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Η αποστολή μας

Θα διερευνήσουμε το φαινόμενο του ρατσισμού, μελετώντας μέσα από πολλά διαφορετικά κείμενα 
επιμέρους εκφάνσεις του, χωρίς βέβαια να τις εξαντλήσουμε όλες. Κάθε ομάδα θα εστιάσει σε 
ένα διαφορετικό είδος και θα το παρουσιάσει στην ολομέλεια. Έτσι όλοι θα ενημερωθούμε και θα 
συζητήσουμε για τις διαφορετικές εκδοχές του ρατσισμού, ώστε να μπορούμε στη συνέχεια να 
οδηγηθούμε σε γενικότερα συμπεράσματα.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της ομάδας και των μελών της

1. Καλή λειτουργία της ομάδας κατά την προετοιμασία (πνεύμα συνεργασίας, καλή κατανομή εργασιών 
και καλή χρήση του χρόνου).

2. Πληρότητα στην παρουσίαση (να μην παραληφθεί κάποιο ερώτημα). 

3. Σαφήνεια στην παρουσίαση (σωστός προφορικός λόγος, σημειώσεις στον πίνακα).

4. Οπτική επαφή κάθε ομιλητή της ομάδας με το κοινό. 

5. Συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας στην παρουσίαση. 

6. Ολοκλήρωση παρουσίασης εντός 5 λεπτών, ώστε να προλάβουν να παρουσιαστούν και να 
συζητηθούν οι εργασίες όλων των ομάδων.

Η διαδικασία

Οι αναλυτικές παρουσιάσεις θα γίνουν σε επόμενη ώρα. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα του φύλλου 
εργασίας θα πρέπει αμέσως μετά την παρουσίαση ή να παραδοθούν χειρόγραφα σε ένα φύλλο χαρτί 
υπογεγραμμένο από την ομάδα ή να καταγραφούν σε αρχείο παρουσίασης. Επειδή στο τέλος της 
δραστηριότητας θα πρέπει να συντάξετε ένα κείμενο αποτίμησης, κρατήστε ατομικές σημειώσεις κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας στην ομάδα σας και κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων.

Ακολουθήστε τώρα τις οδηγίες που έπονται:

1. Διαβάστε το άρθρο που έχει δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Το Βήμα 
και εντοπίστε το είδος του ρατσισμού που θίγεται σε αυτό. 

2. Εντοπίστε τα επιχειρήματα υπέρ της ανέγερσης τζαμιού που διατυπώνονται από τον συντάκτη 
και από τον εκπρόσωπο της θρησκευτικής ομάδας.

3. Ποιες από τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει φέτος στο μάθημα της Ιστορίας σχετίζονται με το 
συγκεκριμένο αίτημα (κεφάλαιο «Διαφωτισμός»);

4. Στη συνέχεια, διαβάστε το απόσπασμα από την ιστοσελίδα «Ομογένεια» το οποίο ακολουθεί. 
Μετά την ανάγνωσή του, σκεφτείτε ποιο επιπλέον επιχείρημα υπέρ της ανέγερσης λατρευτικού 
χώρου για τους μουσουλμάνους μπορεί να προστεθεί στο άρθρο του Βήματος. Λάβετε 
υπόψη σας ότι η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων της Αιγύπτου ήταν την εποχή που 
ανεγείρονταν οι ορθόδοξες εκκλησίες (και είναι και τώρα) μουσουλμάνοι. 
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Μουσουλμάνοι της Αθήνας προσεύχονται σε πλατεία, στο Μπαϊράμι.

  

Τονίζοντας ότι η Αθήνα είναι η μοναδική πρωτεύουσα της ΕΕ χωρίς τζαμί, το 
BBC λέει ότι κάθε Παρασκευή οι μουσουλμάνοι στριμώχνονται σε υπόγεια για 
να προσευχηθούν. Τα αυτοσχέδια αυτά τζαμιά είναι παράνομα, αλλά η τερά-
στια μουσουλμανική κοινότητα της Αθήνας δεν έχει άλλη επιλογή, αναφέρει 
το βρετανικό κανάλι. Υπολογίζει τον αριθμό των μουσουλμάνων που ζουν στην 
ελληνική πρωτεύουσα σε 300.000. 

«Η ανυπαρξία τζαμιού εδώ αποτελεί μεγάλη τραγωδία για μας τους μουσουλ-
μάνους», λέει ο Σιέντ Μοχάμαντ Τζαμίλ από την ελληνοπακιστανική κοινότητα. 
«Η Ελλάδα εφηύρε την δημοκρατία, τον πολιτισμό και τον σεβασμό για τη θρη-
σκεία του άλλου αλλά δεν σέβεται εμάς τους μουσουλμάνους αρκετά ώστε να 
μας παρέχει ένα κανονικό, νόμιμο τζαμί». 

Η πίεση προς την κυβέρνηση να παράσχει ένα ασφαλές τζαμί αυξάνεται όσο 
ανεβαίνει η δύναμη των νεοφασιστών. Τα μέλη της έχουν βανδαλίσει μερικά από 
τα υπόγεια τζαμιά και έχουν ξυλοκοπήσει τους μετανάστες που προσεύχονταν.

Ένα στρατόπεδο που δεν χρησιμοποιείται πια κοντά στο κέντρο της Αθήνας, 
στον Βοτανικό, έχει επιλεγεί ως χώρος ανέγερσης του πρώτου τζαμιού που θα 
χωράει 500 άτομα. Η κυβέρνηση επιμένει ότι το τζαμί θα χτιστεί, όμως, όπως 
τονίζει το BBC, παρόμοια σχέδια έχουν ανακοινωθεί και στο παρελθόν αλλά 
ναυάγησαν. […] 

(Πηγή: http://www.tovima.gr/society/article/?aid=490643  
[προσπελάστηκε στις 10/1/2013 και διασκευάστηκε για τις ανάγκες του φύλλου εργασίας])

BBC: Στηλιτεύει  
την απουσία  
τζαμιού  
στην Αθήνα

«Η 
Ελλάδα 
είναι η 
μόνη χώρα 
της ΕΕ 
χωρίς 
λατρευτικό 
χώρο για 
μουσουλ-
μάνους»

(Δημοσίευση: 28/12/2012, 
13:55)

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=490643


3

συνέχεια

Οι  
εκκλησίες 
των  
Ελλήνων 
στην  
καρδιά του 
αραβικού 
κόσμου

[…]Ακόμα και σήμερα με τη σιωπηλή και καλοδιατηρημένη παρουσία τους οι 
εκκλησίες της Ορθοδοξίας μιλούν εύγλωττα και συγκινητικά για τον Ελληνισμό 
που αναπτυσσόταν και ευημερούσε ειρηνικά για περισσότερο από έναν ολό-
κληρο αιώνα στη φίλη χώρα του Νείλου. [Όταν πολλαπλασιάστηκαν οι Έλληνες 
πάροικοι (μετανάστες) στην Αίγυπτο, τότε στις παλιές βυζαντινές ελληνορθό-
δοξες εκκλησίες προστέθηκαν και άλλες νεότερες. Έτσι στα μέσα του 20ού 
αιώνα, μονάχα στο Κάιρο λειτουργούσαν οι εξής εκκλησίες:] 

• Ο Ιερός Ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη συνοικία Bulaq. 
Με τις μικρές και μεγάλες δωρεές των ομογενών που ευημερούσαν και 
στήριζαν πρόθυμα όλα τα έργα της Ελληνικής Κοινότητας, οικοδομήθηκε ο 
ιερός ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο θεμέλιος λίθος μπήκε 
το 1906 και ολοκληρώθηκε από τον Νέστορα Τσανακλή. Ήταν τα χρόνια 
της κορυφαίας ανάπτυξης της Ελληνικής Παροικίας και στα εγκαίνια του 
ναού, το 1914, συγκεντρώθηκε ένα τεράστιο πλήθος που γέμισε ασφυ-
κτικά το λαμπρό οικοδόμημα, τον αυλόγυρο και τους γύρω δρόμους. Το 
εσωτερικό του Ναού είναι ελληνοβυζαντινού ρυθμού.

• Ο καθεδρικός Ναός του Αγίου Νικολάου στη συνοικία Χαμζάουι, στην καρ-
διά του ισλαμικού Καΐρου και πλάι στο πανεπιστήμιο Αλ Αζχάρ, θεωρείται 
ο παλιότερος ναός της Ορθοδοξίας στο Κάιρο. Η ίδρυσή του χρονολογείται 
από τον 14ο αιώνα και ήταν το σημαντικότερο κέντρο της χριστιανοσύνης 
σε εποχές που οι Έλληνες της Διασποράς είχαν μόνο τους θρησκευτικούς 
τους ηγέτες για προστασία.[…].

• Ο Ιερός Ναός της Μονής του Αγίου Γεωργίου στο παλιό Κάιρο (Mars el 
Quadimal). Το Μοναστήρι χρονολογείται από τον 12ο αιώνα μ.Χ. Ο ναός 
ανοικοδομήθηκε το 1909 από τον Πατριάρχη Φώτιο. Η κλίμακα και οι στο-
ές ανοικοδομήθηκαν το 1948 από τον Πατριάρχη Χριστόφορο Β’. Αριστε-
ρά από τον ιερό ναό απλώνεται το παλαιότερο και μεγαλύτερο ελληνορθό-
δοξο νεκροταφείο της Αιγύπτου.[…].

• Ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος μέσα στον κήπο του Ελληνικού 
Νοσοκομείου Καΐρου στη συνοικία Abbaseya ιδρύθηκε το 1912 από τον 
Ευάγγελο και τον Κων/νο Αχιλλόπουλο.

• Ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων στη συνοικία Shubra, ιδρύθηκε το 
1928 από τον Πατριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη.

• Ο Ιερός Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου στην Ηλιούπολη (Masr el Gedida). 
Στεγάζεται μαζί με την Αχιλλοπούλειο Σχολή και την Ελληνική Στέγη Ηλιου-
πόλεως στο κτιριακό συγκρότημα του Σπετσεροπουλείου Ορφανοτροφεί-
ου. Ιδρύθηκε το 1928 από τον Γεώργιο Σπετσερόπουλο.

• Ο Ιερός Ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου στην πλατεία Salah el Din Ηλιούπο-
λης (Masr el Gedida). Ιδρύθηκε το 1925 από τον Πατριάρχη Φώτιο. Ήταν 
πάντοτε η αγαπημένη εκκλησία «της Παναγίας» για την πολυπληθή Ελλη-
νική Παροικία που ζούσε στο μεγάλο και νεότερο προάστιο του Καΐρου 
στην Ηλιούπολη. 

• Ο Ι. Ναός του Αγίου Δημητρίου περιστοιχίζεται από μια σκιερή δεντροφυ-
τεμένη αυλή στο προάστιο Ζεϊτούν. Ιδρύθηκε το 1923 από τους αδελφούς 
Μάρκο και Φίλιππο Φιλίππου. Ορισμένες από τις θαυμάσιες αγιογραφίες 
που κοσμούν το εσωτερικό του ναού χρονολογούνται από το 1905.
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• Ο Ιερός Ναός της Αγίας Αικατερίνης στην πλατεία El Daher είναι ως επί-
σης και ο μετοχιακός ναός της Μονής του Σινά. Η ίδρυση χρονολογείται 
από το 1891, οι δε χώροι διαμονής των Σιναϊτών Πατέρων χτίστηκαν το 
1899. Από εδώ οι προσκυνητές παίρνουν την ειδική άδεια για διανυκτέ-
ρευση στην Ιερά Μονή του Σινά.

• Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σπυρίδωνα στο προάστιο Χελουάν, 33 χιλιόμετρα 
από το κέντρο του Καΐρου. Λειτουργεί από το 1930 και ήταν ανέκαθεν ο 
αγαπημένος τόπος προσκυνήματος για τις οικογένειες, τις παρέες και τις 
σχολικές εκδρομές της Ελληνικής Παροικίας.

(Πηγή: http://omogeneia.ana-mpa.gr/specials/africa/part_c/arab_churches.html  

[προσπελάστηκε 10/1/2013])

http://omogeneia.ana-mpa.gr/specials/africa/part_c/arab_churches.html

