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Πρόλογος στην ελληνική έκδοση 
 

Νίκος Κουρεμένος 

 
Ο όρος «Αβρααμικές θρησκείες», παρά την ευρύτατη παγκοσμίως 

χρήση του, αρχικά στο πεδίο της συγκριτικής θρησκειολογίας και της 
κοινωνιολογίας της θρησκείας και στη συνέχεια στο ευρύτερο φάσμα 
των θρησκειολογικών και θεολογικών σπουδών, έχει χρησιμοποιηθεί 
σποραδικά και μόνο σε μικρή κλίμακα στον ελληνόφωνο εκδοτικό χώ-
ρο και μάλιστα σπάνια στον χώρο των θεολογικών σπουδών. Η εν λό-
γω φράση χρησιμοποιείται για την περιγραφή των λεγόμενων τριών 
μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών, δηλαδή του Ιουδαϊσμού, του Χρι-
στιανισμού και του Ισλάμ, οι οποίες μοιράζονται ως κοινό τους γενάρ-
χη τη βιβλική φιγούρα του Αβραάμ. Πρόκειται με άλλα λόγια για θρη-
σκείες της αποκάλυψης, σύμφωνα με τη διδασκαλία των οποίων ο Θεός 
αποκαλύπτεται στην ιστορία σε συγκεκριμένο πρόσωπο, αυτό του Α-
βραάμ, επιδιώκοντας τη σύναψη προσωπικής σχέσης μαζί του με σκοπό 
τη δημιουργία ενός εκλεκτού λαού. Η ιδιαίτερη, προσωπική αυτή σχέση 
του Θεού με τον Αβραάμ, η οποία περιγράφεται στα ιερά κείμενα και 
των τριών αυτών παραδόσεων, συνεπάγεται μια αμφίπλευρη κίνηση 
προς τα έξω. Δεν εξέρχεται μόνο ο Θεός από τη μακαριότητα της υπερ-
βατικότητάς του για να εισέλθει στον χρόνο και την ιστορία σχετιζόμε-
νος με τον άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα ζητά από τον Αβραάμ να κάνει 
τη δική του κίνηση προς τα έξω, να εξέλθει της πατρικής του γης, να 
εγκαταλείψει την Ουρ της Μεσοποταμίας και να κατευθυνθεί σε μια 
καινούργια γη που θα του υποδείξει ο ίδιος, τη Γη Χαναάν, η οποία α-
ποτελεί τη Γη της Επαγγελίας. Αυτή η κίνηση προς τα έξω του Αβραάμ 
μετατρέπεται για τον ίδιο και τους απογόνους του σ’ έναν τρόπο ύπαρ-
ξης και πραγμάτωσης της θρησκευτικού τους εαυτού, με άλλα λόγια θα 
μπορούσε να πει κανείς ότι ο Θεός αποκαλύπτεται σ’ αυτούς που βρί-
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σκονται εν πορεία. Από τη σχεδόν ανιστορική αυτή διήγηση του Α-
βραάμ μέχρι τις μέρες μας, η κίνηση αυτή προς τα έξω, η πορεία, η με-
τανάστευση, αποτέλεσε και αποτελεί χαρακτηριστική έκφανση του βίου 
για τους πιστούς και τους ακολούθους των τριών Αβρααμικών θρη-
σκειών, όχι μόνο στον ιστορικό και παραδοσιακό χώρο εμφάνισης και 
δράσης τους, δηλαδή στο ανατολικό τμήμα της λεκάνης της Μεσογείου, 
την Εγγύς και Μέση Ανατολή, αλλά και σε ολόκληρη την υφήλιο.  

Κομβικής σημασίας συμβολή για τη θεμελίωση και τη διαμόρφωση 
του επιστημονικού και ερευνητικού πεδίου της σπουδής των Αβρααμι-
κών θρησκειών αποτελούν οι μελέτες του Φράνσις Πήτερς, Τα παιδιά 
του Αβραάμ: Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Ισλάμ1 και Οι Μονοθεϊστές: Εβραίοι, 
Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι σε συγκρούσεις και σε συνεργασίες2, οι ο-
ποίες, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσαν ζωηρές συζητήσεις ανα-
φορικά με το ενδεχόμενο αμφίδρομων επιδράσεων μεταξύ των τριών 
μονοθεϊστικών θρησκειών. Ενώ μέχρι τότε ήταν αρκετά διαδεδομένη 
και αποτελούσε κοινά αποδεκτή πρακτική η συγκριτική προσέγγιση 
των μονοθεϊστικών θρησκειών ανά δυάδες, δηλαδή Ιουδαϊσμού και 
Χριστιανισμού, Χριστιανισμού και Ισλάμ ή Ιουδαϊσμού και Ισλάμ, η ως 
ένα βαθμό καινοτόμος θεώρηση του Πήτερς κατάφερε να υπερβεί τη 
μέχρι τότε μερική και εν πολλοίς ελλιπή αυτή προσέγγιση και να συμ-
βάλει μ’ αυτό τον τρόπο στην ορθότερη κατανόηση της σύνθετης και 
δυναμικής διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ πεποιθήσεων και 
πρακτικών των συγκεκριμένων θρησκευτικών συστημάτων διαμέσου 
των αιώνων. Η μεγάλη απήχηση που γνώρισε, τις τελευταίες δεκαετίες, 
η χρήση του όρου, όχι μόνο στο πλαίσιο του διαθρησκειακού διάλογου 
αλλά και στα ευρύτερα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα με τη διοργάνωση 
συνεδρίων, την έκδοση συλλογικών τόμων και μονογραφιών, ακόμα 
και με την δημιουργία ειδικών πανεπιστημιακών εδρών, επέφερε ανα-
πόφευκτα τη διατύπωση ενστάσεων σχετικά με το δόκιμο του όρου, 
καθώς και επιφυλάξεων για τυχόν κατάχρησή του. Ενδεικτικό παρά-
δειγμα αποτελεί η μελέτη του Άαρον Χιουγκς, Αβρααμικές θρησκείες: 

                                                             
1 F. E. Peters, The Children of Abraham: Judaism, Christianity, Islam, Princeton 
University Press, Princeton, 1986 
2 F. E. Peters, The Monotheists: Jews, Christians and Muslims in Conflict and 
Cooperation, Princeton University Press, Princeton, 1994 
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Περί της χρήσης και της κατάχρησης της Ιστορίας3, όπου ο όρος «Αβρααμι-
κές θρησκείες» χαρακτηρίζεται, ούτε λίγο ούτε πολύ, ως ένας θεολογι-
κός νεολογισμός που λειτουργεί ως ανταπόκριση στην εσωτερική ανά-
γκη της κάθε μίας από τις εν λόγω θρησκείες για θεολογική νομιμοποί-
ηση. Πράγματι, στο σύνολο της κειμενικής και ιδιαίτερα της εξηγητικής 
παράδοσης και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών, ο Αβραάμ περι-
γράφεται και ερμηνεύεται ως σύμβολο για τη διαμόρφωση μιας διακρι-
τής θρησκευτικής ταυτότητας και την επακόλουθη επιβεβαίωση της 
ανωτερότητας αυτής της ταυτότητας έναντι κάθε άλλης θρησκευτικής 
ετερότητας· με άλλα λόγια εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
το μοτίβο της θρησκευτικής αποκλειστικότητας.  

Από την άλλη μεριά, ωστόσο, θα ήταν άδικο να μην επισημανθεί 
ότι η φιγούρα του Αβραάμ, όπως σκιαγραφείται στην Τανάχ, δηλαδή 
την Παλαιά Διαθήκη των Χριστιανών αλλά και στην Κορανική παρά-
δοση, ενέχει όλα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να του προσδώσουν 
μια οικουμενική διάσταση που υπερβαίνει συγκεκριμένα θρησκευτικά 
όρια. Είναι γεγονός ότι ο περιπλανώμενος βοσκός από την Ουρ της Με-
σοποταμίας δεν υπήρξε στην πραγματικότητα ούτε Εβραίος ούτε Χρι-
στιανός ούτε Μουσουλμάνος· αν υπάρχει κάτι που τον χαρακτηρίζει 
οντολογικά, αυτό είναι η ιδιότητα του ξένου και του μετανάστη. Αυτή 
ακριβώς η ιδιότητα του Αβραάμ αποτελεί και το συνεκτικό νήμα του 
ανά χείρας βιβλίου που επιχειρεί μια θεολογική προσέγγιση και κατα-
νόηση του πολυσύνθετου και πολυδιάστατου φαινομένου της μετανά-
στευσης. Ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στον Δυτικό κό-
σμο, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, παρατηρείται το φαινόμενο 
της αφύπνισης μιας διαστρεβλωμένης «χριστιανικής» ταυτότητας, η 
οποία στο όνομα της προστασίας της «χριστιανικής» επικράτειας από 
την «εισβολή» των ξένων και των μεταναστών, αντιμετωπίζει τη θρη-
σκευτική ετερότητα, ιδιαίτερα τη μουσουλμανική, ως ένα σύνολο φα-
νατικών, φονταμενταλιστών και εν δυνάμει τρομοκρατών, καθιστά 
επιτακτική ανάγκη την ενασχόληση και τον αναστοχασμό  της θεολο-
γίας γύρω από το φαινόμενο της μετανάστευσης, όχι μόνο ως κοινωνι-
κό φαινόμενο αλλά και ως θεολογική κατηγορία.  

                                                             
3 A. W. Hughes, Abrahamic religions: On the Uses and Abuses of History, Oxford 
University Press, Oxford 2012 
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Η μετάφραση του βιβλίου Η θεολογία της μετανάστευσης στις Αβρα-
αμικές θρησκείες αποτέλεσε μια πολύμηνη δραστηριότητα στο πλαίσιο 
της συνεργασίας μου με την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου. 
Από τη θέση αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διευθυντή της Ακα-
δημίας, Παντελή Καλαϊτζίδη, καθώς και τον αναπληρωτή διευθυντή, 
Νίκο Ασπρούλη, για την εμπιστοσύνη που έδειξαν προς το πρόσωπό 
μου με την ανάθεση του εν λόγω έργου. Η μεταφραστική αυτή εμπειρία 
υπήρξε για μένα στην κυριολεξία ένα μεταναστευτικό ταξίδι, μια συ-
ναρπαστική περιδιάβαση μέσα από τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες –
τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και το Ισλάμ– και τις κειμενικές και 
θεολογικές παραδόσεις που συνδέονται μ’ αυτές. Ποιο θα μπορούσε να 
είναι το ιδανικότερο μέρος για τη μετάφραση του συγκεκριμένου βι-
βλίου, αν όχι η Ιερουσαλήμ, η ιερή πόλη και το αναπόφευκτο σημείο 
συνάντησης και ενίοτε σύγκρουσης των τριών μονοθεϊστικών θρη-
σκειών; Πράγματι, ξεκίνησα να μεταφράζω το συγκεκριμένο βιβλίο τον 
Αύγουστο του 2017, ενώ βρισκόμουν ως μεταδιδακτορικός ερευνητής 
στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, για να το ολοκληρώσω αρ-
κετούς μήνες αργότερα στην Αθήνα. Οφείλω να ομολογήσω, ωστόσο, 
ότι το εγχείρημα υπήρξε αρκετά ριψοκίνδυνο. Κατά τη διάρκεια της 
μεταφραστικής διαδικασίας διαπίστωσα ότι η θεολογική σκευή δεν εί-
ναι πάντοτε αρκετή για την ορθή απόδοση εξειδικευμένης ορολογίας σε 
αντικείμενα που εκτείνονται πέρα από τα πεδία της κύριας διανοητικής 
ενασχόλησης. Για τον λόγο αυτό, επιχείρησα να ανατρέξω στη σχετική 
ελληνική βιβλιογραφία για την όσο το δυνατόν πιο δόκιμη και εύλη-
πτη από τον Έλληνα αναγνώστη απόδοση όρων, που σχετίζονταν ειδι-
κά με την ιουδαϊκή και την ισλαμική παράδοση. Οι παραπομπές στα 
ιερά κείμενα των διαφόρων θρησκευτικών παραδόσεων έγιναν με βά-
ση διαδεδομένες και εν χρήσει μεταφράσεις στη νέα ελληνική, όπου 
αυτό κατέστη εφικτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις τροποποιήσεις που 
εισάγονται κατά περίσταση από τους συγγραφείς των επιμέρους άρ-
θρων.   

Η παρούσα έκδοση κατέστη δυνατή χάρη στη γενναία οικονομική 
επιχορήγηση του Γερμανικού Ευαγγελικού Οργανισμού Bread for the 
World. Ολοκληρώνοντας αυτές τις γραμμές θα ήταν μεγάλη παράλειψη 
να μην αναφερθώ στην Αγγελική Κυβεριώτη που με υπομονή διάβασε 
και διόρθωσε την πρώτη εκδοχή του μεταφραστικού μου δοκιμίου, κα-
θώς και τoν Kωστή Δρυγιανάκη και τη Ζωή Τσιάμη αλλά και τη Μα-
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γδαληνή Θωμά που με εργατικότητα και σεβασμό στον μεταφραστικό 
κόπο επιμελήθηκαν την τελική μορφή του κειμένου. Τους οφείλω ε-
γκάρδιες και ειλικρινείς ευχαριστίες.  

 
Νίκος Κουρεμένος 

Μπολόνια, 15 Ιανουαρίου 2020 
 



  



 
 

Πρόλογος στην πρωτότυπη έκδοση: 
Μετανάστευση στον Ιουδαϊσμό,  
τον Χριστιανισμό και το Ισλάμ 

 

Elaine Padilla & Peter C. Phan 

 
«Η μετανάστευση είναι ένα ζήτημα που απαιτεί μια διεπιστημονι-

κή προσέγγιση». Αυτό ισχυρίζονται οι Κάρολαϊν Μπρέτελ και Τζέιμς 
Χόλιφιλντ στην εισαγωγή του τόμου που επιμελήθηκαν σχετικά με τη 
θεωρία της μετανάστευσης1. Σε μια προσπάθειά τους για «επανεκκίνη-
ση» της θεωρίας της μετανάστευσης μέσα από την «διεπιστημονικότη-
τα, την παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα και τη μεταεπιστημονικό-
τητα», συγκέντρωσαν ένα σύνολο ειδικών στην ανθρωπολογία, την 
κοινωνιολογία, τις οικονομικές επιστήμες, την γεωγραφία, την ιστορί-
α, τη δημογραφία, την πολιτική επιστήμη και τα νομικά προκειμένου 
να μελετήσουν το φαινόμενο της διεθνούς μετανάστευσης. Απ’ αυτήν 
την «περιδιάβαση στα διάφορα επιστημονικά πεδία» σχετικά με τη με-
τανάστευση, εμφανώς απούσες είναι οι θρησκειολογικές σπουδές και η 
θεολογία· μια απουσία περισσότερο έντονη καθώς και οι δυο επιμελη-
τές είναι καθηγητές σ’ ένα χριστιανικό πανεπιστήμιο με μία αξιόλογη 
θεολογική σχολή.  

                                                             
1 Caroline B. Brettell & James F. Hollifield, Migration theory, Routledge, New 
York, 2007, σελ. viii. Η Κ. Μπρέτελ κατέχει τη διακεκριμένη έδρα Ανθρωπολο-
γίας «Ντέντμαν Φάμιλυ» και ο Τζ. Χόλιφιλντ κατέχει την έδρα Διεθνούς 
Πολιτικής Οικονομίας Άρνολντ και είναι διευθυντής του Κέντρου Πολιτικών 
Επιστημών Τάουερ στο Πανεπιστήμιο των Μεθοδιστών του Νότου, στο Ντάλ-
λας του Τέξας. H θεολογική σχολή στο Πανεπιστήμιο αυτό είναι η Θεολογική 
Σχολή Πέρκινς.  
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Αναμφίβολα είναι θεμιτό, για λόγους μεθοδολογικούς, ο λόγος πε-
ρί μετανάστευσης να περιοριστεί στις κοινωνικές επιστήμες και οι 
Μπρέτελ και Χόλιφιλντ αξίζουν σπουδαίας αναγνώρισης για το γεγο-
νός ότι συγκέντρωσαν από κοινού ειδικούς από όλες τις προαναφερ-
θείσες ειδικότητες για μια κοινή εξέταση και ανάλυση της μετανάστευ-
σης, με αποτέλεσμα την επίτευξη μιας γονιμότερης κατανόησης του 
συγκεκριμένου φαινομένου. Παρόλα αυτά, διεκδικώντας μία θέση για 
τη θεολογία στο πλαίσιο αυτής της διεπιστημονικής συζήτησης σχετικά 
με την ανθρώπινη κινητικότητα, ο ανά χείρας τόμος προσπαθεί να ε-
στιάσει στο γεγονός ότι η μετανάστευση δεν μπορεί να γίνει πλήρως 
κατανοητή χωρίς μια σοβαρή και ενδελεχή μελέτη των τρόπων με τους 
οποίους οι θρησκευτικοί παράγοντες έχουν διαδραματίσει καθοριστι-
κούς ρόλους σ’ αυτή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο διάβα της ιστορί-
ας, η θρησκεία και η θρησκευτική ελευθερία –ή η έλλειψή της– έχουν 
ασκήσει ισχυρές έλξεις και ωθήσεις στη δυναμική της μετανάστευσης, 
είτε πρόκειται για εσωτερική είτε για διεθνή ή διηπειρωτική, αυτόβου-
λη ή εξαναγκασμένη, πρόσκαιρη ή μόνιμη, νόμιμη ή «χωρίς χαρτιά», 
σχεδιασμένη ή απρόβλεπτη. Επιπλέον, είναι ασφαλώς τεκμηριωμένο 
ότι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των μεταναστών όχι μόνο έχουν με-
ταβάλλει αμετάκλητα το θρησκευτικό τοπίο στις χώρες προορισμού, 
αλλά έχουν επίσης ωθήσει τους μετανάστες στον σχηματισμό συνεκτι-
κών κοινοτήτων, παρέχοντάς τους αποτελεσματικά μέσα για τη φυσική 
τους επιβίωση, την ανοδική οικονομική τους πορεία, την κοινωνική 
σταθερότητα, την ενσωμάτωση στην κοινωνία, τη διατήρηση των πο-
λιτισμικών τους ιδιαιτεροτήτων και φυσικά την πνευματική τους άν-
θιση στις χώρες όπου φιλοξενούνται2. Απ’ την άλλη πλευρά, η μετανά-
στευση αποτελεί έναν από τους κεντρικούς παράγοντες που συνέβαλαν 

                                                             
2 Η βιβλιογραφία σχετικά με τη θρησκεία και τη μετανάστευση είναι πλούσια. 
Αρκεί να παραθέσουμε σ’ αυτό το σημείο τρία έργα σχετικά με τη μετανάστευ-
ση και τη θρησκευτική πραγματικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες: D. Eck, A 
New Religious America: How a «Christian Country» Has Become the World’s Most Reli-
giously Diverse Nation, Harper San Francisco, San Francisco, 2002· K. I. Leonard, 
A. Stepick, M. A. Vasquez & J. Holdaway (επιμ.), Immigrant Faiths: Transforming 
Religious Life in America, Roman & Littlefield, New York, 2006· Y. Υ. Ηassad, J. L. 
Smith & J. L. Esposito (επιμ.), Religion and Immigration: Christian, Jewish and Mus-
lim Experiences in the United States, Rowman & Littlefield, New York, 2003.  
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τα μέγιστα στη γεωγραφική εξάπλωση και την εσωτερική πολυφωνία 
των θρησκειών σε όλην την υφήλιο.  

Αν και η αμφίδρομη αυτή σχέση μεταξύ μετανάστευσης και θρη-
σκείας παρατηρείται σε όλες τις λεγόμενες παγκόσμιες θρησκείες –η  
θρησκεία ως ενθάρρυνση της μετανάστευσης και η μετανάστευση ως 
επέκταση της θρησκείας– το συγκεκριμένο βιβλίο επικεντρώνεται στη 
θεολογία της μετανάστευσης στον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και το 
Ισλάμ, καθώς αποτελεί μέρος μιας τριλογίας με τίτλο Θεολογία και Με-
τανάστευση στον Παγκόσμιο Χριστιανισμό: Συναφειακές Προοπτικές3. Το 
ότι είναι θεμιτό για μια μελέτη πάνω στη μετανάστευση και τον παγκό-
σμιο Χριστιανισμό να συμπεριλάβει μια πραγμάτευση του Ιουδαϊσμού 
και του Ισλάμ, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αιτιολόγηση. Είναι τοις πάσι 
γνωστό ότι υπάρχουν ισχυροί ιστορικοί δεσμοί και θεολογικές ομοιό-
τητες ανάμεσα στις τρεις αυτές θρησκείες, σε τέτοιο βαθμό ώστε να έ-
χουν ονομασθεί «αβρααμικές θρησκείες» ή αλλιώς «θρησκείες της Βί-
βλου». Σε ό,τι αφορά τον Χριστιανισμό, δεδομένου ότι τοποθετείται στη 
μέση, για να τον κατανοήσει κανείς πλήρως είναι απαραίτητο να τον 
εξετάσει σε σχέση και με τη θρησκευτική παράδοση που προηγείται απ’ 
αυτόν και με εκείνη που έπεται, παρόλο που οφείλει στην πρώτη α-
ναμφίβολα πολύ περισσότερα από εκείνα που οφείλει στη δεύτερη. Α-
ντίστροφα, για την κατανόηση του Ιουδαϊσμού και του Ισλάμ στην ι-
στορική τους πορεία και εξέλιξη, είναι επίσης αναγκαίο να μελετηθούν 
σε σχέση με τον Χριστιανισμό αλλά και μεταξύ τους.  

Ανάμεσα στα κοινά χαρακτηριστικά που συνδέουν τις τρεις αυτές 
θρησκευτικές παραδόσεις, δεν χωρά αμφιβολία ότι η μετανάστευση 
κατέχει μια τιμητική θέση. Στην ιστορία καθεμίας από τις τρεις αυτές 
θρησκείες υπάρχει μια μεταναστευτική ενέργεια που αποτελεί κομβικό 
σημείο: η πορεία του Άβραμ, του οποίου το όνομα θα αλλάξει σε Α-
βραάμ, από τη Χαρράν στη Χαναάν, το ταξίδι του Ιησού από τη Γαλι-
λαία στην Ιερουσαλήμ και το ταξίδι του Μωάμεθ από τη Μέκκα στη 

                                                             
3 Οι τρεις τόμοι τιτλοφορούνται αντίστοιχα 1. Σύγχρονα θέματα μετανάστευσης 
και θεολογίας (Contemporary Issues of Migration and Theology), 2. Θεολογία της 
μετανάστευσης στις αβρααμικές θρησκείες (Theology of Migration in the 
Abrahamic Religions) και 3. Μετανάστευση και Εκκλησία στον παγκόσμιο Χριστια-
νισμό (Migration and Church in World Christianity). Ο πρώτος δημοσιεύτηκε το 
2013, ο δέυτερος το 2014 και ο τρίτος το 2016.  
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Γιαθρίμπ (που μετονομάστηκε σε Μεδίνα). Παρότι η κάθε μια απ’ αυτές 
τις μεταναστεύσεις ή πορείες έχουν επενδυθεί από τους εκπροσώπους 
των τριών θρησκειών με διαφορετικές θρησκευτικές και θεολογικές 
σημασίες, και οι τρεις από κοινού θεωρούνται υποδειγματικές ανταπο-
κρίσεις πίστης και υπακοής στη θεϊκή εντολή. Επιπλέον, χωρίς τα συ-
χνά κύματα μετανάστευσης, κατά καιρούς μάλιστα μαζικής, με ολό-
κληρους πληθυσμούς σε κίνηση ως συνέπεια εξορίας ή διασποράς, των 
κατακτητικών πολέμων ή των ιεραποστολικών δράσεων, οι συγκεκρι-
μένες θρησκείες δεν θα μπορούσαν να γίνουν αυτό που είναι σήμερα.  

Ο ανά χείρας τόμος, ωστόσο, δεν περιλαμβάνει αφηγήσεις αυτών 
των μεταναστεύσεων, που είναι εύκολα προσβάσιμες σε κάθε ιστορικό 
έργο σχετικά με τις αβρααμικές αυτές θρησκείες. Αντίθετα παρουσιάζει 
τη θεολογία της μετανάστευσης που περιέχεται στα ιερά τους κείμενα, τις 
παραδόσεις και τις πρακτικές. Η εναρκτήρια μελέτη του Ντέιλ Ίρβιν 
παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ μετανάστευσης και θρησκείας, καταδει-
κνύει ότι η κεντρική θέση που κατέχει η μεταναστευτική πορεία του 
Αβραάμ στη συλλογική μνήμη και των τριών θρησκειών συνδέεται με 
το όνομά του και υποστηρίζει ότι από θρησκευτική σκοπιά, η μετανά-
στευση δεν αποτελεί μόνο πορεία προς τα εμπρός, αλλά και νόστο. 

Οι επόμενες δυο εργασίες πραγματεύονται το νόημα της μετανά-
στευσης στον Ιουδαϊσμό. Αντλώντας το υλικό της από την Τορά και το 
Ταλμούδ, η Ντέβορα Σένφελντ παρουσιάζει τις πολλαπλές σημασίες της 
εξορίας για τους Εβραίους· ως τραγωδία, ως τιμωρία για τις αμαρτίες 
τους ή ως μέρος όπου μπορεί κανείς να βρει τον Θεό. Η Μελίσα Ράφαελ, 
επανεξετάζοντας την εβραϊκή τέχνη και τον χορό καθώς και τους στο-
χαστές μετά το Ολοκαύτωμα, συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου 
με τον οποίο η μετανάστευση αποτελεί «χορό ή ρυθμικές κινήσεις μέσα 
στον χώρο, μέσω των οποίων ο Ισραήλ ξεδιπλώνει την οδό του Κυρί-
ου».  

Οι επόμενες πέντε εργασίες πραγματεύονται τη θεολογία της με-
τανάστευσης μέσα από μια χριστιανική προοπτική και διαιρούνται κυ-
ρίως με βάση ομολογιακά κριτήρια. Ο Κοντότρα Μ. Τζωρτζ παρουσιάζει 
μια ορθόδοξη οπτική της μετανάστευσης που καταδεικνύει τον τρόπο 
με τον οποίο τα ιστορικά γεγονότα έχουν συμβάλει θετικά στην ερμη-
νεία της Αγίας Γραφής και την διαμόρφωση της πνευματικότητας και 
της θείας λατρείας στις ορθόδοξες εκκλησίες εντός των χωρών που τις 
φιλοξενούν, καθώς και μιας ορθόδοξης θεολογίας, η οποία καθοδηγεί-
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ται από την πρακτική του προσκυνήματος. Ο Πήτερ Φαν διερευνά τη 
διδασκαλία των σύγχρονων Παπών, από τον Πίο Θ΄ μέχρι τον Βενέδι-
κτο ΙΣΤ΄, καθώς και τα τρία σημαντικότερα κείμενα της ρωμαιοκαθολι-
κής διδασκαλίας για τη μετανάστευση ενώ χαράσσει, παράλληλα, το 
περίγραμμα μιας ρωμαιοκαθολικής θεολογίας της μετανάστευσης. H 
Νάνσι Μπέντφορντ προσφέρει μια προτεσταντική θεώρηση της Εκκλη-
σίας ως «Εκκλησίας ες αεί πορευομένης», με μια ιδιαίτερη έμφαση στη 
μετανάστευση των λατινο-αμερικανών προτεσταντών στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής. Από την προσωπική του εμπειρία ως Σινομα-
λαισιανός μετανάστης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Άμος Γιονγκ, σκια-
γραφεί μια πεντηκοστιανή θεολογία της μετανάστευσης αντλώντας 
κυρίως το υλικό του από τον Ευαγγελιστή Λουκά και τον Απόστολο 
Παύλο. O Ντιναμπάντου Μαντσαλά εστιάζει στην προσέγγιση του Πα-
γκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στη μετανάστευση και, πιο συγκεκρι-
μένα, στη φιλοξενία ως έκφραση συμπερίληψης.  

Στις επόμενες δυο εργασίες παρουσιάζεται η διδασκαλία του Ισλάμ 
σε σχέση με την μετανάστευση. Υιοθετώντας την ιδέα του μέντορά του, 
Ουίλφρεντ Κάντουελ Σμιθ, σχετικά με την «σωρευτική παράδοση», ο 
Αμίρ Χουσεΐν επισημαίνει τις μεταναστεύσεις του Προφήτη Μωάμεθ 
και σχετίζει την ισλαμική διδασκαλία της μετανάστευσης με τις εμπει-
ρίες των μουσουλμάνων μεταναστών στη Βόρεια Αμερική. Ο Τσαρλς 
Αμτζάντ-Αλί διερευνά την περίπλοκη πολιτική ιστορία της ισλαμικής 
διδασκαλίας και των πρακτικών έναντι των μεταναστών, ιδιαίτερα τα 
συστήματα των ζιμμί και των μιλλέτ, από την εποχή του Προφήτη μέχρι 
και τη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα και υποστηρίζει μια θεώ-
ρηση του Ισλάμ που σέβεται τη γλωσσική του πολυφωνία (όχι αποκλει-
στικά την Αραβική), τη γεωγραφική του πολλαπλότητα (όχι αποκλει-
στικά μεσανατολική) και τη θρησκευτική του ποικιλία, χαρακτηριστικά 
που ενισχύθηκαν σημαντικά μέσω της μετανάστευσης.  

H Ελάιν Παντίγια, στην καταληκτήρια μελέτη της, αναπτύσσει ένα 
μυστικισμό της μετανάστευσης ή αλλιώς μια μεταναστευτική πνευμα-
τικότητα. Στηριζόμενη εκτενώς και διεξοδικά σε κείμενα διακεκριμέ-
νων εβραίων, χριστιανών και μουσουλμάνων μυστικών, παρουσιάζει 
μια αναπάντεχη θεώρηση της μετανάστευσης ως μυστικής πορείας του 
ανθρώπου με τον Θεό, ως Μυστήριο. Η μετανάστευση ξεκινά από τη 
θεϊκή αγάπη, συνοδεύεται από την αυτο-φανέρωση του Θεού εντός και 
διαμέσου διαφόρων ορατών σημείων και μετά από πολλές στάσεις 
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φτάνει στον «σταθμό του μη σταθμού». Κατά τη διάρκεια της μυστικής 
αυτής μετανάστευσης, ο άνθρωπος δεν μένει ποτέ μόνος του, αλλά τα-
ξιδεύει με τη συνοδεία, όχι μόνο της Σεχινά, της θεϊκής δηλαδή παρου-
σίας, αλλά και των άλλων μεταναστών. Επιπλέον, επειδή η θεϊκή αυτο-
φανέρωση συμβαίνει μέσω υλικών σημείων, το μεταναστευτικό υπο-
κείμενο αναπτύσσει μια βαθιά και ουσιαστική φροντίδα για τη δημι-
ουργία και, κατ’ επέκταση, η μεταναστευτική πνευματικότητα διαχέε-
ται εντός της οικολογικής ηθικής και της πνευματικότητας.  

Τελειώνοντας την ανάγνωση του βιβλίου μας για τη θεολογία της 
μετανάστευσης, ελπίζουμε ότι η «περιδιάβαση στα διάφορα επιστημο-
νικά πεδία» σχετικά με την ανθρώπινη κινητικότητα έχει διευρυνθεί 
αισθητά. Ας φανταστούμε, λοιπόν, αυτή τη συζήτηση να λαμβάνει χώ-
ρα σε μια στρογγυλή τράπεζα, όπου κανείς από τους συμμετέχοντες δεν 
χρειάζεται να μετακινηθεί για να κάνει χώρο στους άλλους. Το μόνο 
που χρειάζεται να κάνει κανείς είναι να διευρύνει λίγο τον κύκλο ώστε 
να μπορούν περισσότεροι άνθρωποι να συμμετάσχουν στη συζήτηση. 
Επιπλέον, σε αντίθεση μ’ ένα ορθογώνιο τραπέζι που εξασφαλίζει τιμη-
τική θέση μόνο σ’ έναν καλεσμένο, στη στρογγυλή τράπεζα ο καθένας 
μπορεί να βρίσκεται στην αρχή, τη μέση ή το τέλος. Κατά παρόμοιο 
τρόπο και σ’ αυτή τη διευρυμένη διεπιστημονική πραγμάτευση της με-
τανάστευσης, καμία φωνή ή εξειδίκευση, ούτε καν εκείνη η επιστήμη 
που κάποτε είχε ανακηρυχθεί ως «βασίλισσα των επιστημών», δεν έχει 
υπεροχή έναντι των υπολοίπων. Κάθε φωνή ακούγεται εξίσου και 
λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν. Εδώ έχουμε ένα συμπόσιο, μια πραγματική 
απόλαυση ιδεών και πνευματικών ανταλλαγών πάνω στο θέμα της 
μετανάστευσης. Ας ξεκινήσουμε! 
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