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Καλησπέρα και από μεριά μου. Να σας ευχαριστήσω για το σεμινάριο 

αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στις εποχές που ζούμε, 

οπου η Ισλαμοφοβία στον Ευρωπαικό κόσμο έχει ξεπεράσει κάθε 

προηγούμενο. 

 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σαν θρησκευτική Ισλαμική ομάδα 

και αναφέρομαι στην κοινότητα μου στην Ελλάδα, είναι πολυεπιπεδες και 

δυστυχώς είναι ριζωμένες σε ένα άσχημο παρελθόν που η Ευρώπη, θέλω 

να πιστεύω, προσπαθεί να ξεχάσει.  

 

Να μου επιτρέψετε να απαντήσω με σύντομο τρόπο και με ειλικρίνεια στα 

βασικά ερωτήματα που θέτει το αποψινό μας σεμινάριο:  

 

1. «Αισθάνεστε ότι έχετε πλήρη ελευθερία να εκδηλώνετε την πίστη 

σας και να συγκεντρώνεστε σε χώρους λατρείας;» 

 

Η απάντηση είναι ότι αυτή την ελευθερία την είχαμε αλλά πλέον μας την 

ακύρωσαν. Έχοντας ως βασικό πρόσχημα τα μέτρα του Κορονοιού και τις 

άδειες λειτουργίας στους χώρους λατρείας μας οι οποίες δίνονται 

αναξιοκρατικά. Όμως γνωρίζουμε πολύ καλά, όπως και οι αρχές της 
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χώρας, ότι τα λουκέτα σε πολλούς χώρους λατρείας επιβλήθηκαν κατόπιν 

συγκεκριμένου πλάνου έτσι ώστε να τονισθεί η παρουσία του ψευτο-

Τζαμιού στον Βοτανικό. Ένα Τζαμί το οποίο επιδιώκει το «τσουβάλιασμα» 

μεταξύ δογμάτων και την αδογμάτιστη γενικότερα ταυτότητα του 

θρησκευόμενου. Συνεπώς δεν αισθανόμαστε οτι βιώνουμε πλέον 

θρησκευτική ελευθερία όσον αφορά την μάζωξη μας και τον χώρο 

λατρείας.  

 

2. «Έχετε βιώσει διακρίσεις λόγω της θρησκευτικής σας πίστης;» 

 

Οι διακρίσεις είναι λίγο – πολύ γνωστές. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν 

ενταθεί. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο οι διακρίσεις, όσο ότι είσαι αόρατος 

για την κοινωνία σου. Καμία πολιτική για τους Μουσουλμάνους, καμία 

δράση, καμία πρωτοβουλία. Και σε αυτό μερίδιο ευθύνης έχουν οι 

διάφοροι που παρουσιάζονται ως πρόεδροι κοινοτήτων που δείχνουν να 

κόπτονται για τα δικαιώματα ενώ είναι οι πρώτοι και κυριότεροι 

συνεργάτες με αυτούς που παράγουν Ισλαμοφοβία και αντι –

Μουσουλμανισμό.   

 

3. Νιώθετε ότι το κράτος και η κοινωνία στην οποία ζείτε σέβονται τη 

θρησκεία γενικά και τη θρησκευτική διαφορετικότητα; 

 

Η Ελλάδα δυστυχώς δεν σέβεται την θρησκεία μου αλλά προσωπικά δεν 

απαιτώ κανέναν σεβασμό, συμπάθεια η ανοχή. Απαιτώ όμως τα 

δικαιώματα μου σαν Ευρωπαίος Έλληνας Μουσουλμάνος. Δεν γίνεται να 

μην έχω ένα τόπο να θαφτώ στην Αθήνα. Δεν γίνεται να με λουκετάρουν 

με πρόσχημα την άδεια, όταν οι ίδιες αρχές ασφάλειας ερχόντουσαν τόσα 

χρονιά για να μας επιβλέπουν και να μας παρακολουθούν. Δεν γίνεται να 

με υποχρεώνουν να κάνω συμπροσευχή με δόγματα τα οποία δεν 

αναγνωρίζω. Δεν γίνεται να με μποϊκοτάρεις, σαν υπεύθυνο κοινότητας, 

και να μου βάζεις ένα σωρό εμπόδια, υπογείως, έτσι ώστε να μην 

οργανώσω την δικιά μου οργάνωση, ομάδα και κατ’επεκταση να μην 

στεγαστεί μια θρησκευτική κοινότητα με τις ανάγκες της. Δεν γίνεται ο 

Μουσουλμάνος να παρακολουθείται 24ωρες το 24ωρο επειδή είναι 

Μουσουλμάνος. Δεν γίνεται να χαρακτηριζόμαστε ως μελλοντική απειλή 

για τον τόπο μας. Δεν γίνεται να ταξιδεύω και στην έξοδο να περιμένω 

μισή με μια ώρα και να περνάω από ανάκριση για το που πάω, δεν γίνεται 

να επιστρέφω στην πατρίδα μου και να έχω άλλη τόση ώρα ανάκριση για 

να εισέρθω στην χώρα μου. Ξανά λέω, δεν απαιτώ σεβασμό, δεν απαιτώ 

ανοχή, δεν απαιτώ κανένα θετικό συναίσθημα, απαιτώ όμως τα 

δικαιώματα μου σαν Έλληνας πολίτης ως προς την θρησκεία μου.  

 



Και ερχόμαστε στο τελευταίο ερώτημα στο οποίο θέλω να αναπτύξω 

συγκεκριμένα το πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα και δυστυχώς και 

σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες 

 

4. «Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα μπορούσε η ΕΕ να 

αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα;» 

 

Ας είμαστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι. Το πρόβλημα προέρχεται από τις 

πολιτικές και τις νοοτροπίες της Ε.Ε. Για παράδειγμα, έχουμε πολιτικές 

αναλύσεις περί Ισλάμ και Μουσουλμάνων με ξεκάθαρο σκοπό να γίνεται 

μια πολεμική εναντίον τους για διάφορα μικροκομματικά – ιδεολογικά, 

γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα. Πολλές φορές, όπως 

έχουμε αναδείξει και με συγκεκριμένα παραδείγματα, κάθε φορά που 

επιχειρείται ένας αποπροσανατολισμός επιστρατεύεται το αφήγημα της 

Ισλαμικής απειλής. Οι εκθέσεις αυτές δεν προέρχονται μόνο από 

γραφικούς ακροδεξιούς, εθνικιστές, δημοσιογράφους, ιερείς η πολιτικούς 

αναλυτές, αλλά από επίσημες Ευρωπαϊκές αναφορές που εισακούγονται 

στην ΕΥΠ, την Αντιτρομοκρατική και την ΕΛ.ΑΣ. Το αποτέλεσμα είναι να 

στοχοποιούνται, με τον έναν τρόπο η τον άλλον, ήπια η έντονα, οι 

Μουσουλμανικές κοινότητες.   

 

Τι σημαίνει Ισλαμοφοβία; Οφείλουμε λίγο να το γνωρίζουμε διότι από εδώ 

ξεκινάνε να εντοπίζονται οι διακρίσεις. Είναι ο παράλογος φόβος που 

καλλιεργείται για οτιδήποτε αφορά το Ισλάμ και τους Μουσουλμάνους. 

Αυτός είναι ο ορισμός.  Και αυτός ο φόβος καλλιεργείται από την 

γεωπολιτική, γεωστρατηγική και διεθνολογική ανάλυση, με αποτέλεσμα 

να εισέρχεται ως ιδεολογία στα σώματα ασφαλείας της χώρας (ΕΥΠ, 

ΕΛ.ΑΣ, Αντιτρομοκρατική) τα οποία είναι και αυτά θύματα της 

προπαγάνδας των αναλυτών. 

 

Ισλαμοφοβία είναι να σε παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο στην πατρίδα 

σου γιατί είσαι Μουσουλμάνος. Ισλαμοφοβία είναι να σε περιμένουν 

ασφαλίτες κάθε φορά που βγαίνεις από το Τζαμί, για να κάνεις την 

προσευχή σου. Ισλαμοφοβία είναι να βγαίνω με τα παιδιά μου στο πάρκο 

και από πίσω να μας ακολουθούν αυτοκίνητα.  

 

Ισλαμοφοβία είναι οι εκθέσεις του Μάζη, του Μιχαλέτου, και άλλων 

«αναλυτών» που δαιμονοποιούν το Ισλάμ διαμορφώνοντας φοβίες κατά 

των Μουσουλμάνων (εδώ ξεκινάνε όλα). Αυτό είναι Ισλαμοφοβία, η 

σύγχρονη γεωπολιτική ανάλυση που επί της ουσίας έχει πάρει την 

σκυτάλη από τους παλαιούς οριενταλιστές. Ισλαμοφοβία δεν είναι η 

πολεμική του Αμβρόσιου, της Χρυσής Αυγής, των ΜΜΕ, των ακροδεξιών, 

των Εθνικιστών. Αυτή είναι απλώς μια αντι Μουσουλμανική ρητορική και 



πολλές φορές βρίσκεται και στα πλαίσια του ρατσισμού και της 

ξενοφοβίας γενικότερα, δεν έχει να κάνει με το Ισλάμ αυτό καθεαυτό. 

 

Συνεπώς, τίθεται το ερώτημα: Μπορεί η Ε.Ε να αντιμετωπίσει τις αντι-

Μουσουλμανικές και Ισλαμοφοβικές αυτές αναφορές που προέρχονται 

από την προπαγανδιστική διεθνολογική ανάλυση; Κατά την ταπεινή μου 

γνώμη θα είναι ένα τεράστιο βήμα στον περιορισμό της Ισλαμοφοβίας και 

των διακρίσεων . Επιπλέον θα δοθεί ένα αίσθημα δικαιοσύνης και 

ικανοποίησης στους Μουσουλμάνους, βοηθώντας στην αποφυγή και 

αποτροπή ριζοσπαστικοποιημένων συμπεριφορών.  

 

Άλλωστε, όπως σημειώνεται και σε μελέτη από το γραφείο της 

αντιτρομοκρατίας του ΟΗΕ, που δημοσίευσε το Independent, τονίζονται 

μεταξύ άλλων:  

 

«Η κακή διακυβέρνηση, ιδίως η παραβίαση του κράτους δικαίου, οι 

κοινωνικές πολιτικές που εισάγουν διακρίσεις, ο πολιτικός αποκλεισμός 

ορισμένων κοινοτήτων … η παρενόχληση από τις αρχές ασφαλείας και η 

κατάσχεση διαβατηρίων ή άλλων εγγράφων ταυτότητας, συμβάλλουν σε 

αισθήματα απελπισίας, δυσαρέσκειας και εχθρότητας προς την 

κυβέρνηση».1 

                                                
1 http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/isis-islamic-state-foreign-fighters-syria-recruits-

lack-basic-understanding-of-islam-radicalisation-a7877706.html?amp 
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