειίμεηο, νη νπνίεο είλαη ζπρλά 

αληηθαηηθέο κε απνηέιεζκα λα δηράδεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ θάζκα ησλ ζπλζεθψλ καο. Ζ εζληθή ηαπηφηεηα είλαη έλα θνκβηθφ ζεκείν πνπ 

πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζνβαξά δηφηη επί ην πιείζηνλ επεξεάδεη ππνζπλείδεηα ηνπο 

αλζξψπνπο. Ο εζληθηζκφο επνκέλσο, σο θαζνδεγεηήο ησλ αλζξψπσλ έξρεηαη ζε 

ζχγθξνπζε κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ε νπνία ζεσξεί ηηο εζληθέο ηαπηφηεηεο ηεηξηκκέλεο 

θαη ηηο απνδπλακψλεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζθέςεο είλαη απηή ε θνηλή πνξεία θαη ε ζχλδεζε ηνπ εζληθηζκνχ 

κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε. 

Ο φξνο παγθνζκηνπνίεζε είλαη ε απμαλφκελε νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε ησλ ρσξψλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν κέζσ ζπλαιιαγψλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ. Σαπηφρξνλα ζπκπίπηεη κε 

ηελ γξήγνξε εμάπισζε ηεο ηερλνινγίαο κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο κνλαδηθνχ θαη 

πνιχπινθνπ ζπκπιέγκαηνο ζρέζεσλ. Γεληθά ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζαλ 

πξνηεξαηφηεηα εζηηάδεη ζηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη φρη ζηα θνηλσληθά (πξφλνηα). 

Δμαηηίαο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ην θξάηνο απιά δηαηεξεί ηνλ εζληθφ ηνπ ξφιν ζαλ 

παξαηεξεηήο. Έηζη βιέπνπκε λα αλαδχνπλ εζληθηζηηθά θηλήκαηα επεηδή νη άλζξσπνη 
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ζέινπλ λα είλαη κε ηνπο νκνίνπο ηνπο θαη λα ππάξρεη ε αλάγθε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ 

θαη ηεο ζπιινγηθφηεηαο.  

Ζ βάζε ηνπ εζληθηζκνχ είλαη φηη ε πνιηηηθή νξγάλσζε πξέπεη λα έρεη σο βαζηθφ άμνλα ην 

έζλνο κφλν. Δπίζεο ε ζξεζθεία είλαη ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ – ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο, ε νπνία παίδεη έλαλ θεληξηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ. 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε κε ζπλδπαζκφ ηελ αλεμέιεγθηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ έρεη θέξεη ην 

θφζκν ζε κηα κφληκε επαθή κεηαμχ ηνπ γλσξίδνληαο θάζε ζηηγκή ηη ζπκβαίλεη ζε 

νπνηνδήπνηε κέξνο. Σν απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα απνβεί κνηξαίν, γηαηί πιένλ απιά κε 

έλα πάηεκα θνπκπηνχ είλαη ηφζν εχθνιν λα ελεκεξσζείο γηα ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ θαη ηελ ερζξφηεηα αλάκεζα ζηελ αλζξσπφηεηα. ’ απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα 

ιάβνπκε ππφςηλ καο ηε δχλακε  πνπ έρνπλ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ηα νπνία 

κεηαδίδνπλ ζε φιν ην θφζκν, νπνηνδήπνηε λέν πξνθχπηεη θαη έρνπλ δερζεί αξλεηηθή 

θξηηηθή. Δίλαη θπζηθφ λα αζθείηαη ηέηνηνπ είδνπο θξηηηθή, δηφηη απηνί πνπ δνπιεχνπλ θαη 

κεηαδίδνπλ ηα λέα είλαη άλζξσπνη κε απφςεηο θαη πνιιέο θνξέο πξνσζνχλ απηά πνπ 

πηζηεχνπλ ή θαη γηα ιφγνπο ζπκθέξνληνο κεηαδίδνπλ θήκεο ή θαηαζθεπάδνπλ ηζηνξίεο. 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε είλαη έλα θαηλφκελν κε αξλεηηθή ρξνηά δηφηη, εληζρχεη ηελ αληζφηεηα 

αξρηθά ηελ νηθνλνκηθή, ε νπνία είλαη απμαλφκελε φζν πεξλάεη ν θαηξφο. Απνηέιεζκα 

απηνχ είλαη φηη νη άλζξσπνη βηψλνπλ κηα κφληκε θαηάζηαζε αβεβαηφηεηαο θαη αλαζθάιεηεο 

πνπ ηνπο επεξεάδεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο (ηελ εξγαζία, ηελ πγεία θαη ηελ  

εθπαίδεπζε). Σα εξγαιεία πνπ πξέπεη λα θαηέρεη έλαο άλζξσπνο γηα λα επηβηψζεη ζηε 

ζχγρξνλε επνρή είλαη ε πιεξνθφξεζε, ε γλψζε θαη ε επηθνηλσλία, εξγαιεία πνπ θαηέρνπλ 

ιίγνη, θπξίσο νη πινχζηνη. Έηζη έρνπκε έλα θαχιν θχθιν κε έλα θξάηνο πνπ ηα αλψηεξα 

νηθνλνκηθά ζηξψκαηα απμάλνπλ ηα θέξδε ηνπο θαη δελ αθήλνπλ άιινπο λα εηζέιζνπλ απφ 

ηε κία. Απφ ηε άιιε πιεπξά έρνληαο θηψρεηα, αληζφηεηα θαη κηα κφληκε θνβία 

αλαζθάιεηαο γηα ην αχξην απηνί πνπ αλήθνπλ ζηα ρακειφηεξα ζηξψκαηα θαη δνπλ ζε 

άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο (δελ έρνπλ ζηέγε θαη θαγεηφ), πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ φηη 

κπνξνχλ αθφκα θαη ρσξίο λα ζθεθηνχλ ηηο ζπλέπεηεο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο. 
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Δπηπιένλ έρνπκε ραιάξσζε ησλ ζπλφξσλ θαη ζπλάκα κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, 

δηάθνξεο θνπιηνχξεο έρνπλ έξζεη θνληά κε ζηφρν ηε ζπιινγηθφηεηα θαη γηα λα κπνξέζνπλ 

λα εδξαησζνχλ. Όκσο ε παγθνζκηνπνίεζε ζέιεη λα θπξηαξρήζεη κηα θνπιηνχξα, απηή ηνπ 

θαηαλαισηηζκνχ δηνγθψλνληαο ηα ήδε ππάξρνληα πξνβιήκαηα. Όια απηά έρνπλ ζαλ 

απνηέιεζκα ην φξακα κηαο θαιχηεξεο δσήο θαη παξαηεξνχληαη κεγάιεο κεηαλαζηεπηηθέο 

κεηαθηλήζεηο, ψζηε λα βξεζεί κηα θαιχηεξε δνπιεηά θαη λα μεθχγνπλ απφ ηε θηψρεηα. 

Σαπηφρξνλα ιφγσ ησλ κεγάισλ ξνψλ θαη ηνπ θφβνπ γηα ην άγλσζην απμάλεηαη ν 

ξαηζηζκφο, ην κίζνο, νη αλαηαξαρέο θαη ε μελνθνβία. Πνιιέο θνξέο ε αχμεζε απηή 

νθείιεηαη ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο πνπ έρνπλ ζπλδέζεη ηε ζξεζθεία κε ηε 

ηξνκνθξαηία θαη φηη νη μέλνη έξρνληαη γηα λα καο επηβάιινπλ ηε θνπιηνχξα ηνπο θαη λα 

καο πάξνπλ ηηο δνπιεηέο.  

ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ ηα πάληα αιιάδνπλ ξαγδαία ε αλζξσπφηεηα 

ρξεηάδεηαη θάπνηα ζηαζεξά ζεκεία αλαθνξάο, ηα νπνία καο δίλνπλ θνπξάγην θαη αζθάιεηα. 

Ζ εζληθή ηαπηφηεηα απφ ηε κηα, καο παξέρεη κηα αζθάιεηα γηα ην κέιινλ, γηαηί πξνζθέξεη 

ρξνληθή ζπλέρεηα κέζσ ηεο άξξεθηεο ζχλδεζεο κε ηα εζληθά ζχκβνια καο πνπ είλαη ε 

παηξίδα. ε πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ ε θνηλσλία έρεη ηελ αλάγθε ηνπ αλήθεηλ θαη είλαη 

αλακελφκελν λα ππάξμεη άλνδνο ηνπ εζληθηζκνχ, φηαλ ν άλζξσπνο βξίζθεη θαηαθχγην ζε 

απηφλ. Απφ ηελ άιιε ε ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα ηθαλνπνηεί αθξηβψο ηηο ίδηεο αλάγθεο κε 

απηέο ηεο εζληθήο θαη κπνξεί λα ηελ ππνβαζκίζεη. Ζ ζξεζθεπηηθή ηαχηηζε είλαη έλα 

θαηλφκελν πνπ έρνπκε ζπλαληήζεη ζηελ πάξνδν ηεο ηζηνξίαο κε ηελ κνξθή ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ θαλαηηζκνχ ή θνληακεληαιηζκνχ θαη κπνξεί λα ζπλππάξμεη κε ηνλ 

εζληθηζκφ γηαηί έρνπλ θνηλά ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν έρνπκε 

άλνδν θνληακεληαιηζηηθψλ νκάδσλ, θπξίσο ηεο ρξηζηηαληθήο θαη ηζιακηθήο ζξεζθείαο. Ο 

ηζιακηθφο θνληακεληαιηζκφο αλαδσππξψζεθε εμαηηίαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο 

απαμίσζεο ηνπ εζληθνχ θξάηνπο ζε θάπνηεο κνπζνπικαληθέο ρψξεο. 

πκπεξαζκαηηθά ε ζεκεξηλή παγθνζκηνπνίεζε έρεη δεκηνπξγήζεη πνιιά πξνβιήκαηα, 

φπσο ηελ αληζφηεηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ηε κεηαλάζηεπζε, ηνλ θαλαηηζκφ θαη είλαη κηα 

απεηιή γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή, γηαηί βιέπνπκε πνιιέο πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 
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ζπγθξνχζεηο. Δπνκέλσο ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είηε ε εζληθή ηαπηφηεηα ζα εληζρπζεί 

είηε ζα απνδπλακσζεί θαη ζα ππάξμεη αλαβίσζε ηεο ζξεζθεπηηθήο. Ζ άλνδνο ηνπ 

θνληακεληαιηζκνχ πάλησο πξέπεη λα καο αλεζπρεί. ( Φαξξνχ, 2005, ζζ. 279-332). 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 
 

3.1. Η ποικιλομορφία του θρηςκευτικού μεταναςτευτικού πληθυςμού ςτην 

Ελλάδα 

 

Κάζε θνηλσλία πνπ είλαη δνκεκέλε, έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε ζξεζθεπηηθή 

ειεπζεξία. Ζ ζξεζθεπηηθή πνηθηινκνξθία επηηξέπεη ζε δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο 

λα ζπλππάξρνπλ σο γείηνλεο. Απηέο νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο είλαη έλα 

δήηεκα ην νπνίν δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο δηθαηνινγία γηα θαηαζηάζεηο βίαο θαη 

ερζξφηεηαο, αιιά γηα λα ππάξρεη θηιηθή ζπδήηεζε, εθηίκεζε ηεο πλεπκαηηθήο δσήο θαη 

θαη’ επέθηαζε λα εθηηκεζεί ε πνηθηινκνξθία ηεο αλζξψπηλεο δσήο. 

ηε ρψξα καο ε πξψηε κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδνο ήηαλ ην 1991-2000, ζηελ νπνία ην 

κεγαιχηεξνο κέξνο ήηαλ απφ αλζξψπνπο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα Βαιθάληα θαη ηελ 

Αλαηνιηθή Δπξψπε. Μεηά ην 2000 παξαηεξνχκε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνειεχζεσλ θαη 

αχμεζε αλζξψπσλ απφ ηελ Αζία. Ζ απνγξαθή ηνπ 2001 φπνπ ηα δεδνκέλα ηεο είλαη 

αλαξηεκέλα ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο, δείρλνπλ φηη 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλήθεη ζε δηάθνξα ρξηζηηαληθά δφγκαηα (69,5 %). Ο ιφγνο ήηαλ 

φηη εηζεξρφκελνη ζε κηα ειεχζεξε ρψξα, κπνξνχζαλ ρσξίο θφβν λα δηαιέμνπλ ηε ζξεζθεία 

πνπ ήζειαλ θαη ν ιφγνο απηήο ηεο θνβίαο ήηαλ φηη ζε πνιιέο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο δελ 

επηηξέπεηαη ν Υξηζηηαληζκφο. Έλα άιιν ζεκαληηθφ πνζνζηφ πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ νη 

Ρσκαηνθαζνιηθνί, νη νπνίνη πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ρψξεο κε επίζεκε ζξεζθεία ηνλ 

Καζνιηθηζκφ. Τπήξμαλ πνιινί άλζξσπνη νη νπνίνη ήηαλ κέιε ησλ Αξραίσλ Αλαηνιηθψλ 

Δθθιεζηψλ πνπ ζηηο ρψξεο ηνπο αληηκεησπίδαλ πξνβιήκαηα θαη απηφ ηνπο ψζεζε ζηελ 
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κεηαλάζηεπζε. Οη πην γλσζηέο εθθιεζίεο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ε Κνπηηθή θαη ε 

Αηζηνπηθή. 

Δίλαη εχθνιν γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο κεηαλάζηεο ε επηινγήο ηεο ρψξαο καο φζνλ αθνξά ηε 

ζξεζθεία, δηφηη ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε ππάξρνπλ λανί πνπ εθπξνζσπνχλ ηε 

Ρσζηθή, Ρσκαηνθαζνιηθή ή Αξκεληθή εθθιεζία. Δπνκέλσο άηνκα ηα νπνία αλήθνπλ ζε 

απηέο ηηο εθθιεζίεο βξίζθνπλ ήδε εγθαηεζηεκέλν ην ρψξν ηεο πίζηεο ηνπο. Σν δχζθνιν 

είλαη γηα ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε δφγκαηα φπσο νη Βαπηηζηέο θαη νη Δπαγγειηθνί, δηφηη 

δελ έρνπκε αλάινγνπο ρψξνπο. Δπίζεο είλαη ινγηθφ λα αλαθεξζνχκε θαη ζην 

κνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ πνπ ππάξρεη ζηε ρψξα καο. ηελ Διιάδα ππάξρνπλ πεξίπνπ 

800.000-1.000.000 κνπζνπικάλνη, φκσο απηνί πνπ είλαη ζξεζθεπφκελνη ππνινγίδεηαη φηη 

είλαη ην 4-5 % ηνπ πιεζπζκνχ. Σν 46,9 % ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ βξίζθεηαη ζηελ 

πξσηεχνπζα καο, ζηελ Αζήλα (Παπαγεσξγίνπ, 2011, ζζ.116-117). Δδψ πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη δελ ππήξρε κέρξη πξφζθαηα ζξεζθεπηηθφο ρψξνο γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο. 

Άιιν έλα αμηφινγν πνζνζηφ είλαη απηφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Ηλδία, πεξίπνπ 20.000 

άλζξσπνη, φπνπ νη ζξεζθείεο ηνπο είλαη ν Ηλδνπηζκφο, ν Σδατληζκφο θαη ν ηρηζκφο. ηελ 

Διιάδα ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο, ζην Γήιεζη ππάξρεη λαφο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζεχρνληαη. Ζ Ηλδηθή ζξεζθεπηηθή πνηθηινκνξθία αληηκεησπίδεη θπξίσο έλα πξφβιεκα, 

θαη απηφ είλαη ζρεηηθά κε ηελ θαχζε ησλ λεθξψλ πνπ επηβάιιεηαη απφ ηε ζξεζθεία ηνπο 

θαη ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ ηέηνηνη ρψξνη. Σέινο ππάξρεη ε βνπδηζηηθή θνηλφηεηα πνπ 

ππνινγίδεηαη λα έρεη 5.000-10.000 άηνκα θαη είλαη άλζξσπνη πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ 

ηελ Κίλα θαη άιιεο πεξηνρέο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο. Ζ ζξεζθεία ησλ Βνπδηζηψλ δελ 

ρξεηάδεηαη λανχο γηα λα πξνζεπρεζεί, γηαηί ζηνρεχεη ζηελ πξνζσπηθή ιχηξσζε. 

Όινη απηνί νη άλζξσπνη αλεμαξηήησο ζξεζθείαο έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα ζηηο ρψξεο 

ππνδνρήο. Αξρηθά απνιακβάλνπλ ηα ζεκειηψδε αηνκηθά δηθαηψκαηα ηα νπνία 

αλαγλσξίζηεθαλ ην 1948 θαη αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία δσήο θαη ειεπζεξίαο θαη ηελ 

πξνζηαζία απφ ηπρφλ άδηθεο κεηαρεηξίζεηο θαη ηηκσξίεο. Δπηπιένλ έρνπλ πνιηηηζκηθά, 

νηθνλνκηθά, εξγαζηαθά, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα. Σν ειιεληθφ χληαγκα ηνπ 
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1975 μεθαζαξίδεη φηη θάζε άλζξσπνο αλεμαξηήησο ηζαγέλεηαο γίλεηαη ππνθείκελν ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. 

Ζ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη βνεζάεη 

ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ. Ζ Διιάδα έρεη αθφκα δεηήκαηα ηα 

νπνία πξέπεη λα ιχζεη γηα λα βνεζήζεη ηνλ πνηθηιφκνξθν ζξεζθεπηηθφ πιεζπζκφ, ν νπνίνο 

αληηκεησπίδεη δηάθνξα πξνβιήκαηα. Οη πξνζπάζεηεο ηεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ είλαη 

πεξηζζφηεξεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ζα ζηεθζνχλ κε επηηπρία 

(Παπαγεσξγίνπ, 2011,ζζ. 112-142).  

 

3.2. Η μουςουλμανική παρουςία ςτην Ελλάδα 

 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, ε Διιάδα είλαη κηα ρψξα πνπ 

δηαθαηέρεηαη απφ  ζξεζθεπηηθή πνηθηινκνξθία. Όκσο ηψξα ζα κηιήζνπκε ζπγθεθξηκέλα 

γηα ην ζξεζθεπηηθφ πιεζπζκφ, ν νπνίνο απνηειεί θαη αληηθείκελν κειέηεο γηα ηελ παξνχζα 

εξγαζία. 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο Απνγξαθήο ηνπ 2001, νη κνπζνπικάλνη θαηέρνπλ ην 29,5 % 

ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ, φζνλ αθνξά ηελ πξψηε κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν ηνπ 

1991-2000, ελψ κεηά ην 2000 παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ κνπζνπικαληθνχ πνζνζηνχ. Οη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πξνέξρνληαη απφ κνπζνπικαληθέο ρψξεο ηεο Αζίαο, θαη ζχκθσλα 

κε ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Μνπζνπικάλσλ, ππνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ 800.000 – 1.000.000 

άλζξσπνη, απφ ηνπο νπνίνπο ην 4-5% είλαη ζξεζθεπφκελνη (Αλησληάδνπ, 2010). Σν 

πνζνζηφ απμάλεηαη φκσο κε ηελ πξνζζήθε κνπζνπικάλσλ αιβαληθήο θαηαγσγήο θαη 

αλζξψπσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Αίγππην, ην Ηξάθ, ηε πξία, ην Μπαγθιαληέο θ.α. Ο 

κηθξφηεξνο αξηζκφο κνπζνπικαληθνχ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

Βνπιγαξία θαη ηε Σνπξθία. 

ηελ Διιάδα νη πεξηζζφηεξνη κνπζνπικάλνη βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα θαη ζηελ πεξηθέξεηα 

ηεο Αηηηθήο. Βέβαηα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θαηάιιεινο ζξεζθεπηηθφο  ρψξνο δελ ππήξρε 



 

28 

αθφκα γηα ηνπο πηζηνχο ηνπ Ηζιάκ ζηελ πξσηεχνπζα. Βαζηδφκελνη ζηε πλζήθε ηεο 

Λσδάλεο (1923), φπνπ ήηαλ ε θαηάιιειε λα ξπζκίδεη ζέκαηα αληαιιαγήο πιεζπζκψλ 

αλάκεζα ζηε Σνπξθία θαη ηελ Διιάδα, ππήξραλ επίζεκνη ζξεζθεπηηθνί ρψξνη ζηε Θξάθε, 

νη νπνίνη ήηαλ πξνζηαηεπφκελνη λνκηθά. Οη κνπζνπικάλνη ελ αλακνλή ελφο θεληξηθνχ 

ιαηξεπηηθνχ ρψξνπ γηα λα αζθήζνπλ ηε ζξεζθεία ηνπο, δεκηνχξγεζαλ άηππνπο ρψξνπο, 

ηνπο «κεηδίη», φπσο νλνκάζηεθαλ. Έλαο γλσζηφο ηέηνηνο ρψξνο ήηαλ ζε κεγάιν 

μελνδνρείν ηεο Αζήλαο ην 1990 γηα ηηο αλάγθεο επηρεηξεκαηηψλ απφ ηε Μέζε Αλαηνιή. Οη 

πεξηζζφηεξνη φκσο κεηδίη ιάκβαλαλ ρψξα ζε ζπίηηα, ηαξάηζεο, θαηαζηήκαηα θαη 

ππνινγίδεηαη φηη ζηελ Αζήλα ππήξραλ 56 ηέηνηνη ρψξνη, ζαθψο παξφκνηνη ππήξραλ θαη ζε 

άιιεο πφιεηο φπσο ζηε Θεζζαινλίθε, Πάηξα θαη αιινχ.   

Ζ κνπζνπικαληθή ζξεζθεία δίλεη ηεξάζηηα ζεκαζία ζηηο γηνξηέο θπξίσο ζην Ρακαδάλη θαη 

ζην Μπατξάκη, φπνπ πιήζνο πηζηψλ καδεχνληαη ζε αζιεηηθνχο ρψξνπο θαη πιαηείεο γηα λα 

γηνξηάζνπλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη αθφκα θαη εληφο ηεο κνπζνπικαληθήο 

θνηλφηεηαο δελ ππάξρεη νκνηνγέλεηα θαη ν ιφγνο είλαη φηη ππάξρνπλ θαηεγνξηνπνηήζεηο 

ιφγσ ηεο εζλφηεηαο θαη ηνπ ζενινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, κεξηθέο απφ απηέο ηηο νκάδεο 

είλαη νη ζηίηεο, ζνπλίηεο, κπερηαηδήδεο, θ.ι.π.  Όκσο νη δηάθνξνη άηππνη ρψξνη ιαηξείαο 

πξνθαινχζαλ πξνβιήκαηα ηφζν ζηνπο ίδηνπο ιφγσ έιιεηςεο επίζεκνπ ρψξνπ πνπ ζα 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα άζθεζε ηεο ζξεζθεία κε ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ρσξεηηθφηεηαο, αιιά θαη γηα ηελ Διιεληθή πιεπξά πνπ θνβφηαλ γηα 

δεκηνπξγία αθξαίσλ ηζιακηθψλ νκάδσλ ιφγσ έιιεηςεο ειέγρνπ θαη δηαθάλεηαο. Σν 2006 

απνθαζίζηεθε λα δεκηνπξγεζεί ζηνλ Διαηψλα, πεξηνρή ηεο Αζήλαο, επίζεκνο ρψξνο  

¨ηδακί¨ γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ απφθαζε 

απηή πξνθαλψο θαη έθεξε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη απνηειέζκαηα ζηνπο πηζηνχο. 

Σέινο έλα αθφκε πξφβιεκα ην νπνίν δελ κπφξεζε λα ιπζεί ελψ ππήξμε κέξηκλα, είλαη ε 

χπαξμε κνπζνπικαληθνχ λεθξνηαθείνπ ζηελ Αζήλα. Ζ ίδξπζε μερσξηζηνχ λεθξνηαθείνπ 

ρξεηάδεηαη, δηφηη ην Ηζιάκ επηβάιιεη φηη νη λεθξνί πξέπεη λα παξακέλνπλ γηα πάληα ζην 

ηάθν, γεγνλφο πνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο είλαη αδχλαην ιφγσ έιιεηςεο ρψξνπ. Έηζη νη 

ιχζεηο πνπ είραλ βξεη νη κνπζνπικάλνη έπεηηα απφ ην πάγσκα ηεο πξνζπάζεηαο λα γίλεη 
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λεθξνηαθείν ζην ρηζηφ (φπνπ θξίζεθε αθαηάιιεινο ν ρψξνο), ήηαλ είηε λα ζηέιλνπλ ηηο 

ζσξνχο πίζσ ζηηο ρψξεο ηνπο, ην νπνίν ήηαλ κεγάιν νηθνλνκηθφ βάξνο, είηε λα ηηο 

ζηέιλνπλ ζηε Θξάθε πνπ ππάξρνπλ κνπζνπικαληθά λεθξνηαθεία (Παπαγεσξγίνπ, 2011, 

ζζ. 117-125). 

 

 

3.3. Η θρηςκειοποίηςη τησ μειονοτικήσ πολιτικήσ ςτην Ελλάδα και την 

Σουρκία 

 

Σν ζέκα πνπ εμεηάδνπκε αθνξά δχν κεγάιεο κεηνλφηεηεο, ηνπο Διιελνξζφδνμνπο ηεο 

Σνπξθίαο θαη ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Διιάδαο, νη νπνίεο ζηε βάζε ηνπο ζηεξίδνληαη ζηε 

δηαθνξεηηθή ζξεζθεία. Ζ ηαπηφηεηα ηεο ζξεζθείαο είλαη έλα εμέρσλ δήηεκα ζην νπνίν θαη 

ην θξάηνο ζηεξίδεηαη γηα λα αζθήζεη αλάινγα ηηο πνιηηηθέο ηνπ απέλαληη ζηελ εθάζηνηε 

κεηνλφηεηα. Έηζη βιέπνπκε παξάιιεια πσο ε ζξεζθεία ζπλδπάδεηαη θαη εκπιέθεηαη κε ηα 

πνιηηηθά παηρλίδηα ζε έλα αληαγσληζηηθφ πιαίζην. Ζ πνιηηηθή πνπ άζθεζαλ θαη νη δχν 

ρψξεο έγηλε κε ιάζνο ρεηξηζκφ, γηαηί ην ελδηαθέξνλ ηνπο ήηαλ θπξίσο γηα ηδενινγηθνχο θαη 

πνιηηηθνχο ιφγνπο. Ζ Σνπξθία έδξαζε κε έλα πην ξηδνζπαζηηθφ ηξφπν, ελψ ε Διιάδα πην 

δεκνθξαηηθά, αιιά θαη νη δχν ππνζπλείδεηα έβιεπαλ έλα εζσηεξηθφ ερζξφ πνπ απεηινχζε 

ηελ εζληθή ηαπηφηεηα. Σν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ησλ κεηνλνηήησλ ζεσξείηαη πνιηηηθφ θαη 

είλαη επίθαηξν απφ ην 1923. 

Σν 1923 ππνγξάθεθε ε πλζήθε ηεο Λσδάλεο, ε νπνία ζηελ νπζία ήηαλ κηα ζπλζήθε 

εηξήλεο πνπ έζεηε ηα φξηα ηεο θαηλνχξγηαο Σνπξθίαο. Οη ρψξεο πνπ ηελ ππέγξαςαλ ήηαλ 

απηέο πνπ πνιέκεζαλ ζην Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν, ηελ Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία θαη 

ζπκκεηείραλ ζηε πλζήθε ησλ εβξψλ (ε νπνία θαη θαηαξγήζεθε). Τπήξμαλ δηαθσλίεο, 

εδαθηθά αληαιιάγκαηα θαη δηεθδηθήζεηο, φκσο απηφ πνπ καο αθνξά ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε είλαη ε μερσξηζηή ζπκθσλία κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο πνπ απνθάζηζε ηελ 

ππνρξεσηηθή αληαιιαγή πιεζπζκψλ- κεηνλνηήησλ. Οη αληαιιαγέο απηέο ήηαλ θπξίσο απφ 

ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε θαη ηελ Μηθξά Αζία ζηελ Διιάδα, δειαδή νη Σνχξθνη κε 
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ρξηζηηαληθφ ζξήζθεπκα  θαη απφ ηελ Διιάδα ζηελ Σνπξθία  νη Έιιελεο κε κνπζνπικαληθφ 

ζξήζθεπκα. Σν ζπκπέξαζκα είλαη εκθαλέο, δηφηη ην θξηηήξην δελ ήηαλ ε εζληθφηεηα αιιά ε 

ζξεζθεία θαη βάζε  άξζξνπ ηεο ζπλζήθεο ν φξνο είλαη κνπζνπικάλνη θαη φρη Σνχξθνη. 

Σέινο φζν αθνξά ηηο αληαιιαγέο απηέο, νη κεηαθηλνχκελεο νκάδεο είραλ ην δηθαίσκα λα 

κεηαθέξνπλ θηλεηή πεξηνπζία, λα πάξνπλ απνδεκίσζε απφ ην θξάηνο ζην νπνίν 

κεηαλάζηεπζαλ θαη έπξεπε λα απνθηήζνπλ ηελ ηζαγέλεηα ηνπ θξάηνπο πνπ ζα έκελαλ. 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα κέηξα πνπ είρε ιάβεη ε θάζε θπβέξλεζε ήηαλ αληίπνηλα γηα ηελ 

απέλαληη πνιηηηθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. ε θάζε ρψξα έγηλαλ ιάζνο ρεηξηζκνί θαη 

πάξζεθαλ κέηξα ηα νπνία ζε επξσπατθφ λνκηθφ πιαίζην θαηαπαηνχλ δηθαηψκαηα. Δηδηθά 

ην 1955 πνπ έγηλε φμπλζε ηεο θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ην  Κππξηαθφ δήηεκα είδακε φηη ην 

1964 θαη 1974 είρακε κείσζε ησλ Διιελνξζφδνμσλ θαη ψζεζε κεηαλάζηεπζεο ησλ 

κνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο. Ζ απηνλνκία ησλ κεηνλνηήησλ δελ πξέπεη λα είλαη έλα ζέκα 

πνπ αληηκεησπίδεηαη κε απαμίσζε θαη ζε θακία πεξίπησζε λα κελ θαηαπαηά ηελ 

αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ, πνπ είλαη έλα ζεκειηψδεο θαη αδηαπξαγκάηεπην δηθαίσκα. 

Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ κηιάκε γηα δχν κεηνλφηεηεο πνπ ζην ππξήλα ηνπο έρνπλ 

δηαθνξεηηθή ζξεζθεία έηζη είλαη ινγηθφ λα ππάξρνπλ ζπλερψο αληηπαξαζέζεηο θαη 

πξνβιήκαηα. Αξρηθά θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο κηιάκε γηα δχν εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη γηα λα απνθχγνπλ ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ηεο αληίζηνηρεο παηξίδαο πνπ πξνέξρνληαη. Δπίζεο νη 

ζξεζθεπηηθνί εγέηεο είλαη έλα θνκκάηη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα θάζε κεηνλφηεηα. Γηα 

παξάδεηγκα ν Μνχθηεο ζηελ Διιάδα είλαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, ελψ ν Οξζφδνμνο 

Παηξηάξρεο είλαη εγέηεο φισλ ησλ Διιελνξζνδφμσλ. Δίλαη θαλεξφ φηη κε ηνλ έιεγρν ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ εγεηψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ θαηέρνπλ γίλεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα 

ησλ θξαηψλ λα εηζρσξήζνπλ ζε εζσηεξηθέο ππνζέζεηο. Δπηπιένλ βιέπνπκε δηαθνξά θαη 

ζην δήηεκα ησλ θνηλσθειψλ ηδξπκάησλ πνπ αθηεξψζεθαλ απφ πηζηνχο, ηα ιεγφκελα 

βαθνχθηα. ηελ Διιάδα έγηλαλ ην 1950-1967 εθινγέο Γηαρεηξηζηηθψλ Δπηηξνπψλ, ελψ ζηε 

Σνπξθία κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πέξαζαλ ζην δεκφζην. Σέινο αθφκα θαη ζην δήηεκα ησλ 

ηεξνδηθείσλ βιέπνπκε φηη ην 1926 θαηαξγήζεθαλ ηα ζξεζθεπηηθά δηθαζηήξηα ζηελ 
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Σνπξθία, ελψ ζηελ Διιάδα ππνινγίδεηαη φηη πξηλ ηελ αληαιιαγή πιεζπζκψλ είρακε 40 

ηζιακηθά ηεξνδηθεία φπνπ βνεζνχζαλ ζε νηθνγελεηαθέο θαη θιεξνλνκηθέο ππνζέζεηο.  

Οη θπβεξλήζεηο πνπ αζθνχλ πνιηηηθή ζην κεηνλνηηθφ δήηεκα πξέπεη λα απαιιαρζνχλ απφ 

φξνπο φπσο ζξεζθεία, πνιηηηθή ή κεηνλφηεηα θαη λα βξνπλ ηξφπνπο θαη ιχζεηο πνπ 

απεπζχλνληαη απιά ζε αλζξψπνπο ρσξίο ηακπέιεο ( Σζηηζειίθεο, 2005). 

 

Σα ζξεζθεπηηθά θαηλφκελα ιακβάλνπλ ρψξα παγθνζκίσο. Δίλαη νπζηψδεο λα δνχκε ηη 

ζπκβαίλεη θαη ζε άιιε ρψξα κε ηε ζξεζθεία- ηαπηφηεηα πιελ ησλ δχν κεηνλνηηθψλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. Ζ Γαιιία είλαη κηα ρψξα πνπ ν ξαηζηζκφο είλαη 

απφ ηα δεκνθηιή ζέκαηα γηα αθαδεκατθή έξεπλα. 

Ζ Γαιιία είλαη αληίζεηε ζηε ζεψξεζε ηεο θπιήο σο ζηνηρείν ηεο εζληθήο επίζεκεο 

ηαπηφηεηαο. ην κεηξψν ηνπ πνιίηε θαηαγξάθεηαη κφλν ε εζληθφηεηα, δελ δέρνληαη ηε 

θπιή, ην ζξήζθεπκα ή ην ρξψκα. ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο βιέπνπκε φηη νη θπιεηηθέο 

δηαθξίζεηο είλαη ζπζηεκαηηθέο θαζψο θαη φηη νη δηαθξίζεηο ζην εξγαζηαθφ ρψξν ζηελ 

πιεηνλφηεηα ηνπο ζηνρεχνπλ ζηελ εκθάληζε ησλ γπλαηθψλ. Μεξηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ 

ρψξα ζηε Γαιιία θαη επηβεβαηψλνπλ ηα παξαπάλσ είλαη : 

Σν 1983 ππήξμε κηα έλσζε πνπ πξνζπάζεζε λα εμαιείςεη ηε ιέμε Άξαβαο, ε νπνία έθεξε 

ξαηζηζηηθή ρξνηά, δηφηη ζηε νπζία ήηαλ Γάιινη βνξεηναθξηθαληθήο θαηαγσγήο. Ζ πνξεία 

πνπ πινπνηήζεθε έγηλε ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα αιιά ζηέθζεθε κε απνηπρία. Σν 1989 θαη 

αληίζηνηρα ην 1994 βξηζθφηαλ ζην επίθεληξν ηεο εζληθήο δηακάρεο ην δήηεκα ηνπ hijab, 

δειαδή ηεο κνπζνπικαληθήο καληίιαο ζηα αξαβηθά πνπ θνξνχλ νη γπλαίθεο. Σν hijab είλαη 

έλα θάιπκκα θεθαιήο πνπ δελ θαιχπηεη ην πξφζσπν, απιά ην ιαηκφ θαη ηα καιιηά. Δίραλ 

απνβάιεη καζήηξηεο επεηδή θνξνχζαλ ζην ζρνιείν καληίια, βεβαίσο ην ζπληαγκαηηθφ 

δηθαζηήξην απέξξηςε ηηο απνθάζεηο ησλ ζρνιηθψλ αξρψλ, γηαηί δελ ην ζεσξήζεθε δήηεκα 

πξνζειπηηζκνχ θαη απηφ φπνπ έπξεπε λα είλαη κείδνλ είλαη ην δηθαίσκα ησλ παηδηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. 



 

32 

Σν Μάξηην ηνπ 2004 επηθπξψζεθε κε ςεθνθνξία ην λνκνζρέδην, ην νπνίν απαγνξεχεη ζε 

καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο λα θέξνπλ εκθαλή 

ζξεζθεπηηθά ζχκβνια. Ο λφκνο απηφο έγηλε γλσζηφο σο «ν λφκνο ηεο καληίιαο», δηφηη έρεη 

ζπλδπαζηεί κε ηελ απαγφξεπζε ηεο ηζιακηθήο καληίιαο θαη θαζξεθηίδεη ηηο κνπζνπικάλεο 

καζήηξηεο, νη νπνίεο θαη ζην παξειζφλ φπσο αλαθέξακε είραλ ζπκβεί παξφκνηα γεγνλφηα. 

Αξγφηεξα ηνλ Οθηψβξην έγηλε πάιη έληνλε ζπδήηεζε γχξσ απφ απηφ ην ζέκα, γηαηί δχν 

καζήηξηεο απνβιήζεθαλ επίζεκα απφ ην ζρνιείν, δηφηη θνξνχζαλ καληίια (Delphy, 2004, 

ζζ. 61-72). 

Δλ θαηαθιείδη βιέπνπκε πφζν άξξεθηα ζπλδπάδεηαη ε ζξεζθεία, ε εζληθφηεηα, ε πνιηηηθή 

θαη πφζν ιάζνο αληηκεησπίδνληαη ηα ζέκαηα, γηαηί ζηελ νπζία δελ είλαη απαιιαγκέλα απφ 

ην ξαηζηζκφ θαη ηηο δηαθξίζεηο. Ο ξαηζηζκφο αλεμαξηήησο εκπνδίδεη θάζε αιιαγή σο πξνο 

ην θαιχηεξν. 

     

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4  : ΙΛΑΜ 
 

Αξρηθά ε ιέμε Ηζιάκ ζεκαίλεη εηξήλε θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ Αξαβηθή ιέμε « Saraam ». 

Οη Μνπζνπικάλνη αθνινπζνχλ ηνλ Ηζιακηθφ Νφκν, ή αιιηψο ηνλ Ηζιακηθφ ζξεζθεπηηθφ 

θψδηθα δηαβίσζεο, πνπ νλνκάδεηαη αξία. Δίλαη κνλνζετζηηθή ζξεζθεία θαη ηδξπηήο ηεο 

είλαη, ν Μσάκεζ ην 570 κ.Υ- 632 κ.Υ. 

 

 

4.1. Σι είναι το Ιςλάμ 

 

Αλαθεξφκαζηε ζε κηα κνλνζετζηηθή ζξεζθεία πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 7
νπ

 

αηψλα κε ην θήξπγκα θαη ηε δξάζε ηνπ Πξνθήηε Μσάκεζ (Μνπράκαλη), φπνπ ζηάιζεθε 

απφ ηνλ κνλαδηθφ Θεφ ηνλ Αιιάρ. Ζ ιέμε «Ηζιάκ» κπνξεί λα κεηαθξαζηεί σο  «ππνηαγή 

ζην Θεφ» θαη ην άγην βηβιίν ησλ πηζηψλ ηεο είλαη ην Κνξάλην, θαη έπεηηα ηα «Υαληίζ» ή 
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ζνπλάηα, φπνπ είλαη ξεηά θαη γλσκηθά ηνπ πξνθήηε, ηα νπνία θαη ζπκβνπιεχνληαλ νη 

πηζηνί κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ. Ο ηεξφηεξνο ηφπνο ηνπο είλαη ε Κάακπα ζηε Μέθθα θαη εθεί 

ζηξέθνληαη φηαλ πξνζεχρνληαη. Δδψ είλαη άμην αλαθνξάο λα πνχκε φηη ζηηο ηεξείο πφιεηο, 

ηε Μέθθα θαη ηε Μεδίλα απαγνξεχνληαη απφ ην λφκν λα πάλε άηνκα ηα νπνία δελ είλαη 

Μνπζνπικάλνη. Σε ζξεζθεία ηνπ Ηζιάκ εμαζθνχλ θπξίσο θάηνηθνη ζε Μέζε Αλαηνιή, 

Βφξεηα θαη Γπηηθή Αθξηθή, Κεληξηθή θαη Νφηηα Αζία, ζηελ Ηλδηθή ππνήπεηξν, ζην 

ζχκπιεγκα λεζηψλ Μαιάο θαζψο θαη κε ζπγθεληξψζεηο πηζηψλ ζηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή, 

Βαιθαληθή ρεξζφλεζν, Ρσζία θαη Κίλα. Τπνινγίδεηαη απφ πξφζθαηε αλαθνξά πνπ έρεη σο 

ζηφρν ηε ζπγθέληξσζε θαη παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά 

ζξεζθεπηηθά κεγέζε, φζν θαη απφ ηα δεδνκέλα ησλ ίδησλ ησλ ζξεζθεηψλ, φηη ην Ηζιάκ έρεη 

κεηαμχ 1- 1,8 δηζεθαηνκκχξηα πηζηνχο ( Ziauddin, 2007). 

4.2. Σι πιςτεύουν οι Μουςουλμάνοι 

 

Οη Μνπζνπικάλνη πηζηεχνπλ φηη ην Ηζιάκ δελ είλαη κηα λέα ζξεζθεία ηελ νπνία ίδξπζε ν 

Μσάκεζ, αιιά είλαη ε πξσηνγελήο ηελ νπνία ζέζπηζε ν Θεφο, φηαλ νη άλζξσπνη βξηζθφηαλ 

αθφκα ζην λνπ Σνπ. Έηζη γη’ απηνχο είλαη ε πην ¨ηέιεηα¨ ζξεζθεία απφ ηελ νπνία 

πξνέξρνληαη νη ππφινηπεο θαη έρεη ηξηπιφ νηθνπκεληθφ ραξαθηήξα: i) αθνξά ηνλ παξφληα 

θαη κέιινληα θφζκν, ii) θαιχπηεη θάζε δηάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη iii) είλαη ε 

ζξεζθεία φισλ ησλ αλζξψπσλ. Γη’ απηνχο είλαη έλα πιήξεο ζχζηεκα, ηθαλφ λα ξπζκίζεη 

θάζε πηπρή δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ βίνπ. Ο ζάλαηνο γηα ηνπο Μνπζνπικάλνπο δελ 

ζεκαίλεη ην ηέινο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμήο ηνπο, αιιά φηαλ θάπνηνο πεζαίλεη εηζέξρεηαη ζε 

κηα θαηάζηαζε χπλνπ θαη πεξηκέλεη πφηε ζα ερήζεη ε ζάιπηγγα ηεο αλάζηαζεο. Σέινο δελ 

δέρνληαη ηηο κεηαθξάζεηο ηνπ ηεξνχ βηβιίνπ θαη αλαγλσξίδνπλ κφλν ηελ αξαβηθή έθδνζε 

ηνπ θαη ζαλ δεχηεξε ηζρχνπζα γξαθή έρνπλ ην βηβιίν ζνπλάηα πνπ είλαη γξακκέλν απφ 

ηνπο καζεηέο ηνπ Μσάκεζ, φπνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηα ιφγηα ηνπ, ηηο πξάμεηο ηνπ θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ( Ziauddin, 2007).  

 

4.3. Tι πρέπει να κάνουν οι Μουςουλμάνοι 
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Δθφζνλ είδακε ζπλνπηηθά ηη είλαη ην Ηζιάκ θαη ηη πξεζβεχεη, πεξλάκε ζε απηήλ ηελ 

ππνελφηεηα, ε νπνία είλαη θαη ην ζέκα πνπ καο απαζρνιεί γηα λα ιχζνπκε ηα εξεπλεηηθά 

καο εξσηήκαηα θαη λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα θαηά πφζν πεξηνξίδεηαη ε ειεπζεξία 

ηνπ αηφκνπ. Δδψ ζα παξνπζηάζνπκε φζν πην πνιιά κπνξνχκε απφ απηά, ιφγσ ηεο 

πιεζψξαο απφ ηνπο ζξεζθεπηηθνχο θαλφλεο, ηηο ππνρξεψζεηο, ηα ήζε-έζηκα θαη ηηο 

απαγνξεχζεηο πνπ έρνπλ θαη ηεξνχλ, ψζηε θάπνηνο λα ζεσξείηαη Μνπζνπικάλνο. 

 

Γεληθά ην Ηζιάκ έρεη πέληε θαηεγνξίεο πνπ θαηαηάζζεη ηα πξάγκαηα ζε φζα επηηξέπνληαη 

θαη φρη: 

1) Fard είλαη ε θαηεγνξία πνπ θάηη ζεσξείηαη ππνρξεσηηθφ ή απαηηνχκελν. 

2) Mustahad είλαη ε θαηεγνξία πνπ θάηη ζπληζηάηαη. 

3) Mubah είλαη ε θαηεγνξία πνπ θάηη ζεσξείηαη απνδεθηφ. 

4) Makruh είλαη ε θαηεγνξία πνπ θάηη δελ ζπλίζηαηαη. 

5) Haraam είλαη ε θαηεγνξία πνπ θάηη ζεσξείηαη απαγνξεπκέλν (Πεληάθε, 2016). 

 

 

Βαζηθέο Τπνρξεώζεηο 

 

Σν Κνξάληo: Σν Ηζιάκ αξρίδεη θαη ηειεηψλεη κε ην Κνξάληo θαη θάζε Μνπζνπικάλνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ην γλσξίδεη. Σν βηβιίν απηφ ζεσξείηαη απφ ηνπο πηζηνχο ηνπ σο ε 

απφιπηε απζεληία θαη πεξηέρεη ην ιφγν ηνπ Αιιάρ, φπσο απνθαιχθζεθε απφ Σνλ ηδην ζηνλ 

Μσάκεζ, κέζσ ηνπ Γαβξηήι. Σν Κνξάλη απνηειείηαη απφ 114 θεθάιαηα, ηηο ζνχξεο φπσο 

ραξαθηεξίδνληαη, δειαδή ηηο απνθαιχςεηο αιιηψο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ είλαη αιάζεην 

θαη ζείν (Πεληάθε, 2016). 

Οη βαζηθέο θχξηεο δηδαρέο ηνπ είλαη: 

1. Έλαο είλαη ν Θεφο, ν Αιιάρ, θαη ν πξνθήηεο ηνπ ν Μσάκεζ, νη ππφινηπνη (Ηεζνχο, 

Μσπζήο,) πξνεγήζεθαλ, αιιά ν ηειεπηαίνο είλαη ν Μσάκεζ, δηφηη ζε απηφλ δφζεθε 

νινθιεξσκέλε θαη ηειηθή ε απνθάιπςε. 
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2. Οη άγγεινη είλαη δεκηνχξγεκά ηνπ Αιιάρ θαη έξγν ηνπο είλαη λα αθνινπζνχλ ηηο 

εληνιέο ηνπ. Απφ απηνχο έλαο είλαη ν έθπησηνο, ν Ηκπιίο (ν δηάβνινο) θαη ηνπ 

επηηξέπεηαη ζε απηφλ θαη ηνπο αθφινπζνπο ηνπ λα πεξηπαίδνπλ ηνπο πηζηνχο. 

3. Οη πξάμεηο θαη ε δσή ησλ Μνπζνπικάλσλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ βνχιεζε Σνπ 

(θηζκέη), ν νπνίνο είηε ηνπο νδεγεί ζε έλαλ ελάξεην θαη ζσζηφ δξφκν, είηε 

πεξηπιαληνχληαη. ηε Σειηθή Κξίζε αληακείβνληαη ή θαηαδηθάδνληαη. 

4. Καη ηέινο ν ελάξεηνο ηξφπνο δσήο αληακείβεηαη κε κηα παξαδεηζέληα δσή κε 

πιεζψξα απνιαχζεσλ, ελψ ηνπο ¨ακαξησινχο¨ ηνπο πεξηκέλνπλ βαζαληζηήξηα. 

  

Ηδηαίηεξα ηνλίδεηαη φηη ε αληακνηβή ζην παξάδεηζν γίλεηαη εάλ θάπνηνο πηζηφο πεζάλεη ζε 

κάρε θαηά ησλ απίζησλ.  

Jihad: ζεκαίλεη ηεξφο πφιεκνο θαη απφ πνιινχο ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο λφκνπο ηνπ 

Ηζιάκ, ζεσξείηαη θαζήθνλ νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο κε ζηφρν ηελ εμάπισζε ηνπ Ηζιάκ θαη 

ζπλδέεηαη κε ηε πξνζπάζεηα ηνπ πηζηνχ λα θηάζεη ζηελ πλεπκαηηθή ηειεηφηεηα. Απηφ 

ζπλέβαιε θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πνιεκηθνχ δήινπ πνπ ήηαλ ην θχξην γλψξηζκα πνπ 

ραξαθηήξηδε ην ζηξαηφ ηνπ Ηζιάκ ζηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηνπο (Γξίηζα, Μφζρνπ θαη 

Παπαιεμαλδξνπνχινπ, 2015). 

 

Οη «5 ζηύινη» ηνπ Ηζιάκ: Οη Μνπζνπικάλνη βαζίδνπλ φιε ηνπο ηε δσή ζε 5 ζηχινπο 

ηήξεζεο θαη είλαη ππνρξεσηηθνί γηα ην θαζέλα. Όπνπ είλαη ην πιαίζην ζπκπεξηθνξάο ηνπο 

θαη ηνπο ηεξνχλ θαηά γξάκκα, δηφηη ε είζνδνο ηνπο ζην παξάδεηζν εμαξηάηαη απφ ηε 

ηήξεζε απηψλ ησλ πέληε. 

1. «αράληα». Δίλαη ε καξηπξία ηεο πίζηεο: «Ο Αιιάρ είλαη έλαο θαη δελ ππάξρεη 

άιινο πέξα απφ απηφλ θαη ν Μσάκεζ είλαη ν απεζηαικέλνο ηνπ». Γηα λα γίλεη 

θάπνηνο Μνπζνπικάλνο, ζα πξέπεη λα κπνξέζεη λα ην αξζξψζεη. 

2. «αιάη». Δίλαη ε ηζιακηθή πξνζεπρή. Δθηεινχληαη 5 πξνζεπρέο θάζε κέξα (απγή,  

κεζεκέξη, απφγεπκα, βξάδπ θαη λχρηα ), θαη φιεο γίλνληαη κε θαηεχζπλζε πξνο ηε 

Μέθθα. Πξηλ απφ ηε θάζε πξνζεπρή πξέπεη λα πιέλνληαη θαη νη ζηάζεηο είλαη 

πνιιέο θαη δηάθνξεο (φξζηα, πξνζθχλεκα ρέξηα θαη γφλαηα). 
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3. «Εαθάη». Δίλαη ε πξνζθνξά – ειεεκνζχλε. Ο θάζε πηζηφο πξέπεη λα πξνζθέξεη 

ζηνπο θησρνχο, δηφηη ηα πάληα πξνέξρνληαη θαη έρνπλ δνζεί απφ ηνλ Αιιάρ. 

4. «άνπκ». Δίλαη ε λεζηεία, ε νπνία ζεσξείηαη απνδεκίσζε γηα ηε κεηάλνηα θαη 

άζθεζε. Οη Μνπζνπικάλνη είλαη ππνρξεσκέλνη θαηά ηε δηάξθεηα ηελ γηνξηήο 

Ρακαληάλ – Ρακαδάλη, ε νπνία δηαξθεί έλαλ κήλα (9
νο

 κήλαο ηζιακηθνχ 

εκεξνινγίνπ) απφ ηε ζηηγκή πνπ βγεη ν ήιηνο κέρξη λα θχγεη δελ επηηξέπεηαη λα 

πίλνπλ θαη λα ηξψλε ηίπνηα. Απαξαίηεην γηα θάζε παηδί πνπ έρεη θηάζεη ζηελ 

εθεβεία, εθηφο αλ ππάξρνπλ ζέκαηα πγείαο. 

5. « Υάηδ».Ο πηζηφο πξέπεη έζησ κηα θνξά ζηε δσή ηνπ λα πινπνηήζεη ην 

πξνζθπλεκαηηθφ ηνπ ηαμίδη σο ηε Μέθθα ( 0 ρικ πξηλ ηε Μέθθα ληχλνληαη κε 

εηδηθφ έλδπκα ιεπθφ,πνπ νλνκάδεηαη ηρξάκ) ( Ziauddin, 2007 ). 

 

Δθηφο ησλ 5 ζηχισλ βέβαηα, ππάξρεη έλα πιήζνο ππνρξεψζεσλ θαη εζίκσλ πνπ ηεξνχληαη 

απφ ηνπο Μνπζνπικάλνπο. 

Ζijab: Σν hijab δελ αθνξά κφλν ηηο γπλαίθεο, αιιά θαη ηνπο άλδξεο. χκθσλα κε ην 

Κνξάληo ππάξρνπλ έμη θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηα δχν θχια. Μφλν σο πξνο ην πξψην 

θξηηήξην ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε ηνπ ζψκαηνο πνπ πξέπεη λα 

θαιπθζεί. 1) Οη γπλαίθεο πξέπεη λα έρνπλ θαιπκκέλν φιν ηνπο ην ζψκα εθηφο απφ ην 

πξφζσπν θαη ηα ρέξηα κέρξη ην θαξπφ, ελψ νη άλδξεο πξέπεη λα έρνπλ θαιπκκέλν ην ζψκα 

ηνπο απφ ηνλ αθαιφ κέρξη ηα γφλαηα. Σα ππφινηπα θξηηήξηα ηζρχνπλ θαη γηα ηα δχν θχια, 

2) ηα ξνχρα λα κελ απνθαιχπηνπλ ηε κνξθή ηνπ ζψκαηνο, 3) λα κελ είλαη δηαθαλή, 4) λα 

κελ είλαη ιακπεξά, ψζηε λα κελ πξνζειθχνπλ ην αληίζεην θχιν, 5) λα κελ κνηάδνπλ κε ηα 

ξνχρα ηνπ άιινπ θχινπ θαη 6) λα κελ κνηάδνπλ κε απηά ησλ άπηζησλ. Σέινο ζεσξνχλ φηη 

ην hijab πξνθπιάζζεη απφ ηηο πεξηπηψζεηο παξελνριήζεσλ θαη βηαζκψλ. 

εβαζκόο ζηνπο Λόγηνπο ηνπ Ηζιάκ: Ο θάζε Μνπζνπικάλνο πξέπεη λα ζέβεηαη ηνπο ιφγηνπο 

ηεο ζξεζθείαο ηνπο, δηφηη επηηεινχλ έλα έξγν θαη έξεπλα γηα ηνλ Αιιάρ. 

Πεξηηνκή: Ζ πεξηηνκή ζηε θνηλφηεηα ηνπ Ηζιάκ ζεσξείηαη θάηη ζαλ ππνρξέσζε- παξάδνζε 

γηα ηνπο άλδξεο. Δλζαξξχλεηαη λα γίλεη πξηλ ηα 8 ρξφληα ηνπο, γίλεηαη ζην ηδακί κε 

παξνπζία ζπγγελψλ, φπνπ κεηά πάλε ζην ζπίηη λα θάλε θαη λα ην γηνξηάζνπλ. 
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Γηθαηώκαηα θαη επηηξεπόκελα 

Πνιπγακία: Ζ πνιπγακία γηα ηνπο άλδξεο επηηξέπεηαη, δελ είλαη φκσο ππνρξεσηηθφ, αλ 

θάπνηνο επηζπκεί κπνξεί λα έρεη κηα γπλαίθα. αθψο ππάξρεη έλα φξην ζηνλ αξηζκφ 

γπλαηθψλ, ν νπνίνο είλαη κέρξη ηέζζεξηο γπλαίθεο κε ηε πξνυπφζεζε φηη ν άληξαο ζα είλαη 

δίθαηνο καδί ηνπο θαη ζα ηηο ζπληεξεί. Δπίζεο ζεσξνχλ φηη ε πνιπγακία βνεζάεη κε 

πξαθηηθνχο ιφγνπο, γηαηί είλαη θαιχηεξν λα ζπλάςεηο γάκν κε έλαλ ήδε παληξεκέλν άληξα 

πάξα λα θαηαζηεί «δεκφζηα ηδηνθηεζία». 

Κιεξνλνκία: Ο άλδξαο πάληα θιεξνλνκεί πεξηζζφηεξα απφ ηελ γπλαίθα, ηνπιάρηζηνλ ην 

κηζφ θαη πάλσ κεξίδην θαη απηφ ζπκβαίλεη, επεηδή απηφο ζπληεξεί ην ζπίηη θαη γεληθά ην 

βίν. 

Γηαδύγην: Σν δηαδχγην είλαη δηθαίσκα θαζαξά ηνπ άλδξα, γη’ απηφ θαη ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ 

Ηζιάκ νη γπλαίθεο δνπλ έγθιεηζηεο ζην ζπίηη. Βέβαηα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε γπλαίθα 

απεπζπλζεί ζηα δηθαζηήξηα γηα κνηρεία θαη ν άλδξαο ζην κνπθηή ηφηε αλαιακβάλεη ν 

λφκνο. 

Υνξηνθαγία θαη κε: Σν άγην ηνπο βηβιίν, ην Κνξάληo αθήλεη ηνπο πηζηνχο ηεο εάλ 

ζειήζνπλ λα είλαη κε ρνξηνθάγνη. Δπηηξέπεηαη ε θαηαλάισζε θπηνθαγηθψλ δψσλ φπσο, ε 

αγειάδα θαη ην πξφβαην. Δλψ ε ζαλάησζε ελφο δψνπ ζην Ηζιάκ ζεσξείηαη αλειέεηε 

πξάμε, φκσο ν άλζξσπνο ζχκθσλα κε ηελ νδνληνζηνηρία ηνπ είλαη πακθάγν δψν,θαη ην 

θξέαο είλαη ζξεπηηθφ. 

 

Απαγνξεύζεηο 

H πνιπαλδξία: Ζ πνιπαλδξία απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν γηα πνιινχο ιφγνπο θαη δελ 

ζεσξείηαη δηάθξηζε επεηδή ζηνπο άλδξεο επηηξέπεηαη ην αληίζηνηρν. Σν Ηζιάκ δίλεη κεγάιε 

ζεκαζία ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ γνλέσλ θάηη πνπ ζε απηή ηε πεξίπησζε είλαη δχζθνιν, 

δηφηη κφλν ε κεηέξα ηνπ παηδηνχ είλαη εχθνιν λα αλαγλσξηζηεί, θαη ζεσξνχλ φηη ν άλδξαο 

εθ θχζεσο είλαη  πνιπγακηθφο. 

Ηζιακηθή κέζνδνο ζθαγήο δώσλ: Δάλ ην δψν δελ έρεη ζθαρηεί κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν 

απαγνξεχεηαη λα ην θάλε. Ζ κέζνδνο είλαη αξρηθά λα γίλεη κε θάπνην αηρκεξφ αληηθείκελν 
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(καραίξη), λα θνπεί ν ιάξπγγαο,ε ηξαρεία θαη ηα αηκνθφξα αγγεία (γηα λα κελ πνλάεη ην 

δψν) θαη ηέινο λα απνζηξαγγηζηεί ην αίκα ην νπνίν δηαηεξεί κηθξφβηα θαη βαθηήξηα. 

Φαγεηά: Γεληθά ππάξρεη έλα πιήζνο απφ θαγεηά πνπ απαγνξεχνληαη λα θάλε νη 

Μνπζνπικάλνη. Αξρηθά απαγνξεχεηαη λα θάλε ρνηξηλφ, γηαηί είλαη αθάζαξην δψν ην νπνίν 

ηξέθεηαη κε ηα πάληα αθφκα θαη αθαζαξζίεο θαη δελ αλακαζάεη. Δπηπιένλ έρεη πνιιέο 

ιηπαξέο νπζίεο θαη κεηαδίδεη πνιιέο αζζέλεηεο. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη λα θάλε γεληθά 

ζαξθνθάγα δψα φπσο ιηνληάξηα, γάηεο, ηξσθηηθά, αξπαθηηθά πνπιηά θαη ε ιίζηα 

πεξηιακβάλεη ιαγνχο, βαηξάρηα, ρειψλεο, ζαιηγθάξηα, καιάθηα θαη γαξίδεο. Όια απηά 

απαγνξεχνληαη δηφηη πηζηεχνπλ φηη είλαη βίαηα δψα θαη ν άλζξσπνο φηη ηξψεη είλαη. Σέινο 

ςσκί θαη δχκε πνπ πεξηέρεη μεξή καγηά απαγνξεχεηαη. 

Αιθνόι: Σν αιθνφι ζεσξείηαη κηα λφζνο, έλα δεκηνχξγεκα ηνπ αηαλά ην νπνίν εκπνδίδεη 

ην άηνκν λα ζθέθηεηαη ινγηθά θαη ζσζηά θαη είλαη ππεχζπλν γηα βηαζκνχο, AIDS, κνηρεία 

θαη αηκνκημίεο. Σέινο πξνζβάιεη ηνλ άλζξσπν κε πνιιέο αζζέλεηεο κεξηθέο απφ απηέο είλαη 

ε θίξξσζε ηνπ ήπαηνο, ε κπνθαξδηνπάζεηα. 

Αηξέζεηο θαη δηαηξέζεηο ηνπ Ηζιάκ: Οη Μνπζνπικάλνη πξέπεη λα είλαη ελσκέλνη θαη ν 

πξνθήηεο ηνπο ήηαλ έλαο ν Μσάκεζ θαη ήηαλ κφλν Μνπζνπικάλνο. 

Αγακία: Ζ αγακία ζηε θνηλσλία ηνπ Ηζιάκ ζεσξείηαη ακαξηία θαη είλαη ππνρξέσζε ν 

έγγακνο βίνο κε κνλαδηθφ ζηφρν ηελ απφθηεζε παηδηψλ. 

Δπίζεο θαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα αλ θαη δελ δηεπθξηλίδεηαη ν ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη. 

 

ΓΑΜΟ - ΣΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ 

Ο γάκνο ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηε λνκνινγία ηνπ, θαη 

έρνπλ δνζεί πνιιέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ. Να ηνληζηεί φηη ν γάκνο ηειείηαη 

απφ ην Μνπθηή φπνπ είλαη ν ζξεζθεπηηθφο εγέηεο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηνπο γάκνπο, 

θεδείεο, δηαζήθεο θαη δηαδχγηα. Μεξηθέο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο είλαη: 

Ο άλδξαο 

 Μπνξεί λα παληξεπηεί θάπνηα ε νπνία δελ είλαη Μνπζνπικάλα, φπσο κηα Δβξαία ή 

Υξηζηηαλή, φρη φκσο κηα άζξεζθε. Βέβαηα ελζαξξχλεηαη λα παληξεχνληαη 
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Μνπζνπικάλεο, γηαηί είλαη πην θαηάιιειεο γηα λα αλαιάβνπλ ηα ηνπ ζπηηηνχ θαη 

ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. 

 Ζ γπλαίθα πνπ ζα παληξεπηεί πξέπεη λα είλαη ελάξεηε θαη λα κελ έρεη ζηρηεί ε 

ηηκηφηεηα ηεο θαη ε εζηθή ηεο απφ ηε θνηλσλία. 

 Σέινο ν άλδξαο δελ κπνξεί λα παληξεπηεί ηαπηφρξνλα ζε θακία πεξίπησζε δχν 

αδεξθέο ή θνληηλέο ζπγγελείο φπσο ζεία θαη αληςηά. 

Ζ γπλαίθα 

 Απαγνξεχεηαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα παληξεπηεί κε Μνπζνπικάλν. Ο 

άλδξαο ηεο πξέπεη λα είλαη πηζηφο ζηε ζξεζθεία θαη κε εζηθφ ραξαθηήξα. 

 

Δθφζνλ ηεξεζνχλ απηέο νη πξνυπνζέζεηο ζηε δηάξθεηα ηνπ έγγακνπ βίνπ ππάξρνπλ θάπνηα 

θαζήθνληα πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο δχν πιεπξέο θαη πξέπεη λα ηεξνχληαη. Ζ γπλαίθα 

πξέπεη λα θξνληίδεη ηελ θαηνηθία θαη λα ηε ζπληεξεί κε φζν ιηγφηεξα έμνδα θαη λα δεηάεη 

ηελ άδεηα ηνπ ζπδχγνπ ηεο γηα λα θεχγεη απφ ην ζπίηη. Ο άλδξαο πξέπεη λα ηελ 

ππεξαζπίδεηαη, γηαηί κεηά απφ ην γάκν ε ηηκή ηεο γίλεηαη δηθηά ηνπ, λα ηελ ζπκβνπιεχεηαη, 

λα πεξλάεη θάζε λχρηα καδί ηεο, θαη έρεη ην δηθαίσκα λα απαγνξεχεη ηελ είζνδν ζε άηνκα 

πνπ δελ επηζπκεί θαη ηέινο δελ επηηξέπεηαη λα κηιάεη γηα ηα κπζηηθά ηεο θξεβαηνθάκαξαο 

ηνπο ζε άιινπο. 

 

ΝΟΜΟΗ 

 

Σέινο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε κεξηθνχο λφκνπο επηγξακκαηηθά πνπ ηζρχνπλ ζηε 

θνηλσλία ηνπ Ηζιάκ πνπ πνιιέο θνξέο έρνπλ θξηζεί ιφγσ ηεο ζθιεξφηεηαο θαη έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί απάλζξσπνη, εθφζνλ έρνπλ ζαλ πνηλή ηελ αθαίξεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ 

αλζξψπηλνπ δηθαηψκαηνο, ηεο δσήο. Γεληθά νη λφκνη πνπ ηζρχνπλ παξαβηάδνπλ πνιιά 

άξζξα ηεο νηθνπκεληθήο δηαθήξπμεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηνπ 1948 θαη δελ είλαη 

ηζρχνπλ ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο ηνπ Ηζιάκ, αιιά έρεη ζεκαζία ε ρψξα πνπ εμεηάδεηαη. 
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Δλδπκαζία: ηελ Κακπνχι θαη ζην Αθγαληζηάλ νη γπλαίθεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

θαιχπηνπλ θαη ην πξφζσπν ηνπο, εάλ δελ ην επηζπκνχλ επηηξέπεηαη ε ρξήζε βίαο απφ ηνπο 

ζπδχγνπο κέρξη λα λα ζπκκνξθσζνχλ, ελψ ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα δνινθνλίεο γπλαηθψλ 

γηα απηφ ην δήηεκα. Δπίζεο εάλ νη γπλαίθεο δελ θνξάλε ζε δεκφζηνπο ρψξνπο ην επίζεκν 

ξνχρν ηνπο ην Σζαληφξ, έλα έλδπκα πνπ θνξηέηαη πάλσ απφ ηα ξνχρα θαιχπηνληαο ην 

θεθάιη θαη ζηεξεψλεηαη ζην πεγνχλη γηα λα κελ δηαγξάθεηαη ε ζηινπέηα ηνπ ζψκαηνο, ηφηε 

κπνξνχλ άλδξεο λα ηελ παξελνρινχλ ιεθηηθά θαη λα ηελ αθνπκπάλε, γηαηί ζηελ νπζία είλαη 

γπκλή γη ’απηνχο. Απηφ ηζρχεη θαη ζην Ηξάλ. 

Θαλαηηθή πνηλή: Ζ ζαλαηηθή πνηλή αθνξά ην βηαζκφ ζην Παθηζηάλ , ηε κνηρεία ζην Ηξάλ 

γηα γπλαίθεο, θαη φηαλ θάπνηνο δηαπξάμεη θινπή θαη πξνζβνιή ζην Πξνθήηε Μσάκεζ. 

Σέινο ζηε πεξίπησζε νκνθπινθηιίαο ε πνηλή είλαη ιηζνβνιηζκφο κέρξη ζαλάηνπ. 

Ηζόηεηα καξηύξσλ: Γεληθά ην ζέκα καξηχξσλ είλαη έλα πεξίπινθν δήηεκα θαη έρεη πνιιέο 

δηαθξίζεηο θαη δηαθιαδψζεηο. Οη 2 γπλαίθεο δελ είλαη ίζεο κε έλαλ άλδξα κάξηπξα ζηελ 

ηζιακηθή λνκνζεζία αξρηθά, κφλν ζε πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ή θφλνπ. 

Δπίζεο φηαλ θαηεγνξείηαη κηα γπλαίθα γηα κνηρεία ρξεηάδνληαη ηέζζεξηο κάξηπξεο άλδξεο. 

Σέινο ζηελ πεξίπησζε θινπήο, ε πνηλή είλαη ν αθξσηεξηαζκφο ησλ ρεξηψλ (Νaik, 2012). 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 : Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 
 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα παξνπζηάζεη θαη λα δηεξεπλήζεη πφζν ε ζξεζθεία 

επεξεάδεη ηελ ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο θνηλσλίαο θαη θαη’ 

επέθηαζε, ην πψο ε ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα επεξεάδεη ηελ έληαμε ηνπ αηφκνπ ζε κηα 

αιιφζξεζθε ρψξα. Γηα λα απαληεζεί απηφ ην εξψηεκα, ην πην θαηάιιειν είλαη λα 

γλσξίζεηο κηα ζξεζθεία, λα ηε θαηαλνήζεηο θαη λα δψζεηο κεγάιε έκθαζε ζηνπο 

ζξεζθεπηηθνχο θαλφλεο πνπ επηβάιιεη. Ζ ζξεζθεία πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ έξεπλα απηή, 

είλαη ην Ηζιάκ, φπνπ θαη αλαιχζεθε παξαπάλσ. 
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ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία παξνπζηάζηεθαλ ηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία 

ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

Α) Ζ επηξξνή ηεο ζξεζθείαο ζηελ ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ: 

1) Ζ ζξεζθεία κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

θνηλσλίαο ; 

2) Καηά πφζν είλαη δπλαηφλ νη ζξεζθεπηηθνί θαλφλεο λα δεκηνπξγνχλ ζνβαξφ 

αληίθηππν ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ ; 

3) Τπάξρεη δηαθνξά πεξηνξηζκνχ ειεπζεξίαο αλάκεζα ζηνπο άληξεο θαη ζηηο γπλαίθεο;  

4) Τπάξρνπλ θαλφλεο νη νπνίνη είλαη ππεξβνιηθά απζηεξνί ; 

5) Πνηνη ήηαλ νη ιφγνη πνπ επέιεμαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεία ;  

6) Δθφζνλ ζπκβαίλεη απηφ ην θαηλφκελν, είλαη ζσζηφ ε ζξεζθεία λα επεξεάδεη ηελ 

ειεπζεξία, ζε νπνηαδήπνηε βαζκφ ; 

Β) Ζ επηξξνή ηεο ζξεζθεπηηθήο ηαπηφηεηαο ζηελ έληαμε ηνπ αηφκνπ: 

1) H ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα έρεη επεξεάζεη θαη δπζθνιέςεη ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ 

ζε κηα εηεξφζξεζθε θνηλσλία θαη γηαηί ; 

2) Έρνπλ βηψζεη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ; 

3) Έρνπλ ζθεθηεί λα αιιάμνπλ ζξεζθεία γηα λα κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ επθνιφηεξα 

ζηελ θνηλσλία ; 

4) Έρεη επηηεπρζεί πιήξσο ε έληαμε ηνπο θαη ε αθνκνίσζε ηνπο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν; 

 

 
Γεκηνπξγήζεθαλ έμη ζεκαηηθνί άμνλεο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα ηηο εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ: 

     1
νο

 άμνλαο:  Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 Ζιηθία 

 Φχιν 

 Υψξα πξνέιεπζεο 

 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 
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 Δξγαζία ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο 

 Δξγαζία ζηελ ρψξα παξακνλήο 

2
νο

 άμνλαο : Οη ιφγνη ψζεζεο γηα λα θχγνπλ απφ ηελ ρψξα ηνπο 

 Δάλ δηψρζεθαλ απφ ηελ ρψξα ηνπο θαη πνηνο ν ιφγνο (πφιεκνο, ζεμνπαιηθή 

πξνηίκεζε) 

 Δάλ έρνπλ βηψζεη άζρεκα γεγνλφηα ζηε ρψξα ηνπο 

 Πνηνο ηνπο βνήζεζε ζηελ απφθαζε ηνπο λα θχγνπλ 

3
νο 

άμνλαο : Οη ιφγνη πνπ δηάιεμαλ ηελ ρψξα καο 

 Καιχηεξν κέιινλ 

 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

 Άιινη ιφγνη ( γάκνο- νηθνγέλεηα ήδε εγθαηεζηεκέλε) 

4
νο

 άμνλαο: Σν Ηζιάκ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ 

 Ζ ζξεζθεία ζαο αληηκεησπίδεηαη πην απζηεξά ζηελ ρψξα ζαο απ’ φηη εδψ ; 

 Θεσξείηαη φηη ε ζξεζθεία ζαο είλαη ηδαληθή ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο θαη γηαηί ; 

 Θεσξείηαη φηη ε ζξεζθεία ζαο, επεξεάδεη ηελ ειεπζεξία ζαο θαη γηαηί ; 

 Τπάξρεη δηαθνξά πεξηνξηζκνχ ειεπζεξίαο αλάκεζα ζηνπο άληξεο θαη ζηηο γπλαίθεο;  

 Τπάξρνπλ θαλφλεο νη νπνίνη είλαη ππεξβνιηθνί – απζηεξνί ; 

 Ση ζαο αξέζεη πην πνιχ ζηελ ζξεζθεία ζαο θαη ηη φρη ( Αλνηρηφ εξψηεκα ) ;  

 * Γηαηί αιιάμαηε ζξεζθεία (Τπάξρνπλ ππνθείκελα πνπ πιένλ δελ αζπάδνληαη ην 

Ηζιάκ) ; 

Όζνλ αθνξά ηνλ 4
ν
 άμνλα ε ζπλέληεπμε ήηαλ πην ειεχζεξε δηφηη ήηαλ κηα ζξεζθεία πνπ 

δελ ηελ γλσξίδεη ν εξεπλεηήο ζε βάζνο θαη ζέιεζε ηα ππνθείκελα λα αλαπηχμνπλ 

πεξηζζφηεξν δηάινγν γηα λα αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο θαη ζπκπεξάζκαηα.  

5
νο

 άμνλαο: Πξνβιήκαηα έληαμεο ηνπο ζηελ θνηλσλία ιφγσ ηεο ζξεζθείαο 

 Δάλ έρνπλ βηψζεη άζρεκεο θαηαζηάζεηο εμαηηίαο ηεο ζξεζθείαο ηνπο 
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 Δάλ ζθέθηνληαη λα αιιάμνπλ ζξεζθεία εμαηηίαο ζξεζθεπηηθνχ ξαηζηζκνχ 

 Δάλ είραλ δπζθνιία έληαμεο ζηελ εξγαζία ; 

 Πνηεο νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο γείηνλεο ηνπο ; 

 Δάλ έρνπλ ζθεθηεί λα κεηαλαζηεχζνπλ ζε άιιεο ρψξεο κε κεγαιχηεξεο 

κνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο ; 

6
νο

 άμνλαο: Απφςεηο γηα ηε ρψξα ππνδνρήο 

 Μεηαληψζαηε γηα ηελ απφθαζε ζαο λα έξζεηε ζηελ Διιάδα ; 

 Πηζηεχεηε φηη ε κεηαλάζηεπζε βνήζεζε εζάο ή ηελ νηθνγέλεηα ζαο ; 

 Πσο  βιέπεηε ηε δσή ζαο ζηελ Διιάδα θαη ηη ζρέδηα / φλεηξα έρεηε ; 

 

Αξρηθά ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πνηνηηθή έξεπλα, 

θαζψο ζηφρνο καο είλαη ε κειέηε εηο βάζνο ελφο θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ κέζα απφ ηηο 

αληηιήςεηο ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ. Ζ πνηνηηθή έξεπλα κειεηά ηα θνηλσληθά 

θαηλφκελα κέζα απφ ηελ νπηηθή ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηαπηφρξνλα εμεηάζεη θαη ηε 

θνηλσληθή δσή ηνπο σο ελ δπλάκεη θξηηήξην. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε πνηνηηθή έξεπλα 

είλαη ε θαηάιιειε κέζνδνο ψζηε λα βνεζήζεη ην έξγν ησλ θνηλσληνιφγσλ θαη 

αλζξσπνιφγσλ πνπ ζέινπλ λα κειεηήζνπλ άιινπο πνιηηηζκνχο ( Ίζαξε θαη Πνπξθφο, 

2015). 

  

Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα είλαη ε ζθφπηκε 

δεηγκαηνιεςία, θαζψο απεπζπλζήθακε ζε κία ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή - ζξεζθεπηηθή  

νκάδα, κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη απηή ησλ κνπζνπικάλσλ πνπ δηακέλνπλ 

ζηελ Διιάδα. Ζ επηινγή ησλ ππνθεηκέλσλ έγηλε κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα: γεσγξαθηθά, 

ειηθηαθά, ζξεζθεπηηθά θαη βάζεη θχινπ. Με βάζε ηα θξηηήξηα απηά εληνπίζηεθαλ 10 

άηνκα.  

ηελ πνηνηηθή έξεπλα ε δεηγκαηνιεςία έρεη σο θχξην ζηφρν, λα εληνπίζεη απηφ πνπ ν 

Patton (2002:230) «νλνκάδεη πινχζηεο ζε πιεξνθνξία πεξηπηψζεηο, δειαδή πεξηπηψζεηο νη 
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νπνίεο  πξνζθέξνληαη γηα κειέηε εηο βάζνο θαη απφ ηηο νπνίεο  θάπνηνο κπνξεί λα κάζεη 

πνιιά ζρεηηθά κε δεηήκαηα θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο». Ο εξεπλεηήο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε δεηγκαηνιεςία δηαιέγεη εθείλν ην δείγκα, φπνπ ηα 

ππνθείκελα ηνπ ζα κπνξέζνπλ λα ηνλ βνεζήζνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη ηελ 

απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ ηνπ. Γηα λα γίλεη ε επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ν εξεπλεηήο 

βαζίδεηαη ζηελ ππάξρνπζα γλψζε πνπ δηαζέηεη ή αθφκε θαη ζε θάπνηα πξψηα δεδνκέλα 

ηεο ίδηαο ηεο έξεπλαο (Ησζεθίδεο, 2008 and Marshall, 1996). 

Τπάξρνπλ ηξηψλ εηδψλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ γηα λα δηεμαρζεί κηα έξεπλα: 1) ν ιφγνο 

(ζπλέληεπμε), 2) ηα γεγνλφηα (παξαηήξεζε) θαη 3) ηα “ίρλε” ( γξαπηά). Σν εξγαιείν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε παξνχζα έξεπλα είλαη ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Ο ιφγνο πνπ 

επηιέρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν είλαη γηαηί δίλεη ζηνλ εξεπλεηή ηε δπλαηφηεηα ηεο 

επειημίαο σο πξνο ηελ ζεκαηνινγία θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ, ηελ επηινγή 

ζεκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν εκβάζπλζε, ηελ επηινγή ηεο ζεηξάο ησλ εξσηήζεσλ 

θαη ηέινο αθφκα κπνξεί λα δηεξεπλήζεη ζέκαηα ηα νπνία πξηλ δελ είραλ πξνθαζνξηζηεί. 

Δπηπιένλ ν εξεπλεηήο κπνξεί λα εμεηάζεη ηηο ζηάζεηο, ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ ππνθεηκέλσλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα πην εχθνια απφ φηη ζε κηα απξφζσπε δηαδηθαζία, δηφηη έρεη 

άκεζε επαθή κε ηνλ εξσηψκελν θαη κπνξεί λα ρηηζηεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη 

θηιηθφηεηαο.. Σέινο ν εξεπλεηήο πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ θνηλσληθή θαη ζξεζθεπηηθή 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο θάζε ππνθεηκέλνπ. Δπηπιένλ πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα ιφγσ ηεο ζεκαηνινγίαο πνπ επηιέρζεθε ππάξρνπλ 

ζηνηρεία ηεο βηνγξαθηθήο βησκαηηθήο ζπλέληεπμεο. Ο ιφγνο χπαξμεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ 

είλαη φηη ζέινπκε λα επηηχρνπκε κηα αθεγεκαηηθή ζπλέρεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ππνθεηκέλνπ έρνληαο κηα κηθξή εκπινθή δηθή καο, κέρξη λα θαηαθέξνπκε λα ην 

νινθιεξψζνπκε. Ζ κέζνδνο απηή θαηάγεηαη απφ ηε ζρνιή ηνπ ηθάγν κέζα απφ ην έξγν 

ησλ Thomas & Znaniecki, The Polish Peasant in Europe and America ( Γ. Σζηψιεο, 2018). 

Σν δείγκα πνπ επηιέρζεθε γηα ηε παξνχζα έξεπλα είλαη απφ ηε θαηεγνξία ηεο 

ζξεζθεπηηθήο θνηλφηεηαο ησλ κνπζνπικάλσλ πνπ κέλνπλ ζηελ Διιάδα. Σν δείγκα 

απνηειείηαη απφ 10 άηνκα, δειαδή 5 γπλαίθεο θαη 5 άληξεο ειηθίαο  25-60 εηψλ θαη ζε φηη 
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αθνξά ηελ επηθνηλσλία είλαη γλψζηεο ειιεληθήο ή αγγιηθήο γιψζζαο. Σα άηνκα απηά 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία πνιηηηζκηθνχ δείγκαηνο δηφηη αθνξά γλψζηεο πιεξνθνξηψλ κηαο 

θνπιηνχξαο θη έηζη δελ απεπζχλεηαη ζην γεληθφ πιεζπζκφ, αιιά ζε επηιεγκέλν δείγκα. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ννκφ Κνξηλζίαο Πεινπνλλήζνπ ζε άηνκα 

κνπζνπικαληθήο θαηαγσγήο  πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Κνξηλζία θαη δηήξθεζε έλα κήλα. 

Ζ έξεπλα δηεμάγεηαη εληφο ρξνληθψλ νξίσλ, δηφηη ε κεζνιάβεζε εμσηεξηθψλ γεγνλφησλ 

κεηαβάιιεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξεπλψκελσλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δηθφ ηνπο ρψξν 

(ζπίηη ηνπο), γηα λα βξίζθνληαη ζε έλαλ άλεην θαη νηθείν πεξηβάιινλ, φπνπ ηα ζεκάδηα κε – 

ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο λα κελ νθείινληαη ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο δηακνξθψζεθε απφ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. ε φηη αθνξά ηε 

γιψζζα, ηα ππνθείκελα πνπ επηιέρζεθαλ είλαη άηνκα πνπ κηινχζαλ ηελ ειιεληθή ή 

αγγιηθή γιψζζα, πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ εξεπλεηή θαζψο ε εχξεζε δηεξκελέα ήηαλ 

δχζθνιε. Σέινο ην δείγκα απνηειείηαη απφ άηνκα άλσ ησλ 18 εηψλ πνπ ρξεηάδεηαη λα 

δνζεί ζπγθαηάζεζε γνλέα θαη γηα λα κελ ληψζεη θάπνην παηδί ιάζνο ζπλαηζζήκαηα. 

ηελ παξνχζα έξεπλα ηεξήζεθαλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο εζηθήο θαη ηεο δενληνινγίαο πνπ 

πξέπεη λα θαζνξίδνπλ κία εξεπλεηηθή κειέηε. Σεξήζεθε ε αλσλπκία θαη ην απφξξεην 

(εκπηζηεπηηθφηεηα). Σα ππνθείκελα ελεκεξψζεθαλ φηη δελ ζα θαηαγξαθνχλ  πξνζσπηθά 

ζηνηρεία φπσο φλνκα θαη επίζεην ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ αλαγλψξηζε ηνπο θαη φηη κπνξνχλ λα δνπλ απνζπάζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο εάλ 

ζειήζνπλ. Σέινο ππήξμε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα επαηζζεηνπνηεκέλα ζέκαηα θαη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηάησζε πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί. Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ 

απνξξήηνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξαγκαηηθά νλφκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ, αιιά 

θσδηθνπνηνχληαη κε γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ ( Α- Κ ), βιέπνπκε Πίλαθα 1. 

 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο σο κέζνδνο ζπιινγήο επηιέρζεθε ε δεκηνπξγία 

έμη ζεκαηηθψλ αμφλσλ. Ο ιφγνο ηεο επηινγήο απηήο είλαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ 

εξεπλεηή, αξρηθά επεηδή ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο Α) γηα 

ηελ ζξεζθεία θαη Β) γηα ηελ έληαμε ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ θνηλσλία θαη γηα λα πεξηνξηζηεί 
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ν θίλδπλνο απνζπληφληζεο ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ θαη εξσηήζεσλ πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηε πνξεία. Ο πξψηνο ζεκαηηθφο άμνλαο πεξηιακβάλεη ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ππνθεηκέλσλ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ 

Πίλαθα 1, γηα δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε ψζηε λα αλαηξέρεη ζην θάζε ππνθείκελν θαη λα 

έρεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα. Ο δεχηεξνο άμνλαο ζπγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηηθά κε 

ηνπο ιφγνπο πνπ απνθάζηζαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο ρψξεο ηνπο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ν 

επφκελνο άμνλαο, ν ηξίηνο είλαη νη ιφγνη πνπ δηάιεμαλ ηελ ρψξα καο. Δλ ζπλέρεηα ν 

ηέηαξηνο άμνλαο αθνξά ηελ πξψηε θαηεγνξία ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ καο, ηε 

ζξεζθεία απνθιεηζηηθά. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη κηα εξψηεζε* ε νπνία 

γίλεηαη εάλ ηα ππνθείκελα έρνπλ αιιάμεη ζξεζθεία, φπσο ηα Ζ, Θ θαη Κ. Ο πέκπηνο άμνλαο 

αθνξά ηε δεχηεξε θαηεγνξία ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηνπο 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ελ θαηαθιείδη ν έθηνο θαη ηειεπηαίνο άμνλαο ζρεηίδεηαη κε ηηο 

απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηε ρψξα καο θαη γηα ηα κειινληηθά ηνπο ζρέδηα.   

 

Οη ζπλεληεχμεηο είλαη νξγαλσκέλεο ζπλνκηιίεο κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ησλ 

πιεξνθνξεηψλ – ππνθεηκέλσλ, θαη απνηεινχλ κηα πξνζπάζεηα παξαγσγήο δεδνκέλσλ γηα 

λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ παξαπάλσ. Οη ζπλνκηιίεο 

θαηαγξάθεθαλ (ερνγξάθεζε), εθηφο ησλ ππνθεηκέλσλ Θ θαη Κ, γέλνπο ζειπθνχ, γηαηί δελ 

ην επηζπκνχζαλ. Έπεηηα έγηλε απνκαγλεηνθψλεζε, ζηελ νπνία δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή  

ζηνπο θαλφλεο ζεκεηνγξαθίαο θαη ζηηο παξαγισζζηθέο εθδειψζεηο (κεγάιεο παχζεηο, 

αιιαγή ηφλνπ θσλήο, επαλαιήςεηο ιέμεσλ). Δπίζεο έγηλαλ θαη θάπνηεο γξαπηέο 

ζεκεηψζεηο, νη νπνίεο ήηαλ θπξίσο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη έιεηπαλ απφ ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, δηφηη δελ ππήξραλ ζηα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (ηαθή 

κνπζνπικάλσλ κε ζχκβνιν ην θεγγάξη). Ο ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ πξνθνξηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ είλαη έλαο ζπλδπαζκφο αθεγήζεσλ δσήο θαη θνηλσληνινγηθήο αλάιπζεο. Σν 

δείγκα πνπ επηιέρζεθε, φπσο αλαθέξνπκε παξαπάλσ είλαη δέθα άηνκα πνπ αζπάδνληαη ην 

Ηζιάκ θαη δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα. Σα ππνθείκελα πξνηνχ πάξνπλ κέξνο είραλ ελεκεξσζεί 

γηα ηνλ ζθνπφ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη έπεηηα δέρζεθαλ. Δπίζεο έγηλε κηα κηθξή ελεκέξσζε 

γηα ην πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ θαη ηεο ζπλέληεπμεο. Ο ρξφλνο θπκάλζεθε απφ 
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ζαξάληα πέληε ( 45)  ιεπηά σο κία ( 1) ψξα, θαη ε κεγαιχηεξε ήηαλ κηάκηζε ψξα ( 1 ½) κε 

ην ππνθείκελν Θ. 

 
 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ - ΑΝΑΛΤΗ 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΩΝ 

 

6.1. Αποτελέςματα έρευνασ 

 

ηνλ Πίλαθα 1, παξαθάησ δελ αλαγξάθεηαη ε εξγαζία ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο, δηφηη ηα 

ππνθείκελα έρνπλ έξζεη απφ ζρεηηθά λεαξή ειηθία ζηελ Διιάδα, επνκέλσο δελ δνχιεπαλ 

πξηλ. Όζα ήξζαλ πην πξφζθαηα, φπσο ην Ε θαη Η, θαη πξηλ αζρνινχληαλ κε ηα νηθηαθά θαη 

ην Γ θαη Δ δελ είραλ θάπνηα εξγαζία. Όζνλ αθνξά ην ππνθείκελν Γ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα 

γηα ζπνπδέο θαη ήηαλ ην κνλαδηθφ άηνκν ην νπνίν δελ γλψξηδε Διιεληθά, κηιάεη Αγγιηθά 

θαη Αξαβηθά. 

 

Πίλαθαο 1. 

                                 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζπλεληεπμηαδφκελσλ 

Κσδηθνπνίεζε 

Τπνθεηκέλσλ 

Φχιν Ζιηθία Υψξα 

Πξνέιεπζεο 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Δξγαζία ζηελ 

ρψξα 

παξακνλήο 

Α Άξξελ 28 Ληβχε Άγακνο 

 

Δπηρεηξήζεηο 

Β Άξξελ 27 πξία Αξξαβσληαζκέλνο εξβηηφξνο 
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Γ Άξξελ 35 Σατιάλδε Παληξεκέλνο κε 1 

ηέθλν 

Δπηρεηξήζεηο 

Γ Άξξελ 25 Μαξφθν Άγακνο 

 

πνπδέο 

Δ Άξξελ 30 Μαιαηζία Παληξεκέλνο κε 1 

ηέθλν 

Δπηρεηξήζεηο 

Ε Θήιπ 32 πξία Παληξεκέλε κε 2 

ηέθλα 

Οηθηαθά 

Ζ Θήιπ 57 ηγθαπνχξε Παληξεκέλε κε 1 

ηέθλν 

Κνπδίλα 

εζηίαζε 

Θ Θήιπ 39 Σπλεζία Παληξεκέλε νχπεξ 

κάξθεη 

Η Θήιπ 43 Ηλδνλεζία Παληξεκέλε κε 4 

ηέθλα 

Οηθηαθά 

Κ Θήιπ 47 νπκάηξα 

(Ηλδνλεζία) 

Παληξεκέλε κε 3 

ηέθλα 

Οηθηαθά 

 

  

Πξηλ μεθηλήζεη ε αλάιπζε, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ην Ηζιάκ είλαη κνλνζετζηηθή ζξεζθεία 

θαη νη θαλφλεο ηνπ είλαη ίδηνη θαη ζηαζεξνί γηα φινπο ηνπο πηζηνχο. Όκσο ε απζηεξφηεηα 

θαη ε ηήξεζή ηνπο πνηθίιεη αλάινγα ηελ ρψξα πνπ κειεηάκε. Γηα παξάδεηγκα, κηα γπλαίθα 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Μαιαηζία δελ έρεη ηελ ίδηα ειεπζεξία ζε ζρέζε κε κία απφ ηελ 

ηγθαπνχξε. ε ρψξεο φπσο ην Ηξάλ νη γπλαίθεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα θνξνχλ ην hijab, 

ελψ ζηελ ηγθαπνχξε είλαη επηινγή ηνπο. 

Δπνκέλσο είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε φηη αλάινγα ηελ ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ θάζε 

ππνθεηκέλνπ, ηα απνηειέζκαηα δηαθέξνπλ, φκσο νη θαλφλεο πνπ έρνπκε αλαθέξεη ζηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε καο είλαη νξζνί. 

αθψο θαη είλαη απηνλφεην φηη θαη νη λφκνη πνπ ππάξρνπλ γηα ηνπο παξαβάηεο ηνπ Ηζιάκ 

θαη γεληθά αλήθνπλ ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα θάζε ζπληάγκαηνο ηεο εθάζηνηε ρψξαο. Οη 

ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ ηνπο απζηεξφηεξνπο θαη απάλζξσπνπο λφκνπο πνπ θαηαπαηνχλ θαη 
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ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη ζε θάπνηεο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, φπσο ε ανπδηθή 

Αξαβία, Ηξάλ θαη ζε ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο, φπσο ε νκαιία. 

Απφ ηελ ζπδήηεζε πνπ έγηλε κε ηα ππνθείκελα άιισλ ρσξψλ, ηα πεξηζζφηεξα πνιιέο 

θνξέο αλέθεξαλ άιιεο ρψξεο ζαλ κέηξν ζχγθξηζεο, φκσο φζεο θνξέο γηλφηαλ αλαθνξά γηα 

ηηο πξναλαθεξζείζεο, ήηαλ ζαλ έλα παξάδεηγκα πξνο απνθπγή. 

ηελ αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα παξνπζηαζηεί ην θάζε ππνθείκελν μερσξηζηά, εθηφο 

ησλ Γ θαη Δ, πνπ είλαη θνληά ηα απνηειέζκαηα ηνπο. Ζ παξνπζίαζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ζα 

γίλεη βάζε ηνπ γέλνπο μεθηλψληαο απφ ηνπο άληξεο θαη έπεηηα κε ηηο γπλαίθεο. ε θάζε 

ππνθείκελν ζα ππάξρεη κηα κηθξή πεξίιεςε πνπ είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπλεληεχμεσλ πνπ απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ θαζψο θαη ζα 

αλαθεξζνχλ ζεκεία πνπ έθαλαλ εληχπσζε, αιιά θαη απηά ηα νπνία έδσζαλ πεξεηαίξσ 

πιεξνθνξίεο πνπ ήηαλ άγλσζηεο ζηνλ εξεπλεηή. Σέινο νη ζπλεληεχμεηο ησλ ππνθεηκέλσλ 

Θ θαη Κ ζπγθξηηηθά είλαη αμηνζεκείσηεο, γηαηί είλαη δχν έληνλεο ηζηνξίεο γπλαηθψλ θαη 

ζεσξνχληαη έκπλεπζε γηα κηα έξεπλα. 

 

6.2. Ανάλυςη ςυνεντεύξεων 

 

Τπνθείκελα άλδξεο 

Απφ ηα πέληε ππνθείκελα, γέλνπο αξζεληθνχ, ηα Α, Β θαη Γ ήηαλ πην άλεηα ζηηο 

ζπλεληεχμεηο, έδηλαλ πιεξνθνξίεο θαη έιεγαλ πξνζσπηθέο ηζηνξίεο. Σα ππνθείκελα Γ θαη Δ 

ήηαλ ζπγθξνηεκέλνη θαη ηππηθνί ζηηο εξσηήζεηο θαη πξνζπαζνχζαλ λα ιέλε ειάρηζηα γηα 

ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. 

Τπνθείκελν Α:  

Δίλαη 28 εηψλ θαη θαηάγεηαη απφ ηελ Ληβχε. Βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα απφ ην 2015 θαη ν 

ιφγνο ήηαλ γηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σεξεί ηνπο θαλφλεο ηνπ Ηζιάκ, φζν 

θαιχηεξα κπνξεί. Όκσο είρε παιαηφηεξεο ζρέζεηο κε ρξηζηηαλέο θαη ζεσξεί φηη ε ζξεζθεία 
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δελ απνηειεί πξφβιεκα ζην ζέκα ηνπ γάκνπ θαη ηα παηδηά πξέπεη λα απνθαζίζνπλ ηα ίδηα 

ηελ ζξεζθεία πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Ο ζείνο ηνπ έρεη παληξεπηεί Καζνιηθή κε έλαλ γάκν 

ρσξίο ζξεζθεπηηθά πξνβιήκαηα. αλ άλζξσπνο είλαη πξννδεπηηθφο θαη αλνηρηφκπαινο, 

παξφια απηά νη θίινη ηνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ρψξα ηνπ είλαη ην αληίζεην. 

Σν ίδην ην ππνθείκελν αλέθεξεη  « Οη θίινη κνπ δελ ζα ζνπ κηινχζαλ, γηαηί ζε ζεσξνχλ 

ιάζνο. Οη ιφγνη είλαη πνιινί αιιά δελ είζαη κνπζνπικάλα θαη δελ θνξάο ζσζηά ξνχρα πνπ 

λα ζε θξχβνπλ». 

Έρεη δηαβάδεη γηα πνιιέο ζξεζθείεο θαη πηζηεχεη φηη ην Ηζιάκ κε ν Υξηζηηαληζκφο κνηάδνπλ 

ππεξβνιηθά θαη ζεσξεί φηη νη ζάλαηνη ζην φλνκα ηνπ Αιιάρ είλαη ιάζνο θαη θηαίλε νη 

θπβεξλήζεηο, απηέο πξνάγνπλ ηνλ θαλαηηζκφ γηα φθεινο ηνπο. ρεηηθά κε ηηο γπλαίθεο 

παξαδέρεηαη φηη ππάξρεη αληζφηεηα θαη δελ ζα έπξεπε λα ππάξρεη πνιπγακία.  

Όπσο ν ίδηνο ιέεη « Σν ζσζηφ γηα κέλα θαη απηφ ζα θάλσ είλαη λα παληξεπηψ κηα γπλαίθα, 

αλεμαξηήησο ζξεζθείαο. Θα αγαπάσ θαη ζα δψζσ φιε κνπ ηελ πξνζνρή ζε κηα». 

Απηφ πνπ ηνπ θάλεη εληχπσζε βέβαηα είλαη φηη νη θίινη ηνπ ζηελ Διιάδα ζπδεηνχλ γηα ηα 

εξσηηθά ηνπο θάηη ην νπνίν ηνπ είλαη άβνιν, ελψ νη κνπζνπικάλνη δελ επηηξέπεηαη, ε 

αληίδξαζή ηνπ ήηαλ. 

Σν ίδην ην ππνθείκελν αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά « No, no δελ πξέπεη λα γίλεηαη απηφ είλαη 

άβνιν, ην κφλν ζεηηθφ πνπ έρεη είλαη φηη αλ ππάξρεη πξφβιεκα ιχλεηαη, ελψ εκείο δελ 

έρνπκε θάπνηνλ λα δεηήζνπκε βνήζεηα». 

Ζ Διιάδα ηνπ αξέζεη θαη δελ ζα ήζειε λα θχγεη, εξγαζηαθά είλαη πνιχ θαιά, ην κφλν 

παξάπνλν ηνπ είλαη θάπνηεο αληηκεησπίζεηο. Γελ έρεη βηψζεη ζθιεξέο ξαηζηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο, φκσο έρεη ράζεη θνπέιεο εμαηηίαο ησλ γνληψλ ηνπο. 

Όπσο επηζεκαίλεη ν ίδηνο « Έρσ ράζεη πνιιέο ζρέζεηο κνπ, γηαηί ζαλ θίινο είκαη θαιφ 

παηδί αιιά σο αγφξη είκαη κνπζνπικάλνο θαη δελ ππάξρεη κέιινλ». 
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ην θιείζηκν ηεο ζπλέληεπμεο κνπ είπε γειψληαο φηη ζην ζρνιείν φηαλ παίξλνπλ βαζκνχο 

θξχβνπλ ηνπο ειέγρνπο γηα λα κελ δεη θαλείο ην φλνκα ηεο κεηέξαο (γηα ζεβαζκφ) θαη κε 

ηνλ παηδηθφ ηνπ θίιν ήδε 12 ρξφληα, ηειηθά νη κεηέξεο ηνπο είραλ ην ίδην φλνκα  

 

Τπνθείκελν Β:  

Δίλαη 27 εηψλ θαη θαηάγεηαη απφ ηελ πξία. Βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα απφ 6 εηψλ πνπ ήξζε 

κε ηνπο γνλείο ηνπ. Δίλαη έλα άηνκν πνπ κεγάισζε θαη πήγε ζρνιείν εδψ, θαη είλαη 

αξξαβσληαζκέλνο κε Υξηζηηαλή. Δίλαη κνπζνπικάλνο, πηζηεχεη, φκσο ζεσξεί φηη φιν απηφ 

ην πιήζνο θαλφλσλ είλαη πεξηηηφ. 

Σν ίδην ην ππνθείκελν αλαθέξεη « Κάζε πηζηφο αλεμαξηήησο ζξεζθείαο πξέπεη λα πηζηεχεη 

θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε αγάπε θαη επγέλεηα ζε φινπο».  

Θεσξεί φηη ε γπλαίθα πξέπεη λα λα είλαη θπξίαξρνο ηνπο εαπηνχ ηεο θαη λα θάλεη φηη ζέιεη. 

Σν ίδην ην ππνθείκελν δηεπθξηλίδεη « Σελ κεηέξα κνπ δελ ηελ έρσ δεη πνηέ ρσξίο καληίια, 

κηα κέξα πνπ γχξηζα λσξίηεξα θαη έθηηαρλε ηα καιιηά ηεο κφιηο κε είδε έηξεμε λα θξπθηεί. 

Δίλαη θνπηακάξα θαη γη απηφ θηαίεη ε θνηλσλία ηεο πξίαο θαη ν ηξφπνο κεηαρείξηζεο 

δειαδή πιχζεο εγθεθάινπ. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν δελ έρσ πάεη πνηέ θαη δελ λνκίδσ λα πάσ». 

Ο ιφγνο πνπ ήξζαλ νη γνλείο ηνπ ήηαλ γηα κηα θαιχηεξε δσή θαη επεηδή ν παηέξαο κνπ 

ήζειε ε ζχδπγνο ηνπ λα είλαη ειεχζεξε, αλ θαη ζπλερίδεη λα δηαηεξεί ηελ ίδηα θνπιηνχξα 

θαη έζηκα ε κεηέξα ηνπ. Έρεη βηψζεη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζπγθεθξηκέλα επεηδή είλαη 

ζθνπξφρξσκνο ην θψλαδαλ Παθηζηαλφ θαη καχξν, αιιά φια απηά είλαη έιιεηςε παηδείαο 

θαη νηθνγέλεηαο ζεσξεί θαη δελ δίλεη ζεκαζία πιένλ. ην ζέκα εξγαζίαο έρεη δπζθνιεπηεί 

θαη δνπιεχεη ζέξβηο γηαηί είλαη κηα δνπιεηά πνπ δελ θάλεη δηαθξίζεηο φρη φκσο θαη νη 

πειάηεο. 
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 Τπνθείκελα Γ & Δ:  

Σα ζπγθεθξηκέλα ππνθείκελα πξνέξρνληαη απφ δχν ρψξεο πνπ είλαη απζηεξέο θαη ήξζαλ 

ζηελ Διιάδα γηα δνπιεηά κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Οη γλψκεο θαη νη απφςεηο ηνπο είλαη 

ζρεδφλ ίδηεο θαη ν ιφγνο είλαη φηη είλαη θαη θίινη. 

Σν ππνθείκελν Γ είλαη 35 εηψλ απφ ηελ Σατιάλδε θαη ην ππνθείκελν Δ είλαη 30 εηψλ απφ 

ηελ Μαιαηζία. Δίλαη παληξεκέλνη κε κνπζνπικάλεο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη είλαη ζπλεξγάηεο πιένλ. Γπζθνιεχηεθαλ λα νξζνπνδήζνπλ νηθνλνκηθά, 

θαζψο ήξζαλ ζηελ Διιάδα ζηα 25 ηνπο ρξφληα, νπφηε ε γιψζζα ήηαλ δχζθνιε θαη ηνπο 

θαζπζηέξεζε λα εληαρζνχλ. Αθξαίεο θαηαζηάζεηο δελ έρνπλ δερηεί, φκσο θαηαιαβαίλνπλ 

ζην ζρνιείν πεξίεξγα λεχκαηα. 

πγθεθξηκέλα ην ππνθείκελν Γ αλαθέξεη « αθψο θαη θαηαιαβαίλνπλ απφ ηελ εκθάληζε 

φηη δελ είκαη Έιιελαο αιιά θαη ιφγσ νλφκαηνο, φηαλ φκσο κε ξσηάλε απφ πνπ είκαη θαη 

ηνπο ιέσ Σατιάλδε, αιιάδνπλ κε ξσηάλε πξάγκαηα γηαηί ηελ ζεσξνχλ εμσηηθή ρψξα». 

Δίλαη πηζηνί κνπζνπικάλνη, ζεσξνχλ φηη ε ζξεζθεία ηνπο είλαη «νιφζσζηε» θαη ν Δ πνπ 

έρεη γην ηνπ έθαλε ενξηαζηηθφ πάξηη γηα ηελ πεξηηνκή. Πηζηεχνπλ φηη ε ζξεζθεία ηνπο έρεη 

θάλεη ζσζηφ δηαρσξηζκφ ζηα θχια, κέρξη θαη ζήκεξα ηξψλε μερσξηζηά απφ ηηο γπλαίθεο 

ηνπο, νη νπνίεο ηηκνχλ ην Ηζιάκ κε ηελ καληίια. 

Σέινο ην ππνθείκελν Γ ζθέθηεηαη φηαλ κεγαιψζεη θαη ζηακαηήζεη ηελ δνπιεηά λα γπξίζεη 

ζηελ ρψξα ηνπ γηα ην ππφινηπν ηεο δσή ηνπ. Σν ππνθείκελν Δ δελ ζθέθηεηαη ηφζν καθξηά, 

σζηφζν πξνηξέπεη ην γην ηνπ λα πεγαίλνπλ ηα θαινθαίξηα Μαιαηζία ψζηε λα κελ ράλεηαη 

ε επαθή κε ηνλ «γλήζην» πνιηηηζκφ ηνπο, φκσο ζεσξεί φηη ιφγσ ζπνπδψλ επαγγεικαηηθά 

ζα είλαη πην εχθνια ζηελ Διιάδα. 

 

 Τπνθείκελν Γ:  

Δίλαη 25 εηψλ θαη θαηάγεηαη απφ ην Μαξφθν. Βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα πεξίπνπ έλα 

ρξφλν,έρεη έξζεη γηα ζπνπδέο θαη είλαη ν κνλαδηθφο πνπ δελ γλσξίδεη ειιεληθά. Ζ 
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ζπγθεθξηκέλε ζπλέληεπμε ιακβάλεη ρψξα κε έλα παηδί ζηελ νπζία ιφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο 

ειηθίαο ηνπ αιιά θπξίσο επεηδή είλαη ε πξψηε θνξά ζηελ δσή ηνπ πνπ θεχγεη απφ ηε ρψξα 

ηνπ θαη κέλεη κφλνο ηνπ, ην βιέπεη ζαλ δηαθνπέο. 

Θεσξεί φηη δελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηα θχια θαη ζπγθεθξηκέλα κε ξψηεζε ηη 

ελλνψ λα ηνπ εμεγήζσ. Γελ κπνξνχζε λα ην θαηαλνήζεη γηαηί απηή ε δηάθξηζε είλαη 

απηνλφεηε θαη θπζηθή γηα ηνλ ίδην. Ο ιφγνο είλαη ε νηθνγέλεηα θαη πσο κεγάισζε. Δλψ 

είλαη 25 εηψλ ζεσξεί φηη είλαη κηθξφο γηα γάκν θαη έρεη ηηο ζπνπδέο ηνπ αθφκα, φκσο ε 

αδεξθή ηνπ πνπ είλαη ήδε παληξεκέλε θαη 2 ρξφληα κηθξφηεξε, έρεη απνθηήζεη ηηο 

αλαγθαίεο θαη ρξήζηκεο γλψζεηο πνπ ρξεηάδεηαη γη’ απηφ παληξεχηεθε, είλαη εμαίζηα 

καγείξηζζα. Άιιν έλα ζηνηρείν πνπ κνπ έθαλε εληχπσζε είλαη φηη ζπγθξηηηθά είλαη ην 

κηθξφηεξν ππνθείκελν φκσο κε ππνδέρηεθε κε έλα ιεπθφ έλδπκα πνπ θνξάεη κέζα ζην 

ζπίηη ζπλέρεηα. Σα ζεκαληηθφηεξα γη’ απηφλ πνπ πήξε καδί ηνπ είλαη ην παξαδνζηαθφ 

έλδπκα θαη ν λαξγηιέο, δψξν ηνπ παηέξα ηνπ. 

Σέινο δελ ζεσξεί φηη έρεη ιάβεη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο γηα ηελ ζξεζθεία ηνπ αιιά 

φπνηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε είλαη ιφγσ ηνπ εθθεληξηθνχ ηνπ ζηπι. Έρεη βακκέλα μαλζά 

καιιηά θαη θνξάεη ιεπθφ αλδξηθφ Hijab κε πνιχρξσκα θεληήκαηα. Γελ είλαη ζίγνπξνο εάλ 

ζα κείλεη Διιάδα, ζέιεη λα αζρνιεζεί κε ην εκπφξην αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ην 

Μαξφθν. Όκσο ζέιεη λα γπξίζεη ζηε ρψξα ηνπ ζίγνπξα γηα λα παληξεπηεί κηα θαιή 

κνπζνπικάλα, επηζεκαίλνληαο φηη δελ έρεη θάηη κε άιιεο ζξεζθείεο απιά νη ρξηζηηαλέο γηα 

παξάδεηγκα θαπλίδνπλ θαη αθνπκπάλε άλδξεο ( δελ ππάξρεη νχηε ρεηξαςία αλάκεζα ζηα 

θχια, κφλν αλ είλαη παληξεκέλα).  

 

 

Τπνθείκελα γπλαίθεο 

Όζνλ αθνξά ηηο γπλαίθεο πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα ππνθείκελα Ε θαη Η είλαη 

κνπζνπικάλεο πνπ ηεξνχλ επιαβηθά ην Ηζιάκ θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ. Σα ππνθείκελα Ζ, Θ 

θαη Κ ήηαλ κνπζνπικάλεο θαη έρνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ νη απφςεηο θαη νη ιφγνη ηεο 
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αιιαγήο επίζεκεο ζξεζθείαο. Δηδηθά ε ζπλέληεπμε ηνπ ππνθεηκέλνπ Η ζε ζχγθξηζε κε ην 

Κ, πνπ πξνέξρνληαη θαη απφ ηελ ίδηα ρψξα, φκσο είλαη ηα δχν άθξα. 

 

Τπνθείκελν Ε: 

Δίλαη 32 εηψλ θαη θαηάγεηαη απφ ηε πξία. Βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 7 ρξφληα 

θαη ήξζε κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο, επεηδή ν άληξαο ηεο είρε πνιηηηθνχο ιφγνπο λα θχγεη. 

Αζρνιείηαη απφ πάληα κε ηα νηθηαθά θαη ελψ βξίζθεηαη ήδε 7 ρξφληα εδψ κηιάεη κε 

δπζθνιία ηελ ειιεληθή, δηφηη ζην ζπίηη κηινχλ ηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα. 

Πηζηεχεη φηη ην Ηζιάκ είλαη αλψηεξν θαη δελ έρεη ζέκα κε άιιεο ζξεζθείεο φκσο δελ ζα 

ζθεθηφηαλ θαλ λ’ αιιάμεη.  

Όπσο αλαθέξεη ην ίδην ην ππνθείκελν « ε ζξεζθεία καο, βνεζά ηελ γπλαίθα λα είλαη ζσζηή 

ζχδπγνο θαη κεηέξα θαη λα αληέρνπκε απέλαληη ζηνπο πεηξαζκνχο». Ζ πνιχ ειεπζεξία 

βιάπηεη ηνλ άλζξσπν θαη ηνπ πξνθαιεί ζχγρπζε. Δπίζεο θνξάεη καληίια θαη πξνηξέπεη ηελ 

θφξε ηεο λα κελ ληξέπεηαη θαη λα θνξάεη θαη εθείλε ». 

 Πάλσ ζε ζπδήηεζε πνπ έλησζε άλεηε κεηά απφ ψξα είπε φηη φιεο νη θίιεο ηεο είλαη 

κνπζνπικάλεο θαη πεγαίλεη ζπρλά νηθνγελεηαθά Αζήλα ζε ζπγγελείο ηνπ άληξαο ηεο γηα 

πξνζεπρή. 

ηηο ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ βγαίλεη απφ ην ζπίηη (super- market, ςψληα), ζεσξεί φηη ε 

καληίια ηελ δηαρσξίδεη, είλαη απιεζίαζηε θαη δελ ηελ ζηνρνπνηεί. ην ζρνιείν ησλ παηδηψλ 

πεγαίλεη ν άληξαο ηεο γηαηί έρεη δερζεί ιεθηηθή επίζεζε απφ κεηέξα ζπκκαζεηή ηνπ γηνπ 

ηεο θαη δελ ζέιεη λα έξρεηαη ζε ξήμε. 

Όπσο ε ίδηα εμηζηνξεί « Ζ άιιε κεηέξα ήζειε λα ζηακαηήζνπλ ηα παηδηά καο λα θάλνπλ 

παξέα, γηαηί ν γηνο ηεο δελ ζέιεη λα θάλεη παξέα κε έλαλ ηδηραληηζηή πνπ δέξλεη γπλαίθεο».  

Ο κφλνο ηεο θφβνο είλαη κελ δερζνχλ κειινληηθά επηζέζεηο ηα παηδηά ηεο. Σέινο ζα ήζειε 

λα επηζηξέςεη ζηε ρψξα ηεο αλ θαη μέξεη φηη δελ ζα κπνξέζεη ινγηθά ή έζησ λα 
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κεηαλαζηεχζνπλ ζε άιιε κνπζνπικαληθή ρψξα γηα λα κελ ράλεηαη ε επαθή κε ηηο 

παξαδφζεηο θαη ηνλ πνιηηηζκφ.  

 

Τπνθείκελν Ζ:  

Δίλαη 57 εηψλ θαη θαηάγεηαη απφ ηελ ηγθαπνχξε. Βξίζθεηαη απφ ηα 19 ηεο ζηελ Διιάδα 

θαη ν ιφγνο είλαη ν άληξαο ηεο.  Σνλ γλψξηζε ζηε ρψξα ηεο πνπ είρε έξζεη ηαμίδη (λαπηηθφο) 

θαη έπεηηα απφ έλα κήλα ήξζε θαη ηελ δήηεζε. Έγηλε κνπζνπικάλνο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

παληξεπηνχλ κε κνπζνπικαληθφ γάκν ( ζηελ θσηνγξαθία νη παξαδνζηαθέο ζηνιέο ήηαλ 

θφθθηλεο κε θνζκήκαηα ξακκέλα)- θαη ήξζαλ Διιάδα, φκσο θαη απηή βαπηίζηεθε 

Υξηζηηαλή θαη έθαλαλ θαη ζξεζθεπηηθφ γάκν. Σν ζέκα είλαη φηη ζξεζθεπηηθά αλήθεη θάπνπ 

ζηε κέζε, δελ κπνξεί λα επηιέμεη 100%. Δίλαη δηαβαζκέλε γηα πνιιέο ζξεζθείεο, πάεη ζηελ 

εθθιεζία θαη ηεο αξέζεη ηδηαίηεξα ε  Μεγάιε Βδνκάδα, ηεο πξνθαιεί δένο φιε ε 

δηαδηθαζία. Δπίζεο έρεη επηζθεθζεί ην Βαηηθαλφ θαη ζαπκάδεη θαη ηνλ ηλδνπηζκφ. Γελ ηξψεη 

ρνηξηλφ, δνθίκαζε αιιά δελ ηεο άξεζε θαη ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα είλαη ρνξηνθάγνο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπλέληεπμε επηβεβαίσζε ηηο πιεξνθνξίεο ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο θαη κνπ έδσζε επηπιένλ. Αξρηθά φπσο νη ρξηζηηαλνί έρνπλ ζχκβνιν ηνλ 

ζηαπξφ έηζη νη κνπζνπικάλνη ζάβνληαη κε ην ζχκβνιν ηνπ θεγγαξηνχ θαη φηη θαη νη 

γπλαίθεο θάλνπλ γπλαηθεία πεξηηνκή απφ κσξά, θιεηηνξηδεθηνκή. Ζ ίδηα έρεη θάλεη άιια 

δελ έθαλε ζηελ θφξε ηεο. Δπηβεβαηψλεη ειεχζεξα φηη ππάξρεη δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηα 

θχια αιιά ην πφζν πην κεγάινο έρεη ζρέζε ε ρψξα θαη ε νηθνγέλεηα. Ζ ηγθαπνχξε είλαη 

κηα ρψξα « λνξκάι», γηα παξάδεηγκα ε ίδηα δελ θφξεζε πνηέ καληίια, ε αδεξθή ηεο φκσο 

πάληα θνξνχζε, γηαηί ήζειε. Αλέθεξε φηη ε Μαιαηζία θαη ε Ηλδνλεζία είλαη ζαλ ρψξεο πην 

απζηεξέο θαη γηα κεξηθέο φπσο ην Αθγαληζηάλ πηζηεχεη φηη ηα πξάγκαηα είλαη πνιχ 

ρεηξφηεξα απφ απηά πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί. 

Σν ίδην ην ππνθείκελν αλαθέξεη ρηνπκνξηζηηθά « Δίλαη θάπνηεο ρψξεο πνπ έρνπλ θξπθηεί 

απφ ηνλ Θεφ, φκσο φια φζα θάλνπλ είλαη ζην φλνκα ηνπ. Γηα λα θαηαιάβεηο εκείο ζηελ 
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ηγθαπνχξε έρνπκε Κηλέδν πξσζππνπξγφ αιιά Καζνιηθφ, είκαζηε φια ηα παηδηά ηνπ ζενχ 

αλεμαξηήησο νλφκαηνο ( Σνπ) καδί».  

 Άιιν έλα ζηνηρείν πνπ δφζεθε είλαη φηη γηα λα γίλεη ρεηξαςία αλάκεζα ζε έλαλ άληξα θαη 

κηα γπλαίθα πξέπεη λα θνξάλε γάληηα, λα κελ ππάξρεη άκεζε επαθή. Δπίζεο εθηφο ηνπ 

ρνηξηλνχ, φια ηα ππφινηπα θξέαηα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ηελ ιέμε Υαιάι, γηα λα 

θαγσζνχλ, πνπ ζεκαίλεη εηδηθή ζθαγή, κεηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ηνπ δψνπ. 

Όζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ γλψζεσλ ηεο πάλσ ζε άιιεο ζξεζθείεο θαη ηη ηελ ψζεζε λα 

ςάμεη. 

Όπσο ε ίδηα δηαπηζηψλεη « εκέλα ην ζφη κνπ είλαη  multicultural, έρσ παηέξα κνπζνπικάλν 

φπνπ ην ζφη ηνπ απαξηίδεηαη απφ πξνηεζηάληεο θαη ηερσβάδεο, έρσ κεγαιψζεη γλσξίδνληαο 

πνιιά θαη δηαθνξεηηθά έζηκα θαη αληηιήςεηο- κπνξεί γη΄ απηφ λα κελ κπνξψ λα απνθαζίζσ 

ζξεζθεία». 

Ραηζηζηηθέο θαηαζηάζεηο δελ έρεη βηψζεη γηαηί επί ηεο νπζίαο κεγάισζε εδψ αιιά θαη φηαλ 

ιέεη φηη είλαη απφ ηγθαπνχξε ελζνπζηαζκφ ιακβάλεη. Δπίζεο δηεπθξίληζε φηη φηαλ 

πεγαίλεη ζηελ ηγθαπνχξε θαπλίδεη κφλν κέζα ζην ζπίηη θαη φρη έμσ, γηαηί θαη ε ίδηα ζα 

έλησζε άβνια. Σέινο δελ ζθέθηεηαη λα θχγεη απφ ηελ Διιάδα, ηελ ζεσξεί ρψξα ηεο φκσο 

αγαπάεη θαη ηελ ηγθαπνχξε, γη΄ απηφ δελ ράλεη επθαηξία λα πεγαίλεη καδί κε ηελ εγγνλή 

ηεο. 

 

Τπνθείκελν Θ: 

 Δίλαη 39 εηψλ θαη θαηάγεηαη απφ ηελ Σπλεζία. Βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα απφ ην 2005 θαη 

πξηλ βξηζθφηαλ ζηελ Ηηαιία απφ ην 2002.. Ζ αιήζεηα είλαη φηη ην έζθαζε απφ ην ζπίηη ηεο 

ζηα 21 έηε, φηαλ ελειηθηψζεθε θαη άιιαμε επίζεκε ζξεζθεία απεπζείαο, έγηλε Καζνιηθή. 

Πξνέξρεηαη απφ κηα νηθνγέλεηα «πσξσκέλε» ζξεζθεπηηθά, φπσο ε ίδηα ηφληζε. 
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 Σν Κνξάληo ελψ απαγνξεχεη ηελ ζχλαςε γάκνπ κεηαμχ ζπγγελψλ, πξνζπαζνχζαλ λα ηελ 

παληξέςνπλ κε έλαλ ζπγγελή ηνπο θαη ν ιφγνο ήηαλ φηη φδεπε πξνο ηελ ελειηθίσζε ηεο θαη 

θαλέλαο δελ ηελ είρε δεηήζεη αθφκα. 

Σν ίδην ην ππνθείκελν αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά «ην λα κείλεηο άγακε ζεσξείηαη αηίκαζκα 

γηα ηελ νηθνγέλεηα, θαη απηφο ν ζπγγελήο είρε πνιιά ιεθηά, θαλνληθή αγνξαπσιεζία ζαλ 

λα ιέκε. Θεσξνχζα ηνλ γάκν ζθιαβηά θαη ήηαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε». 

ην ζέκα Ηζιάκ ην ππνθείκελν πξφζθεξε πνιιέο πιεξνθνξίεο, ζα επηζεκαλζνχλ νη 

ζεκαληηθφηεξεο θαη απηέο πνπ ιείπνπλ ζηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε.  

Όπσο ην ίδην ην ππνθείκελν ιέεη « Αξρηθά νη αληζφηεηεο απέλαληη ζηηο γπλαίθεο είλαη 

θαηνρπξσκέλεο κε λφκνπο. Δάλ θαηεγνξήζεηο κηα γπλαίθα γηα κνηρεία ρξεηάδνληαη 4 

κάξηπξεο άλδξεο πξνθαλψο θαη αλ απνδεηρζεί ε θαηεγνξία αιεζηλή, νη ζπλέπεηεο βάζεη 

Κνξαλίνπ είλαη 100 ξαβδηζκνί θαη αλ είλαη θαη παληξεκέλε κπνξεί ζάλαηνο κε 

ιηζνβνιηζκφ. Όκσο αλ ε θαηεγνξία είλαη ςέκαηα νη κάξηπξεο ζα ηηκσξεζνχλ γηα θάπνην 

δηάζηεκα κε ζηέξεζε ειεπζεξίαο θαη ζα είλαη θαηαξακέλνη. Καηαιαβαίλεηο ε 

γπλαίθα ράλεη ηελ δσή ηεο θαη ε άιινη ζα πάξνπλ κηα θαηάξα. Γελ κηιάκε γηα 

δηαρσξηζκνχο θαη απιέο αληζφηεηεο , εδψ ε ινγηθή βιέπεη ην Ηζιάκ θαη θξχβεηαη ». 

Δθηφο απφ ηελ πξνζσπηθή ηεο ηζηνξία ζπκάηαη φηη κηα μαδέξθε ηεο δελ είρε θάλεη 

θιεηηνξηδεθηνκή, γηαηί ε κεηέξα ηεο ηελ ιππήζεθε ζαλ κσξάθη λα ηεο θάλεη θάηη ηέηνην 

θαη φηαλ ην αλαθάιπςαλ ηεο ην έθαλαλ ζηα 15 ηεο κε ην δφξη. 

Σν ίδην ην ππνθείκελν επηζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά « δελ είλαη γπλαηθεία πεξηηνκή λα ιέκε 

ηα πξάγκαηα κε ην φλνκα ηνπο, νλνκάδεηαη ζεμνπαιηθφο αθξσηεξηαζκφο». 

αθψο θαη ην ππνθείκελν Θ αλαθέξεη φηη νη θαλφλεο ππάξρνπλ, ην πσο θάζε νηθνγέλεηα θαη 

ρψξα ηνπο εθαξκφδεη γηα ην ζπκθέξνλ ηεο είλαη άιιν ζέκα. Θεσξεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

ζηάζεθε άηπρε ιφγσ ηνπ ζπληεξεηηθνχ ζξεζθεπηηθνχ θχθινπ ηεο θαη φηη ζηα 6 ηεο ν 

παηέξαο ηεο ηελ ζηακάηεζε απφ ην ζρνιείν γηα λα βνεζάεη ζην ζπίηη.. Δπίζεο κέρξη λα ην 

ζθάζεη θνξνχζε κπνχξθα θαη φρη hijab θαη κε πιεξνθφξεζε φηη ππάξρνπλ πνιιά 

ελδχκαηα. Ζ κπνχξθα θαιχπηεη ηα πάληα θαη έρεη έλα δηρηπσηφ θάιπκκα γηα λα επηηξέπεη 
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λα βιέπεηο, ην hijab έρεη ειεχζεξν ην πξφζσπν, ρσξίο λα επηηξέπεηαη λα θαίλνληαη ηα 

καιιηά θαη ν ιαηκφο θαη ππάξρεη θαη ην ληθάκπ πνπ επηηξέπεη κέξνο ηνπ κεηψπνπ θαη ηα 

κάηηα.  

Ζ ίδηα ιέεη αζηεηεπφκελε « Με ηελ κπνχξθα πνπ νχηε ηα κάηηα κνπ δελ βιέπεηο θαιά θαιά, 

απνξνχζε θηφιαο ε νηθνγέλεηα κνπ γηαηί δελ κε ήζειε θαλέλαο, ηψξα θαηαιαβαίλσ ην 

αζηείν ηεο ππφζεζεο. Όηαλ ην έζθαζα θαη πήγα Ηηαιία ηελ πέηαμα ελλνείηαη».  

Έγηλε θαζνιηθή ςάρλνληαο απφ πεξηέξγεηα θαη γλψξηζε ηνλ άληξα ηεο πνπ ήηαλ Έιιελαο 

θνηηεηήο θαη ήξζαλ ζηελ Διιάδα έπεηηα. 

Αλαθέξεη φηη ζηελ Σπλεζία πιένλ έρνπλ γίλεη βήκαηα εμέιημεο , φπσο ην 2018 πνπ ε 

θπβέξλεζε ππνζηήξημε ηα δηθαηψκαηα ηεο γπλαίθαο θαη επηηέινπο θαηνρπξψζεθε 

ην ζπλαηλεηηθφ  δηαδχγην «άικα πξνφδνπ». Πηζηεχεη φηη θάπνηεο ρψξεο δπζηπρψο δελ ζα 

αιιάμνπλ πνηέ (Αθγαληζηάλ- Ηξάλ) θαη φηη πάληα ζα ππάξρνπλ νηθνγέλεηεο πνπ δίλνπλ ηηο 

θφξεο ηνπο « ζθιάβεο γάκνπ». Σέινο δελ κηιάεη κε θαλέλαλ απφ ηελ νηθνγέλεηα ηεο θαη δελ 

μέξνπλ θαλ πνπ βξίζθεηαη. 

 Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα δελ ζθέθηεηαη λα θχγεη γηαηί, 

Σν ίδην ην ππνθείκελν αλαθέξεη ρηνπκνξηζηηθά « εδψ αλαζαίλσ αλ θαη θαπλίδσ, γηαηί ζέισ 

θαη κπνξψ θπξίσο».  

 

Τπνθείκελν Η: 

 Δίλαη 43 εηψλ θαη θαηάγεηαη απφ ηελ Ηλδνλεζία θαη ν άληξαο ηεο απφ Μαιαηζία. 

Βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα απφ ην 2003, γηαηί ρξεηαδφηαλ βνήζεηα ν θνπληάδνο ηεο, ελψ δελ 

ήζειε λα έξζεη δελ κπνξνχζε λα αξλεζεί ζηνλ αδεξθφ ηνπ άληξα ηεο. Όηαλ μεθίλεζαλ λα 

έξζνπλ ηα παηδηά ηεο ( 2 απφ 4) ήηαλ θνληά ζηελ ειηθία ησλ 10 θαη ν άληξαο είρε δνπιεηά 

γη’ απηφ δελ ήζειε. Δίλαη κηα γπλαίθα πνιχ ζξήζθα, φπσο θαη ε νηθνγέλεηα ηεο. ην ζπίηη 

ην Κνξάλην βξίζθεηαη δίπια απφ ηηο ηξαπεδαξίεο ζε μερσξηζηφ δηθφ ηνπ ηξαπεδάθη θαη 
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θνξάεη καληίια ζπλέρεηα. Ζ θφξε ηεο πιένλ 17 θαη επεξεαζκέλε πνπ κεγάισζε εδψ δελ 

ηελ θαηαιαβαίλεη. 

Όπσο ε ίδηα αλαθέξεη « πξηλ δχν ρξφληα κε ξψηεζε ηη ρξψκα καιιηά έρσ θαη γηαηί ηα 

θξχβσ». 

Πηζηεχεη φηη ζηα νηθηαθά είλαη πνιχ θαιή κηαο θαη είλαη γπλαηθεία ππφζεζε θαη πξνζπαζεί 

λα θάλεη παξέα κε ιίγα άηνκα πνπ λα θαηάγνληαη απφ ηελ ίδηα ή θνληηλέο ρψξεο γηα λα κελ 

αιινησζεί. Δπίζεο δελ ζα ρξεηαζηεί λα εμεγεί θάζε ηη πνπ θάλεη, γηαηί γλσξίδνπλ ήδε ελψ 

ζηε γεηηνληά ηεο κέρξη θαη ζήκεξα ληψζεη αλεπηζχκεηε. 

Σν ίδην ην ππνθείκελν αλαθέξεη « κνπ έρνπλ παξαπνλεζεί αθφκα θαη γηα ηελ κπξσδηά ηνπ 

θαγεηνχ κνπ, φηη είλαη έληνλε θαη ηη κπαραξηθά βάδσ θαη ηνπο ελνριεί».  

Δπηπιένλ ν θνπληάδνο ηεο έρεη δερζεί επίζεζε κε απνηέιεζκα λα πάεη ζην λνζνθνκείν γηα 

ξάκκαηα θαη κε έλα ξαγηζκέλν πιεπξφ. Γη απηφ δελ ζέιεη λα κείλεη εδψ, γηαηί ζε κηα 

κνπζνπικαληθή ρψξα δελ ζα ζπλέβαηλε απηφ. Σέινο μέξεη φηη ηα παηδηά ηεο πιένλ 

κεγάισζαλ κε άιιε θνπιηνχξα θαη φηη δελ ζα ηελ αθνινπζήζνπλ, επειπηζηεί φηαλ ν 

άλδξαο ηεο πάξεη ζχληαμε λα επηζηξέςνπλ. 

 

Τπνθείκελν Κ:  

Δίλαη 47 εηψλ θαη θαηάγεηαη απφ ηελ νπκάηξα, Ηλδνλεζίαο. Όηαλ ήηαλ 20 εηψλ, έλαο 

άλδξαο απφ ην ρσξηφ ηεο, ηελ απήγαγε γηα λα ηελ παληξεπηεί θαη ε νηθνγέλεηα ηεο δελ 

έθαλε ηίπνηα γηα λα ηελ βνεζήζεη. Σελ έζσζε κηα απφ ηηο 3 γπλαίθεο πνπ είρε ήδε 

παληξεπηεί ν ίδηνο άληξαο θαη εθφζνλ ην έζθαζε δελ γχξηζε ζην ζπίηη ηεο. 

Σν ίδην ην ππνθείκελν αλαθέξεη « έθπγα γηα ην Μπαιί, δελ ζα επέζηξεθα ζπίηη κνπ, απφ 

ηελ κηα θπιαθή ζηελ άιιε. Σν 1993 ην έζθαζα γηα Μπαιί, ην Hijab φκσο ην έβγαια ην 

1995 φηαλ γλψξηζα ηνλ άληξα κνπ ».  

Ο άληξαο ηεο είλαη Μπαιηλέδνο θαη Ηλδνπηζηήο, κηα  ζξεζθεία πνπ αζπάζηεθε θαη ε ίδηα. 
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Όπσο θαη ην ίδην ην ππνθείκελν εμηζηνξεί « κέρξη ην 2000 έλησζα αθφκα θφβν θαη δνχζα 

φζν κπνξνχζα θξπκκέλε».  

Όηαλ  επηηέινπο βξήθε ηε δχλακε θαη δνχζε ειεχζεξε ην 2002, ζπλέβε ε βνκβηζηηθή 

επίζεζε ηεο 12εο Οθησβξίνπ. 

Σν ίδην ην ππνθείκελν δηαπηζηψλεη «πέζαλαλ 200 άλζξσπνη θαη ν ιφγνο, γηα λα ελσζνχλ 

θαη θαιά θάπνηεο ρψξεο γηα λα ππάξμεη έλα κεγάιν ηζιακηθφ θξάηνο».  

Σφηε έθπγαλ θαη ήξζαλ ζηελ Διιάδα πνπ είρε ν άληξαο ηεο θίινπο θαη απφ ηφηε δελ 

έθπγαλ πάιη, βέβαηα πιένλ πεγαίλνπλ δηαθνπέο ζην Μπαιί, αιιά εδψ ληψζεη αζθάιεηα. 

Πηζηεχεη φηη δελ θηαίεη ε νηθνγέλεηα ηεο γη' απηά πνπ ζπλέβεζαλ αιιά ε ίδηα ε 

ζξεζθεία φπσο ηελ έρνπλ κεηαηξέςεη. Θπκάηαη φηη κηα θίιε ηεο πνπ ηελ είραλ 

παληξέςεη κηθξή, κεγαιψλνληαο δήηεζε δηαδχγην απφ ηνλ άληξα ηεο θαη απηφο ηελ έδεηξε.  

Σν ίδην ην ππνθείκελν παξαζέηεη «ην Κνξάλην έρεη θεθάιαην πνπ κηιάεη γηα ηελ γπλαίθα 

θαη ζπγθεθξηκέλα ην θεθάιαην 4 αλ ζπκάκαη θαιά αλαθέξεη ηα δηθαηψκαηα πνπ δελ πξέπεη 

λα έρεη. Οη άλζξσπνη έρνπλ δχν φςεηο. Ο ζείνο κνπ ην παίδεη εηξεληθφο κνπζνπικάλνο θαη 

έρεη ηνπξηζηηθφ καγαδί, φκσο ππεξαζπίδεηαη θαλαηηθά ηνλ Υνπζεΐλ θαη ηνλ Λάληελ, πνπ 

δελ ηνλ ζεσξεί θαη ηξνκνθξάηε αιιά ζσζηφ εγέηε». 

Θεσξεί φηη φζν ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ρσξψλ φπσο ε νκαιία πνπ θαηαδηθάδεη εηο 

ζάλαηνλ δηα ιηζνβνιηζκφ έλα δεθαηξηάρξνλν θνξηηζάθη ην νπνίν βηάζηεθε απφ 3 άληξεο κε 

ηελ θαηεγνξία ηεο κνηρείαο, ν πιαλήηεο δελ ζα κπνξέζεη λα ειεπζεξσζεί.   

 Όπσο ε ίδηα αλαθέξεη «Ζ Διιάδα  είλαη κηα ειεχζεξε ρψξα πνπ δίλεη ζηελ κνπζνπικάλα 

ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηελ Διιελίδα αιιά κπνξεί θαη λα απεπζχλεηαη ζην ηζιακηθφ 

νηθνγελεηαθφ δίθαην(πεξίπησζε Θξάθεο), φπνπ εάλ ηα παηδηά είλαη πάλσ απφ 7 εηψλ ηελ 

θεδεκνλία ηελ παίξλεη ν παηέξαο». 

 Γελ ζα θχγεη απφ Διιάδα πεξηκέλεη λα ζπληαμηνδνηεζεί θαη απηή θαη ν άληξαο ηεο θαη λα 

ηαμηδέςνπλ ζηελ Δπξψπε. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7 : ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Αξρηθά πξηλ απφ ηελ παξάζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αθνξά απνθιεηζηηθά ηε ζξεζθεία ηνπ Ηζιάκ. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο ειεπζεξίεο ησλ αλζξψπσλ ππφ ηελ 

νκπξέια ηεο ζπγθεθξηκέλεο απηήο ζξεζθείαο. Δπηζεκαίλνπκε φηη ε φιε έξεπλα έρεη 

δηεμαρζεί ρσξίο λα παξεκβαίλνπλ πξνζσπηθνί ζπλαηζζεκαηηζκνί θαη απφςεηο θαη φηη ηα 

απνηειέζκαηα απηήο δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε άιιεο ζξεζθείεο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα καο νδήγεζε ζε αξθεηά ζπκπεξάζκαηα θαη καο βνήζεζε λα 

απαληήζνπκε ζηα θπξηφηεξα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ, ηελ επηξξνή 

ηεο ζξεζθείαο ζηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ θαη ηελ επηξξνή ηεο ζξεζθεπηηθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο θαηά ηελ έληαμε ηνπ ζηελ θνηλσλία.  

Ζ ζξεζθεία ηνπ αηφκνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο απφςεηο θαη ηνλ ηξφπν δσήο πνπ 

επηιέγεη ην ππνθείκελν λα δεη. Σν θαηά πφζν ηζρπξή είλαη ε πίζηε ηνπ ζηνπο 

ζξεζθεπηηθνχο θαλφλεο επεξεάδεη θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ. Σν Ηζιάκ απφ κφλν ηνπ έρεη 

πνιχ απζηεξνχο θαλφλεο πνπ ζε πνιιά επίπεδα ζηεξνχλ ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο είηε ην 

ππνθείκελν είλαη άληξαο είηε γπλαίθα. Οη λφκνη θαη νη θαλφλεο ηνπ Ηζιάκ επεξεάδνπλ ηελ 

δσή γηαηί επηβάιινπλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαη λννηξνπία.  Σν πφζν βαζηά 

πηζηφο θαη ζξεζθεπφκελνο είλαη ν θαζέλαο ην εθπέκπεη ζην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ 

κέζσ ησλ απφςεσλ ηνπ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Βέβαηα ην Ηζιάκ κπνξεί λα είλαη έλα 

αιιά δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα σο πξνο ηελ απζηεξφηεηα θαη ηνπο λφκνπο.  

Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο κνπ ζπκπέξαλα φηη ε επηξξνή ηεο ζξεζθείαο είλαη 

εκθαλήο αθφκα θαη απφ ηηο πην απιέο ηνπο ζπλήζεηεο φπσο είλαη ην μεθίλεκα ηεο εκέξαο 

ηνπο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθή πξνζεπρή θαζψο θαη ηελ ιήμε ηεο εκέξαο ηνπο 

πνπ έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ππνρξέσζε.  
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ρεδφλ φινη νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ θαη ηα δχν θχια κε εμαίξεζε έλα επηπξφζζεην κηθξφ 

πιήζνο απζηεξψλ θαλφλσλ πνπ έρεη σο ζέκα ηελ γπλαίθα. Σν λα είζαη κνπζνπικάλα είλαη 

δχζθνιν θαη απηφ θαίλεηαη ζην πσο παξαβηάδεηαη ε αηνκηθή ηεο ειεπζεξία, ζην πψο 

αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ θνηλσλία αιιά θαη απφ ηελ λνκνζεζία ηεο εθάζηνηε ρψξαο φπνπ 

είλαη επηηξεπηφ λα ηεο επηβιεζνχλ απάλζξσπεο ηηκσξίεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε 

γπλαίθα κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα βξίζθεηαη έγθιεηζηε ζην ζπίηη 

αθφκα θαη λα ράζεη ηελ δσή ηεο απφ κηα πξάμε πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έγθιεκα ηηκήο. 

ε πνιιέο κνπζνπικαληθέο θνηλσλίεο φηαλ κηιάκε γηα δηθαηψκαηα αλαθεξφκαζηε ζε 

αλδξηθά δηθαηψκαηα. Ζ ζξεζθεία ηνπ Ηζιάκ θαζνξίδεη ην πσο πξέπεη λα δεη θαη ηη πξέπεη λα 

θάλεη κηα γπλαίθα θαη έλαο άλδξαο αληίζηνηρα. Ζ εθαξκνγή ησλ ηηκσξηψλ κε βάζε ην λφκν 

δηαθέξεη αλάινγα ην θχιν θαζψο πνιιέο ηηκσξίεο είλαη κνλνκεξψο αθξαίεο, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ ζε πνιιά κνπζνπικαληθά θξάηε νη γπλαίθεο δελ έρνπλ γεπηεί πνηέ 

ηελ ειεπζεξία θαη κπνξεί λα δνινθνλεζνχλ αθφκα θαη γηα θάηη πνπ εκείο ζεσξνχκε 

ακειεηέν φπσο είλαη ε  άξλεζε ηεο ρξήζεο ηεο κπνχξθα (Αθγαληζηάλ ).  

Ζ ζξεζθεία ηνπ Ηζιάκ δηέπεηαη απφ πνιχ απζηεξνχο θαλφλεο θαη πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη 

επηβάιινληαη ζηνπο πηζηνχο θαη έξρνληαη πνιιέο θνξέο ζε αληίζεζε κε ηα δεδνκέλα γηα 

εκάο αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Αο δνχκε κεξηθά απφ ηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ ηα νπνία θαηαπαηνχληαη ζην φλνκα ηνπ Ηζιάκ.  

Αξρηθά θάζε άηνκν έρεη δηθαίσκα ζηελ δσή θαη ηελ ειεπζεξία αλ είλαη άλδξαο, ε 

κνπζνπικάλα πξέπεη λα δεηάεη άδεηα γηα λα κπνξέζεη λα βγεη απφ ην ζπίηη. ηνλ γάκν ν 

άλδξαο ζε ζρέζε κε ηελ γπλαίθα κπνξεί λα έρεη πνιιέο ζπδχγνπο ηαπηφρξνλα ζε αληίζεζε 

κε ηε γπλαίθα πνπ επηηξέπεηαη λα έρεη κφλν έλαλ αθέληε, ν νπνίνο είλαη θαη ν κφλνο πνπ 

έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δηαδχγην γηα δηθνχο ηνπ ιφγνπο ζηεξψληαο απφ ηε γπλαίθα  

αθφκα θαη ηα παηδηά ηεο ( ειηθία άλσ ησλ 7 εηψλ ε επηκέιεηα πάεη ζηνλ παηέξα). Δπίζεο ζε 

ζέκαηα θιεξνλνκηάο θαη καξηπξίαο δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ ε αλδξηθή καξηπξία ππεξηζρχεη 

ηεο γπλαηθείαο ζε κηα αλαινγία ηεο ηάμεσο 4/1 ππέξ ησλ αλδξψλ. Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο 

πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο, παξαδείγκαηνο ράξηλ πθίζηαηαη ν 

αθξσηεξηαζκφο ζηνπο θιέθηεο αλεμαξηήησο θχινπ θαη ν ζάλαηνο δηα ιηζνβνιηζκνχ ζε 
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πεξηπηψζεηο κνηρείαο πξνθαλψο γηα ηηο γπλαίθεο, δηφηη νη άλδξεο έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο 

πνιπγακίαο. 

Δπνκέλσο απφ ηελ έξεπλα πνπ έρεη δηεμαρζεί φζνλ αθνξά ην πξψην εξεπλεηηθφ καο 

εξψηεκα γηα ηελ επηξξνή ηεο ζξεζθείαο ζηελ ειεπζεξία έρνπκε ζπκπεξάλεη φηη ε ζξεζθεία 

φρη κφλν κπνξεί λα επεξεάζεη αιιά θαη λα θαζνξίδεη ην ηξφπν δσήο ηνπ αηφκνπ. Μία ηφζν 

απζηεξή ζξεζθεία ε νπνία επηβάιιεη ην ηξφπν δσήο θαη μερσξίδεη θάζεηα ην γέλνο ηνπ 

αηφκνπ, καο θαλεξψλεη μεθάζαξα ην πψο απηφ θαίλεηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θαη ζηηο 

απφςεηο ηνπ. Βέβαηα απηφ δελ είλαη ζε φια ηα άηνκα ζηε κέγηζηε βαζκίδα θαζψο ην θάζε 

άηνκν δέρεηαη θαη εμσηεξηθέο επηξξνέο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

Ο δεχηεξνο ππιψλαο ησλ εξσηεκάησλ καο έρεη λα θάλεη κε ηελ επηξξνή ηεο ζξεζθεπηηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ σο πξνο ηελ έληαμε ηνπ ζε έλα εηεξφζξεζθν θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ 

ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηφζν εληφο 

φζν θαη εθηφο ηεο νηθίαο ηνπ. 

 Οη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο σζνχλ ηα άηνκα ζε έηεξεο ζπκπεξηθνξέο αλάινγα κε ηα 

πηζηεχσ ηνπο. Όηαλ γηα παξάδεηγκα θάπνηνο είλαη θάζεηνο απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ ζηηο απφςεηο ηνπ γηα ην έηεξν θχιν απηφ ζα δεηρζεί θαη ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ, ρσξίο βέβαηα απηφ λα γίλεηαη απνδεθηφ ιφγσ δηαθνξεηηθψλ ηδεψλ. Σέηνηεο 

πεπνηζήζεηο κπνξεί άζεια ηνπο λα ππξνδνηήζνπλ σο έλα βαζκφ ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Βέβαηα ν ξαηζηζκφο δελ είλαη κνλνκεξήο ζπκπεξηθνξά θαζψο θαη πνιινί Υξηζηηαλνί 

παξαδείγκαηνο ράξηλ είλαη θαλαηηθνί κε ηελ δηθή ηνπο ζξεζθεία θαηαδηθάδνληαο έηζη 

νπνηαδήπνηε άιιε. 

Κάζε άηνκν ηφζν ζην δπηηθφ φζν θαη ζηνλ αλαηνιηθφ θφζκν αλάινγα βέβαηα κε ην ζε πνηα 

ρψξα βξίζθεηαη έρεη ην δηθαίσκα αιιαγήο ηεο ζξεζθείαο ηνπ, ψζηε απηή λα πξεζβεχεη ηηο 

αληηιήςεηο θαη ηα ηδεψδε ηνπ. Απηφ βέβαηα ηζρχεη φπσο πξναλαθέξακε αλάινγα κε ηελ 

ρψξα θαζψο δελ πθίζηαηαη παληνχ ην δηθαίσκα ηεο αλεμηζξεζθίαο. Σέινο ην θαηά πφζν ζα 

είλαη επηηπρήο ε έληαμε ηνπ αηφκνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα αιιά θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξά ην 
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θνηλσληθφ ζχλνιν απέλαληη ηνπ θαζψο ην θάζε άηνκν έρεη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ηηο 

νπνίεο εθθξάδεη θαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, γηα παξάδεηγκα αλάινγα κε ηελ ειηθία ηελ 

νπνία βξίζθεηαη θαη ηελ λννηξνπία πνπ έρεη απνθηήζεη. 

Ζ ειιεληθή θνηλσλία φπσο θαη θάζε άιιε θνηλσλία δελ είλαη απηή θαζαπηή πνπ 

δπζθνιεχεη ηελ έληαμε ησλ κνπζνπικάλσλ ζην ζχλνιν ηεο αιιά νη πξάμεηο πνπ έρνπλ 

δηεμαρζεί ζην φλνκα ηνπ Ηζιάκ, γηαηί πνιινί απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο δελ ελζηεξλίδνληαη 

ηηο πξάμεηο απηέο θαη ζέινπλ αιιαγέο φπσο είδακε θαη ζηηο ζπλεληεχμεηο καο. 

πκπεξαζκαηηθά δηαπηζηψλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φηη ε ζξεζθεία ηνπ 

Ηζιάκ επεξεάδεη ηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσλίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ζξεζθεία έρεη πιεζψξα θαλφλσλ θαη ππνρξεψζεσλ, νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ ζνβαξφ 

αληίθηππν ζηελ δσή ησλ πηζηψλ ηεο θαη θπξίσο ζηηο γπλαίθεο πνπ είλαη εκθαλήο ε 

δηάθξηζε πνπ ππάξρεη. Οη πεξηζζφηεξνη πηζηνί έρνπλ κάζεη λα κεγαιψλνπλ θαη λα δνπλ κε 

απηφ ηνλ ηξφπν θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ άλζξσπνη άιιαμαλ ζξεζθεία είλαη εμαηηίαο 

ηξαγηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έδεζαλ θαη δελ άληεραλ άιιν απηήλ ηελ θαηαπίεζε. Σέινο ε 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο ρψξεο πνπ αζπάδνληαη ην Ηζιάκ είλαη εμαηξεηηθά ζνβαξή 

παξά ηα βήκαηα πξνφδνπ πνπ γίλνληαη, ηα νπνία φκσο δελ είλαη αξθεηά δηφηη πνιιά απφ ηα 

θξάηε εθαξκφδνπλ ζηελ αθξαία κνξθή ηνλ ηζιακηθφ λφκν ηεο αξίαο θαη είλαη απηά ηα 

νπνία ρξεηάδνληαη ξηδηθέο αιιαγέο. Απφξηα ηεο εθαξκνγήο ησλ λφκσλ θαη ησλ θαλφλσλ 

απηψλ είλαη θαη νη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηα άηνκα αιιά ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη φια πεγάδνπλ απφ ηελ θήκε ηνπ Ηζιάκ θαη φρη απφ ζπληεξεηηθφ μελνθνβηθφ 

ραξαθηήξα πνπ καζηίδεη ηηο θνηλσλίεο καο. Δπνκέλσο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ πεξάησζε ηεο έξεπλαο, επαιεζεχνπλ ηα δεδνκέλα ηεο βηβιηνγξαθίαο. 
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