
 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΚΟΣΜΟΣΗ χώρα που
το Ισλάµ έχει 
«δυτικό»
πρόσωπο...
Στο νοτιανατολικό άκρο της 

Αραβικής Χερσονήσου βρί-
σκεται µια από τις πιο µετρι-

οπαθείς χώρες του Ισλάµ, η οποία 
εδώ και τουλάχιστον µια δεκαετία 
έχει αναλάβει ρόλο ειρηνοποιού στη 
Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα δίνει 
µαθήµατα θρησκευτικής διαλλακτι-
κότητας σε ολόκληρο τον αραβικό 
κόσµο. Ο λόγος για το σουλτανάτο 
του Οµάν, µια πετρελαιοπαραγωγό 
χώρα η οποία τις τρεις τελευταίες 
δεκαετίες έχει παρουσιάσει τροµα-
κτική ανάπτυξη, έστω και αν δεν δι-
αθέτει τον ορυκτό πλούτο των δυο 
πιο εύπορων εκ των γειτόνων της, 
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων 
και της Σαουδικής Αραβίας. Σε πρό-
σφατη δηµοσιογραφική αποστολή, 
ο «Ε.Τ.» συνάντησε σηµαντικούς 
εκπροσώπους της πολιτικής ζωής 
αυτής της χώρας, που ακολουθεί το 
δρόµο του µετριοπαθούς Ισλάµ και 
που έλκει όλο και περισσότερους 
τουρίστες τα τελευταία χρόνια. 

«Μερίδιο ευθύνης»
Ο «Ε.Τ.» συνοµίλησε µε τον υπουργό, 
Αµπντάλα αλ Σαλµί, για το Ισλάµ, 
τους ακραίους µουσουλµάνους αλλά 
και τους µετριοπαθείς. Τον ρωτήσα-
µε αν είναι δίκαιη η γνώµη που έχει 
η ∆ύση για το Ισλάµ. 

«Προφανώς και δεν είναι δίκαιη, 
αλλά γι’ αυτό έχουµε µερίδιο της ευ-
θύνης όλοι οι µουσουλµάνοι. Κάθε 
χρόνο διοργανώνουµε µια σειρά από 
συνέδρια, στο οποία καλούµε εκπρο-
σώπους όλων των µονοθεϊστικών 
θρησκειών, µε στόχο να αναδείξουµε 
όσα µας ενώνουν, που είναι πολλύ 
περισσότερα από όσα µας χωρίζουν. 
Μπορεί η κουλτούρα µας να είναι 
διαφορετική, αλλά µοιραζόµαστε 
πολλές κοινές αξίες µε τη ∆ύση. Το 
επόµενο διαθρησκευτικό συνέδριο 
θα πραγµατοποιηθεί τον ερχόµενο 
Νοέµβριο, στο Κέιµπριτζ της Βρετα-
νίας και έχει θέµα το ρόλο της θρη-
σκείας στις εµπόλεµες περιοχές του 
πλανήτη. Εχουµε προσκαλέσει χρι-
στιανούς, ινδουιστές και βουδιστές, 
σε µια προσπάθεια να αναδείξουµε 
όσα µας ενώνουν. Στόχος µας είναι 
να προστατεύσουµε τη θρησκεία µας 

από τις πολιτικές σκοπιµότητες». 
Νιώθετε ότι η χώρα σας απειλείται 

από τους εξτρεµιστές µουσουλµά-
νους και τους τζιχαντιστές, οι οποίοι 

το τελευταίο διάστηµα πυροδοτούν 
διαρκώς εντάσεις και εµφύλιες συρ-
ράξεις στον αραβικό κόσµο, όπως 
π.χ. ο ISIS στο Ιράκ;

«Το Οµάν έχει διαφορετικές αξί-
ες από το υπόλοιπο Ισλάµ. Οι δικές 
µας αρχές είναι η σταθερότητα, ο 
σεβασµός στη διαφορετικότητα και 
η θρησκευτική ανοχή. Εργαζόµαστε 
για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή 
εδώ και πολλά χρόνια και µεσολαβή-
σαµε για την έναρξη του αµερικανο-
ιρανικού διαλόγου. ∆εν έχουµε να 
φοβηθούµε κανέναν, γιατί στρατός 
µας είναι όλοι οι κάτοικοι του Οµάν. 
Εξτρεµιστικά στοιχεία υπάρχουν πα-
ντού, αλλά πρέπει να βρουν εύφο-
ρο έδαφος για να ριζώσουν. Το Ιράκ 

αποτελεί ένα µωσαϊκό διαφορετικών 
φυλών και αυτό εκµεταλλεύεται το 
Ισλαµικό Κράτος (σ.σ. οι τζιχαντιστές 
του ISIS). Το δικό µας όραµα είναι 
να έχουµε ειρήνη και ευηµερία στην 
περιοχή µας, γι’ αυτό και επενδύουµε 
στην εκπαίδευση». 

 Ο Αµπνταλραµάν αλ Σαλµί εί-
ναι ο εκδότης του περιοδικού «Al-
Tasamoh» (Ανεκτικότητα) που εκ-
δίδει το υπουργείο Θρησκευµάτων. 
Μας εξηγεί ότι η χώρα του επενδύ-
σει πολλά στην εκπαίδευση και κάνει 
πράξη την ισότητα των δύο φύλων: 
«Το 60% του πληθυσµού της χώρας 
µας είναι κάτω των 16 ετών και αυτό 
σηµαίνει ότι κάθε χρόνο χρειάζεται 
να κτίσουµε δεκάδες νέα σχολεία. 
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Στο Οµάν τα 
περισσότερα κορίτσια 
πηγαίνουν στο 
πανεπιστήµιο και 
το 40% του 
εργατικού δυναµικού 
είναι γυναίκες

Τα κονδύλια που διατίθενται για την 
κατασκευή σχολείων ανέρχονται σε 
δισεκατοµµύρια δολάρια κάθε χρό-
νο». 

Φυσικά, η επόµενη ερώτηση είναι 
για τα κορίτσια και την εκπαίδευση 
κι αν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες µε τα 
αγόρια: «Στο Οµάν δεν υπάρχουν 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών. 
Ολα τα παιδιά πάνε σχολείο και τα 
περισσότερα κορίτσια επιλέγουν να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους στο 
πανεπιστήµιο. Το 40% του εργατικού 
δυναµικού της χώρας είναι γυναίκες. 
Αµείβονται το ίδιο µε τους άνδρες, 
αλλά έχουν επιπλέον προνόµια, για-
τί οι περισσότερες είναι πολύτεκνες 
µητέρες». ■

ΚΟΣΜΟΣ

Κάθε χρόνο 
διοργανώνουµε 
συνέδρια, στα 
οποία καλούµε 
εκπροσώπους όλων 
των µονοθεϊστικών 
θρησκειών, µε στόχο 
να αναδείξουµε όσα 
µας ενώνουν, που είναι 
πολύ περισσότερα από 
όσα µας χωρίζουν. Η 
κουλτούρα µας µπορεί 
να είναι διαφορετική, 
αλλά µοιραζόµαστε 
πολλές κοινές αξίες 
µε τη ∆ύση
ΑΜΠΝΤΑΛΑ ΑΛ ΣΑΛΜΙ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΟΜΑΝ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ
 ΜΑΡΤΖΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
 mioannou@e-typos.com

Οπου δεν υπάρχουν τζιχαντιστές, 
µπορεί να ακµάζει και η όπερα.

Γυναίκες από όλο τον κόσµο ασπάζονται 
το Κοράνι και γλυκαίνονται µε 

λουκουµάδες στην «ώρα του Ιφτάρ».



 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 31ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

Οι… νεοφώτιστες κόρες του Μωάµεθ
�� ΑΜΕΡΙΚΑΝΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΕΣ ΠΟΥ ΑΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ

ΒΡΕΘΗΚΑΜΕ στο Μουσκάτ, στη 
διάρκεια της γιορτής του Ραµα-
ζανιού που ολοκληρώθηκε πριν 
από δέκα ηµέρες. Σε ένα από τα 
γεύµατα της «ώρας του Ιφτάρ» 
(του εορταστικού δείπνου, µετά 
τη δύση του ηλίου, που ξεκινά µε 
χουρµάδες και λουκουµάδες και 
ολοκληρώνεται µε κάθε λογής 
λιχουδιά, συναντήσαµε πολλές… 
νεοφώτιστες µουσουλµάνες. Στην 
πλειοψηφία τους ήταν νεαρές 

Αµερικανίδες και Φιλιππινέζες, 
ντυµένες µε την παραδοσιακή 
ισλαµική ενδυµασία (αµπάγια) 
και καλυµµένα τα κεφάλια τους. 
Υπήρχαν και µερικές Ευρωπαίες, 
αλλά ήταν αισθητά λιγότερες. Για 
κάποιες η γνωριµία µε το Ισλάµ 
έγινε µέσω της µελέτης του Κορα-
νίου από ακαδηµαϊκό ενδιαφέρον. 
Λίγο πριν ολοκληρωθεί το ιφτάρ, 
µια νεαρή Φιλιππινέζα ζήτησε να 
ασπαστεί το Ισλάµ. ∆ύσκολα µπο-

ρεί κανείς να πει αν πρόκειται για 
παθητικό ή ενεργό προσηλυτισµό. 
Πολλοί ξένοι αποδίδουν τη γαλήνη 
του Οµάν στη θρησκεία τους. Στην 
πραγµατικότητα, ωστόσο, αυτή η 
ηρεµία -που κάνει τη διαφορά σε 
σχέση µε άλλες µουσουλµανικές 
χώρες- έχει περισσότερο να κά-
νει µε τις κοινωνικές δοµές του 
Οµάν, που δίνουν έµφαση στην 
οικογένεια και τον παραδοσιακό 
τρόπο ζωής. 

Το ίδρυµα που φέρνει 
κοντά µουσουλµάνους 
και... αλλόθρησκους 

�� ΚΕΝΤΡΟ ΑΛ�ΑΜΑΝΑ

ΣΤΗ ΜΟΥΣΚΑΤ, εδώ και αρκετά 
χρόνια λειτουργεί το Κέντρο Αλ-
Αµάνα, το οποίο έχει στόχο να 
φέρει πιο κοντά µουσουλµάνους 
και ∆υτικούς. Γενικός διευθυντής 
του είναι ο Νταγκ Λέοναρντ, 
ένας ιερέας της Ρεφορµιστικής 
Εκκλησίας των ΗΠΑ από τη Νέα 
Υόρκη. Το κέντρο κάθε εξάµηνο 
προσκαλεί οκτώ φοιτητές από 
τις ΗΠΑ και από άλλες χώρες 
της ∆ύσης για ένα δίµηνο σε-
µινάριο ισλαµικών σπουδών, 
προκειµένου να γνωρίσουν το 
πραγµατικό πρόσωπο του Ισλάµ 
ως απάντηση στην ισλαµοφοβία, 
που επικράτησε µετά τις τροµο-
κρατικές επιθέσεις της 11ης Σε-
πτεµβρίου 2001. 

Επιλέγονται κυρίως φοιτη-
τές, οι οποίοι έχουν το προφίλ 
του µελλοντικού ηγέτη και όλοι 
φεύγουν µε πολύ διαφορετική 
άποψη για το Ισλάµ από αυτήν 
που είχαν όταν ήρθαν. Παράλ-
ληλα το κέντρο καλεί και 40-50 
δηµοσιογράφους και ακαδηµα-
ϊκούς κάθε χρόνο για τον ίδιο 
σκοπό. 

«Το Οµάν δεν έχει χάσει την 
ψυχή του», υποστηρίζει ο Λέο-
ναρντ, ο οποίος θαυµάζει απε-
ριόριστα τη βαθιά πίστη και 
τη ζεστασιά των ανθρώπων 
της χώρας που τα τελευταία 
οκτώ χρόνια αποκαλεί δεύτε-
ρη πατρίδα του. Θεωρεί τον 
σουλτάνο Καµπούς µπιν Σαΐντ 
αλ Σαΐντ φωτισµένο ηγέτη και 
εξηγεί γιατί η Αραβική Ανοιξη 
δεν βρήκε εύφορο έδαφος στο 
Οµάν. «Οταν έγιναν οι πρώτες 
διαδηλώσεις εδώ», υποστηρίζει, 
«η αστυνοµία µοίρασε µπουκά-
λια µε εµφιαλωµένο νερό στους 
διαδηλωτές και τους έδωσε µο-
λύβι και χαρτί για να γράψουν 

τα αιτήµατά τους. Εγραψαν 
µόνο δύο: Επίδοµα ανεργίας για 
όσους χάνουν τη δουλειά τους 
και θέσπιση κατώτατου µισθού. 
Αµέσως η κυβέρνηση σχηµάτισε 
µια επιτροπή για να τα µελετήσει 
και 15 µέρες αργότερα, ανακοι-
νώθηκε ότι και τα δύο αιτήµατα 
έγιναν δεκτά». 

Σήµερα ο κατώτατος µισθός 
για τους αποφοίτους Λυκεί-
ου είναι τα 500 ριάλ (περίπου 
1.000 ευρώ) και για τους απο-
φοίτους τριτοβάθµιας εκπαίδευ-

σης τα 800 ριάλ (περίπου 1.600 
ευρώ).

Να σηµειωθεί ότι ο σουλ-
τάνος του Οµάν ανέτρεψε µε 
πραξικόπηµα τον πατέρα του 
στις 23 Ιουλίου του 1970 και 
κατήργησε πολλούς από τους 
αντιλαϊκούς νόµους του πατέ-
ρα του, ενώ έθεσε τα θεµέλια 
για την ανάπτυξη της χώρας και 
στις προσπάθειές του οφείλεται 
η τεράστια ανάπτυξη του σουλ-
τανάτου. Εκτός από απόλυτος 
άρχοντας του κράτους µε κλη-
ρονοµικό δικαίωµα στην εξου-
σία, ο Καµπούς κατέχει επίσης 
τη θέση του πρωθυπουργού, του 
υπουργού Οικονοµικών, Εξωτε-
ρικών και Αµύνης της χώρας.  

Ο σουλτάνος 
ικανοποίησε 
τα αιτήµατα για 
επίδοµα ανεργίας 
και κατώτατο µισθό 
και έτσι δεν άνθησε 
στη χώρα 
η Αραβική Ανοιξη 

Ο Αµερικανός ιερέας Νταγκ Λέοναρντ είναι γενικός διευθυντής 
του Κέντρου Αλ-Αµάνα και µιλάει µε θερµά λόγια για τη σοφία του 
σουλτάνου Καµπούς µπιν Σαΐντ αλ Σαΐντ.

ΚΟΣΜΟΣ
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ΟΜΑΝ 
Πληθυσµός: 4.013.391
Εκταση: 309.501 τ. χλµ.
Γλώσσα: Αραβική του Οµάν 
Θρησκεία: ∆όγµα Ιµπαντί του Ισλάµ 
Πολίτευµα: Απόλυτη Ισλαµική Μοναρχία
Νοµικό Σώµα: Ανω και Κάτω Βουλή 
Εθνικό ΑΕΠ: 90.055 δισεκατοµµύρια δολάρια 
Κατά κεφαλήν εισόδηµα: 29.166 δολάρια
Ενεργειακός πλούτος: Τα αποθέµατα πετρελαίου ανέρχονται 
σε 5,5 δισ. βαρέλια και φυσικού αερίου σε 849,5 δισεκα-
τοµµύρια κ.µ. Είναι 26η χώρα στον κόσµο σε πετρελαϊκά 
αποθέµατα και 28η σε αποθέµατα φυσικού αερίου. Το δηµο-
φιλέστερο προϊόν της από την αρχαιότητα είναι το λιβάνι. 

Χείρα φιλίας και 
αλληλοκατανό-
ησης προς όλες 
τις µονοθεϊστι-
κές θρησκείες 
τείνουν ο 
υπουργός Θρη-
σκευµάτων του 
Οµάν Αµπντάλα 
Αλ Σαλµί και 
ο ανιψιός του 
Αµπνταλραµάν 
αλ Σαλµί, εκδό-
της θρησκευτι-
κού περιοδικού.

Η γαλήνη της πρωτεύουσας Μουσκάτ και όλου του σουλτανάτου 
προσελκύει όλο και περισσότερους τουρίστες στο Οµάν.

Το πετρέλαιο είναι ο πλούτος τους, 
αλλά το λιβάνι εκφράζει την παράδοσή τους.


