Δελτίο Τύπου
Σας ανακοινώνουμε μετά λύπης πως λάβαμε ειδοποίηση από την αστυνομία για οριστικό
κλείσιμο ενός από τους παλαιότερους χώρους προσευχής στην πρωτεύουσα, κατ’ εντολή του
υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων. Δεν υπήρξε καμιά διαπραγμάτευση με το υπουργείο
προκειμένου να βρεθεί μία ικανοποιητική λύση για όλους, παρά διαταγή για άμεσο κλείσιμο. Ο
χώρος που ονομάζεται Αλ Αντάλους (Ανδαλουσία) βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά από το
1989 και φιλοξενεί κατοίκους, επισκέπτες και τουρίστες του λιμανιού. Δεν υπήρξε ποτέ αυτές τις
δεκαετίες κανένα παράπονο ή πρόβλημα, και πολλά ντοκιμαντέρ και συνεντεύξεις έγιναν εκεί.
Τώρα οι πιστοί καλούνται να προσευχηθούν μαζικά εκτός Πειραιά.
Η Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδας πάντοτε αγωνίστηκε για την Ορατότητα των
Μουσουλμάνων και της Προσευχής, θεωρούμε ότι η αποδοχή και αναγνώριση προάγει την
κοινωνία, γι αυτό πιστεύουμε πως αυτό το απροσδόκητο κλείσιμο είναι μία συμβολική πράξη
της Πολιτείας που στοχεύει στην καταπίεση της θρησκευτικής έκφρασης όταν αυτή δεν
προέρχεται από την επικρατούσα θρησκεία. Το γεγονός είναι ότι η προσευχή των
Μουσουλμάνων δεν σταματά, οι πιστοί θα εξακολουθήσουν να προσεύχονται είτε σε γνωστό
δημόσιο είτε σε άγνωστο ιδιωτικό χώρο. Οι αρχές θα έπρεπε να ενθαρρύνουν την ορατή
λατρεία αντί να κλείνουν δημοφιλείς χώρους που φυσιολογικά θα αντικατασταθούν από
ιδιωτικούς χώρους. Αυτή η πρακτική κάνει τους πιστούς δύσπιστους απέναντι στο κράτος και
αυτό μας ανησυχεί βαθιά. Η σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε από κοινού όλα αυτά τα χρόνια
θα αντικατασταθεί από καχυποψία και αυτό δεν τιμά τα τόσα χρόνια καλής συνεργασίας που
απέφερε μηδενικά προβλήματα στην κοινωνία.
Αντιλαμβανόμαστε δυστυχώς ότι οι Μουσουλμάνοι απέχουν πολύ από την ισότητα στο νόμο
και την κοινωνία.
Αθήνα 23 Ιουνίου 2020

Press Release
We are sad to announce that we received a closing order for one the oldest praying halls of the
capital, an order delivered by the police and decided by the ministry of education and religions,
without any chance of negotiating with the ministry that demands closing. This place called Al
Andalus is located in Piraeus port since 1989 and has hosted both residents of the largest port in
Greece, but also visitors and tourists. Never had a complaint for operating, on the contrary many
documentaries and interviews took place inside. Now whoever needs to pray must move to
another area out of Piraeus.
The Muslim Association of Greece is always struggling for visibility of the Muslims and their
practices; we believe that acceptance and recognition is evolving the society, that is why we
consider this unexpected closing as a symbolic act on behalf of the government that wants to
suppress the religious expression when it is not coming from the predominant religion. The fact is
that Muslims will keep praying, either in a known public place either in private. The goal from the
authorities should be to encourage the visible practice instead of closing down popular prayer
places that will be naturally replaced by unknown private ones. This new situation is making the
faithful ones reluctant with the state, something that worries us deeply. The trust relationship will
be replaced with suspicion and this is not honoring the previous years of good cooperation that
brought zero problems in the society.
We sadly understand that the Muslims are far from reaching equality in law and society.
Athens, June 23, 2020

