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   ΕΕΕΝΝΝΟΟΟΤΤΤΗΗΗΤΤΤΑΑΑ:::   ΙΙΙΣΣΣΛΛΛΑΑΑΜΜΜ   
 

 

 

Ονομασία 

Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή», και 

χρησιμοποιείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον 

Θεό» και εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία του ισλάμ τη 

στάση υπακοής, εξάρτησης και αφοσίωσης στον Θεό 

ονομάζονται μουσλίμ (muslim), που σημαίνει «υποταγμένος» 

δηλαδή:«υποταγμένος στον Ύψιστο». 

Το Ισλάμ δεν έχει μόνο θρησκευτική αλλά και πολιτική υπόσταση, όπως και 

άλλες θρησκείες. Έχουν χρησιμοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα διάφορες ονομασίες για 

να το προσδιορίσουν, όπως «Ισλαμισμός», «Μουσουλμανισμός» και 

«Μωαμεθανισμός». Ο τελευταίος όρος θεωρείται απορριπτέος από τους 

μουσουλμάνους μιας και θεωρούν εαυτούς όχι λάτρεις του Μωάμεθ αλλά απλώς 

ακόλουθους της διδασκαλίας του.  

 

Προϊστορία 

 

Η επικρατούσα θρησκεία στην Αραβία πριν την εμφάνιση του Ισλάμ ήταν ένας 

συνδυασμός ανιμισμού και πολυθεϊσμού. Ευρέως διαδεδομένη ήταν η λατρεία 

πνευμάτων που κατοικούσαν στα δέντρα και στις πηγές των οάσεων. Ανώτερος μεταξύ 

των θεοτήτων ήταν ο Αλλάχ, ο δημιουργός του κόσμου. Επιπλέον, διαδεδομένη ήταν 

και η λατρεία των ιερών λίθων, για τους οποίους πίστευαν ότι περιέχουν κάποια 

δύναμη που μπορούσε να μεταδοθεί στον πιστό με την επαφή. Σημαντικό ιερό στο 

οποίο γίνονταν ετήσια προσκυνήματα ήταν η Καάμπα στη Μέκκα, ένα μεγάλο 

οικοδόμημα κυβικού σχήματος, χτισμένο πάνω σε έναν από αυτούς τους ιερούς λίθους, 

το οποίο στέγαζε, επίσης, αγάλματα πολλών άλλων θεοτήτων. Υπήρχαν, τέλος, 

ιουδαϊκές και χριστιανικές κοινότητες.   

 

 

Επικράτεια 

Το Ισλάμ έχει επικρατήσει σε ολόκληρη τη ζώνη που εκτείνεται από 

τον Βόλγα προς βορά, μέχρι τη Μαδαγασκάρη προς νότο, και από το Καράτσι του 

Πακιστάν ανατολικά, μέχρι το Ντακάρ της Σενεγάλης δυτικά. Ανατολικότερα, αποτελεί 

κύρια θρησκεία στο Μπανγκλαντές, στη Μαλαισία και την Ινδονησία. Σήμερα, το Ισλάμ 

έχει περισσότερους  από 1 δισεκατομμύριο πιστούς και είναι η πιο γρήγορα αυξανόμενη 

πίστη στον κόσμο. Η σύγχρονη μεγάλη μετανάστευση πληθυσμών-κυρίως προς τον 

Δυτικό κόσμο-έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία μουσουλμάνων σε περισσότερες από 

184 χώρες. 

1.  ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ – ΕΞΑΠΛΩΣΗ - ΠΗΓΕΣ 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
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Επιδράσεις 

Το Ισλάμ έχει λάβει επιδράσεις από τρεις βασικές ρίζες: η προϊσλαμική αραβική 

θρησκεία, ο Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός. Από φιλοσοφικής πλευράς επηρεάστηκε 

τόσο από την Πλατωνική όσο και από την Αριστοτελική σκέψη. Σε νομικά θέματα, εκτός 

από την αραβική κληρονομιά, δέχθηκε επιδράσεις και από 

την ρωμαϊκή και βυζαντινή παράδοση. 

 

 

 

 

 

 

Το ιερό βιβλίο του Ισλάμ είναι το Κοράνιο που σημαίνει απαγγελία γιατί σύμφωνα 

με την παράδοση, ο προφήτης Μωάμεθ είδε σε όραμα τον αρχάγγελο Γαβριήλ που του 

έδωσε το ιερό κείμενο και του είπε απήγγειλε.  

 

 

 

 

 

 

 

Οι διδασκαλίες σύμφωνα με το κοράνι είναι οι εξής: 

1.Ο Θεός είναι ένας ο Αλλάχ και ο Μωάμεθ ο προφήτης του. Άλλοι προφήτες είναι ο 
Μωυσής, ο Ιησούς, ο Νώε κλπ. 

2.Οι άγγελοι είναι δημιουργήματα του Αλλάχ και το έργο τους είναι να εκτελούν τις 

εντολές του. Ένας από αυτούς όμως ο Ιμπλίς (δηλαδή ο διάβολος) εξέπεσε και πειράζει 

τους πιστούς με διάφορους τρόπους. 

3.Η ζωή και οι πράξεις των ανθρώπων προκαθορίζονται από τη βούληση του Αλλάχ- 

Κισμέτ. Στην τελική κρίση ο άνθρωπος ανταμείβεται η καταδικάζεται ως υπεύθυνος για 

τις πράξεις του. 

4.Η ανταμοιβή συνίσταται σε μια παραδείσια ζωή με υλικές απολαύσεις και η καταδίκη 

σε φρικτά βασανιστήρια. Τονίζεται η απόλαυση του Παραδείσου  ως ανταμοιβή για τον 

θάνατο στη μάχη κατά των απίστων. 

 

 

 

 

1.2   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1


 3 

 
 
 

 

Ο Θεός είναι Ένας και Μοναδικός και όχι Τριαδικός 

 
Ο Μουσουλμάνος πιστεύει ότι ο Δημιουργός είναι ένας και Μοναδικός, ένα πρόσωπο 
και όχι τρία πρόσωπα (Πατήρ, υιός, άγιο πνεύμα).  
 

Ο Ιησούς, ο Μεσσίας, είναι Προφήτης και Απόστολος του Θεού, όχι Θεός ο ίδιος. 

     Ο Μουσουλμάνος πιστεύει ότι ο Ιησούς, ο υιός της Μαρίας (ειρήνη και ευλογία σε 

αυτόν) είναι Προφήτης και Απόστολος του Μοναδικού Θεού και όχι Θεός. Στάλθηκε να 

κηρύξει στους Εβραίους το Ευαγγέλιο. 
 

 Η Βίβλος δεν είναι αποκάλυψη του Θεού. 
    Περιέχει ορισμένες αλήθειες και αποκόμματα από τις αυθεντικές αποκαλύψεις όπως 
την Τοράχ, τους Ψαλμούς, και το Ευαγγέλιο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έχουν 
σωθεί τα αυθεντικά κείμενα της Τοράχ και του Ευαγγελίου. Η βίβλος είναι το 
αποτέλεσμα μιας αλλοίωσης που υπέστησαν οι αυθεντικές αποκαλύψεις 
 

 Ο Ιησούς δεν σταυρώθηκε ούτε τον σκότωσαν. 
    Ο Μουσουλμάνος πιστεύει ότι ο Ιησούς (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν) δεν 
σταυρώθηκε και ούτε σκοτώθηκε από τους εχθρούς του. Ο Ύψιστος τον προστάτεψε 
και τον έσωσε 
 

 Ο Ιησούς δεν είναι ο υιός του Θεού. Ο Θεός δεν γέννησε και δεν γεννήθηκε 

    Ο Ύψιστος δεν γέννησε κανέναν υιό. Είναι υπεράνω αυτής της αδυναμίας να έχει η 

να γέννησε υιό. Ο Ιησούς είναι ο Προφήτης και ο Απόστολος του Θεού. 
 

 Ο Προφήτης Μουχάμαντ (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν) 

    Ο Προφήτης Μουχάμαντ (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν) είναι ο τελευταίος Προφήτης 

του Θεού και η σφραγίδα των Προφητών και Απεσταλμένων οπου προφητεύτηκε από 

τον Ιησού (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν). 
 

Ο Νόμος του Θεού 

    Ο Νόμος του Θεού πρέπει να τηρείται έτσι όπως οφείλουμε να τηρούμε και τα 

λατρευτικά. Ο Χριστιανισμός έχει αποκοπεί από τον Θεϊκό Νόμο πιστεύοντας ότι δεν 

είναι σε ισχύ πια. 

Ο Ιησούς δεν δίδαξε τον «Χριστιανισμό» αλλά το Ισλάμ. 

     Ο Ιησούς ποτέ δεν δίδαξε και ποτέ δεν ανέφερε την λέξη «Χριστιανισμός». Δίδαξε να 

λατρεύουμε και να υπακούμε τον Έναν και Μοναδικό Θεό τον Ύψιστο. Δίδαξε την 

αφοσίωση που οφείλουμε να έχουμε σαν άνθρωποι στον Δημιουργό μας. Αυτό ακριβώς 

σημαίνει η λέξη «Ισλάμ»=υποταγή. Μια λέξη που δεν συνδέεται με κανένα όνομα 

προφήτη, ανθρώπου η ιδεολογίας. Μια λέξη που τονίζει τόσο γλωσσολογικά όσο και 

θεολογικά το αυθεντικό, ορθόδοξο μήνυμα και διδασκαλία όχι μόνο του Ιησού αλλά και 

όλων των προφητών και απεσταλμένων του Θεού (ειρήνη και ευλογία σε όλους). 

Συνεπώς ο Ιησούς και όλοι οι Προφήτες ήταν Μουσουλμάνοι με την έννοια της λέξης, 

και όχι με την έννοια της «ταμπέλας» και δίδαξαν το Ισλάμ = υποταγή του ανθρώπου 

στον Δημιουργό του. 

1.3 ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ 
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ΤΟΠΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ 

Το τζαμί ή τέμενος, είναι ο τόπος λατρείας των Μουσουλμάνων. Όλα τα τζαμιά 

είναι προσανατολισμένα προς την Κάαμπα της Μέκκας. Από το τζαμί γίνεται 

πρόσκληση πέντε φορές την ημέρα, για να υπενθυμίσει στους πιστούς ότι έφτασε η 

ώρα της προσευχής. Η επίσημη μέρα λατρείας για το Ισλάμ είναι η Παρασκευή, οπότε 

οι άντρες μουσουλμάνοι (όχι όμως και οι γυναίκες) είναι υποχρεωμένοι να πάνε στο 

τζαμί για να προσευχηθούν. Στο τζαμί διαβάζονται και οι «ευχές» προς κάποιον νεκρό 

πριν την ταφή του. 

Δεν υπάρχει καθορισμένος τύπος 

Τζαμιού, γι΄ αυτό και διαφέρουν μεταξύ τους 

κατά ρυθμό, μέγεθος κ.λπ. Κοινό πάντως σε 

όλα τα Τζαμιά είναι η κεντρική τετράγωνη 

αίθουσα όπου οι πιστοί παρατάσσονται σε 

σειρές με το μέτωπο προς της Μέκκα, γι αυτό 

και η είσοδος σ  ́αυτά είναι σε αντίθετη διεύθυνση. Μέσα 

στο Τζαμί δεν υπάρχουν αγιογραφίες ούτε αγάλματα 

(απαγορεύονται στο Ισλάμ) και αντ΄ αυτών 

φέρονται σε περικαλλή πλαίσια ρήσεις από το 

Κοράνι. 

 Επίσης μέσα σε κάθε τζαμί ξεχωρίζουν το "μιχράμπ", είδος ιερού που βρίσκεται επί 

έδρας τύπου άμβωνα ή δεσποτικού που στέκεται ο Ιμάμης. Το δε δάπεδο είναι 

καλυμμένο με τάπητες. Δεν υφίστανται καθίσματα και ούτε γίνεται χρήση κεριών. Οι 

πιστοί πριν την είσοδό τους στο τζαμί οφείλουν να βγάλουν τα υποδήματά τους και να 

πλύνουν τα πόδια τους, τα χέρια και το πρόσωπό τους, σε ειδικό χώρο έξω από το 

Τζαμί. 

 

Τα σημαντικότερα ιστορικά τζαμιά σήμερα στον κόσμο είναι το Άμρου ή 
Άμα στο Κάιρο και το Μέγα Τζαμί Χαλεπίου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4  ΤΟΠΟΙ -ΤΡΟΠΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΥ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BA%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CF%81%CE%AC%CE%BC%CF%80
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%B9%CF%81%CE%BF
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ΤΡΟΠΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΙΣΛΑΜ 
 
      Ο τρόπος λατρείας τον ισλαμιστών κινείται γύρω 
από το ιερό τους βιβλίο το ΚΟΡΑΝΙ. Το Κοράνιο είναι 
ένα από τα πρώτα κείμενα που γράφτηκαν σε μια 
πρώιμη μορφή της αραβικής γλώσσας, τη λεγόμενη 
«κορανική» που είναι η καθαρότερη (καθαρεύουσα) 
γλώσσα της Χετζάζης (σημερινής Σαουδικής 
Αραβίας). Το όνομά του σημαίνει κυριολεκτικά 
«Απαγγελία» και ονομάζεται συχνά «αλ Κουράν αλ 
Καρίμ», δηλαδή το «Ευγενές Ανάγνωσμα». Οι 
μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι το Κοράνιο είναι ο λόγος 
του Θεού.  
        Οι μουσουλμάνοι λατρεύουν έναν και μοναδικό Θεό, τον Αλλάχ. Η λέξη Αλλάχ δεν 
είναι παρά η αραβική λέξη για τον Θεό. Ο Θεός των μουσουλμάνων είναι ο ίδιος με το 
Θεό των Εβραίων και των χριστιανών. Ο Αλλάχ έχει «κληρονομήσει» όλες ή τις 
περισσότερες από τις ιδιότητες που του αποδίδονταν από εκείνους, με κάποιες ρητές 
διαφορές, όπως είναι η αντίκρουση της χριστιανικής διδασκαλίας για την Αγία Τριάδα.  
       
 

Στην ισλαμική θεολογία χρησιμοποιούνται 99 ονόματα για τον 
Θεό, Το 100ό όνομα του Θεού το αγνοούμε, γεγονός που υποδηλώνει ότι η γνώση μας 
γι' αυτόν δεν μπορεί ποτέ να είναι πλήρης. Το Κοράνιο συντίθεται από 114 κεφάλαια 
που αναπτύσσονται σε ένα σύνολο 6.236  στίχους. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει από 3 
μέχρι 286 στίχους. Ο ακριβής αριθμός των στίχων του Κορανίου, αποτελεί θέμα 
συζήτησης, καθώς υφίστανται διαφορετικές μέθοδοι αρίθμησης. Για παράδειγμα η σέκτα 
που ιδρύθηκε από τον χαλίφη Ρασάντ ισχυρίζεται ότι ο ακριβής αριθμός των στίχων 
είναι 6.346. Οι μουσουλμάνοι συνήθως αναφέρονται στα κεφάλαια όχι με τον αριθμό 
τους, αλλά με την επικεφαλίδα τους. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή ακολουθεί το 
μεγαλύτερο κεφάλαιο και το Κοράνιο κλείνει με τα μικρότερα σε έκταση.  
        Σύμφωνα με τις παραδόσεις τα κεφάλαια του Κορανίου άρχισαν να καταγράφονται 
πριν το θάνατο του Προφήτη, το 632. Οι μουσουλμάνοι ισχυρίζονται ότι το Κοράνιο 
διαθέτει τα χαρακτηριστικά της πνευματικής ποίησης και χάρης και είναι η ίδια η 
λογοτεχνική του τελειότητα μια απόδειξη της θείας προέλευσής του. Εφόσον αυτή η 
τελειότητα είναι εμφανής μόνον σε εκείνους που μιλούν Αραβικά, μόνον το αρχικό 
κείμενο θεωρείται το πραγματικό Κοράνιο. Όλες οι άλλες μεταφράσεις έχουν απλά 
σχολιαστικό χαρακτήρα. Ένας μουσουλμάνος λόγιος θα πρέπει να είναι ικανός να 
διαβάσει και να καταλάβει το Κοράνιο στην αρχική του μορφή. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο αρκετοί πιστοί που δε γνωρίζουν την Αραβική αποστηθίζουν το αρχικό 
κείμενο, θεωρώντας ότι με αυτή την πράξη τους πλησιάζουν περισσότερο τον Θεό. Για 
τους κοσμικούς λόγιους το Κοράνιο παραμένει ένα έργο στο οποίο ενσωματώνονται 
αρκετά στοιχεία από ιουδαιοχριστιανικά κείμενα.  
    Το Κοράνι είναι η τελευταία διαθήκη του Δημιουργού προς το δημιούργημα του (τον 
άνθρωπο). Απευθύνεται σε όλη την κτίση και η διάρκεια του θα είναι μέχρι την Ημέρα 
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της Κρίσεως. Κανένα κείμενο, κανένα βιβλίο, και καμία θρησκεία/ιδεολογία δεν είναι 
ανώτερη από το Κοράνι οπου ο άνθρωπος καλείται να ακολουθήσει και να τηρήσει. 
 

Πολλοί πιστεύουν ότι μια Μουσουλμάνα αναγκάζεται να φορά μαντίλα και καταπιέζεται. 
Αλλά αυτό είναι εντελώς μακριά από την πραγματικότητα και αν έχουμε τέτοιες 
συμπεριφορές είναι μεμονωμένες, και λανθασμένες σύμφωνα με το Ισλάμ. 

Το Κοράνι λέει 

Ω! Εσύ ο Προφήτης! Να πεις στις συζύγους σου, στις θυγατέρες σου και στις γυναίκες 
των πιστών, ότι πρέπει να ρίχνουν πάνω τους όταν κυκλοφορούντα εξωτερικά τους 
ρούχα γκελαμπίες, που καλύπτουν – από το κεφάλι μέχρι τα πόδια, τούτο είναι πιο 
κατάλληλο για να αναγνωρίζονται ως αγνές πιστές όσο και να μην ενοχλούνται. Ο 
ΑΛΛΑΧ είναι Πολυεύσπλαχνος, Πανοικτίρμονας.(Κοράνι 33:59) 

Ο παραπάνω στίχος μας αποκαλύπτει και τους λόγους τους οποίους μια γυναίκα 
πιστή στο Ισλάμ πρέπει να φορά μαντίλα, όπως να αναγνωρίζεται σαν αγνή γυναίκα και 
να μην ενοχλείται. Στην εποχή του Προφήτη η μαντίλα(hijab) ήταν (και είναι) για μια 
γυναίκα η ένδειξη μιας τιμημένης και σπουδαίας γυναίκας υψηλού επιπέδου στην 
κοινωνία. Η «μαντίλα» λοιπόν δεν είναι ένα ξερό κομμάτι καλύπτρας που μπαίνει στο 
κεφάλι η στο σώμα, αλλά είναι ένας χαρακτήρας που πρέπει να έχει μια γυναίκα και 
ένας άνδρας προς την κοινωνία, και αυτό είναι η αγνότητα. 

Όπως σε κάποιες μουσουλμανικές χώρες που ισχύει το καθεστώς της ακραίας 

θρησκευτικής οργάνωσης των Ταλιμπάν, οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να 
κυκλοφορούν μόνο με τη μπούργκα και όταν παραβούν τους κανόνες των 

Ταλιμπάν οδηγούνται στο στάδιο για εκτέλεση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Το Ισλάμ είναι η νεότερη από όλες τις 
μεγάλες και ζωντανές σήμερα Μέκκα, την 
πόλη της άγονης κοιλάδας της Κεντρικής 
Αραβίας, όπου φυλασσόταν το μεγάλο ιερό 
του αραβικού κόσμου, η Κάμπα, η οποία 
έγινε έπειτα το σύμβολο του Ισλάμ, και 
σταθεροποιήθηκε το 622 στη Μεδίνα, όπου 
ιδρύθηκε επίσημα και μεγάλωσε η ισλαμική 
κοινότητα (Ούμμα).  
Από τότε που εμφανίστηκε ως τις ημέρες 
μας έπαιξε σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση του ιστορικού χάρτη της εγγύς και μέσης Ανατολής, και σήμερα βρίσκεται 
και πάλι στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Η σημασία του δεν έγκειται μόνο 
στο ότι οι χώρες του ισλαμικού κόσμου διαθέτουν ένα σχεδόν τεράστιο απόθεμα 
πρώτης ύλης και αποτελούν μια ευρεία αγορά για τις βιομηχανικές χώρες. Παίρνοντας 
υπόψη τον αριθμό των οπαδών του (περίπου 1,2 δισεκατομμύρια σήμερα) το Ισλάμ 
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη θρησκεία μετά τον Χριστιανισμό. Καθώς επίσης όλο και 
περισσότερο το Ισλάμ δραστηριοποιείται και αυξάνει, κατανοείται ως δύναμη 

1.5   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
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διαφορετική και ανταγωνιστική των δυτικών χωρών σε σχέση με την θρησκεία, τον 
πολιτισμό, τον τρόπο ζωής και νοοτροπίας και ακόμη τις αντιλήψεις της πολιτικής τάξης.     
Η σημασία του έγκειται επίσης στο γεγονός ότι σήμερα, λόγω των δυσμενών 
οικονομικών, εργατικών και πολιτικών συνθηκών διαφόρων χωρών της υφηλίου, πολλοί 
μουσουλμάνοι ζητούν καταφύγιο στις ισχυρότερες τεχνολογικά και οικονομικά χώρες 
του δυτικού κόσμου. Έτσι ζει μεταξύ μας στην Ευρώπη μεγάλος αριθμός 
μουσουλμάνων. Για πολλούς στη Δύση το Ισλάμ είναι μια ξένη δύναμη, η οποία σήμερα  
όπως σχεδόν πάντοτε στο παρελθόν ,απειλεί σαν χιονοστιβάδα τον δυτικό κόσμο.     
    Το Ισλάμ είναι βέβαια από τη φύση του θρησκεία μαζί και πολιτεία. Συγχρόνως όμως 
είναι και ένας πνευματικός οργανισμός, μια θρησκεία, που σκοπό έχει να 
σταθεροποιήσει την σχέση του ανθρώπου και της κοινωνίας με τον Θεό, διαμέσου μιας 
απόλυτης πίστης και υπακοής στο θέλημά του. Αυτό γίνεται όχι μόνο με την θέσπιση 
κανόνων και νόμων και την τήρησή τους, αλλά και με την καθιέρωση πνευματικών 
αξιών που απαιτούν και καθιστούν δυνατή μια τέτοια θρησκευτική ζωή. 
    Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει το Ισλάμ για τον χριστιανικό κόσμο βρίσκεται στο 
γεγονός ότι αυτό συναντήθηκε με τον Χριστιανισμό από τα πρώτα κιόλας βήματά του 
και είναι μονοθεϊστική θρησκεία, η οποία έχει άμεση σχέση με την διδασκαλία της Αγίας 
Γραφής αν και με διαφορετικές ερμηνείες σε καίρια σημεία. 
 
 
 
 
 
   
    
 
 

Κινήματα αυστηρότητας και ασκητισμού στην Ισλαμική κοινότητα άλλα 

και άλλοι παράγοντες οδήγησαν από τον 8ο μ.Χ. αιώνα στην δημιουργία του 
Ισλαμικού μυστικισμού, που πήρε το όνομα Σουφισμός. Σκοπός του 

Σουφισμού είναι η ένωση με το Θεό που επιτυγχάνεται μέσω της εκμηδένισης 
του εγώ. Βαθμιαία η Σουφιστές οργανώθηκαν σε διάφορες μοναστικές 

κοινότητες και τάξεις, όπως οι δερβίσηδες κ.α. Επίσης ανέπτυξαν τεχνικές 

για να επιτευχθεί η ένωση με το Θεό, όπως το <<ντικρ>> που συνίσταται 
στο διαλογισμό πάνω στο όνομα του Θεού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 ΣΟΥΦΙΣΜΟΣ 
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Τον 19ο αιώνα εμφανίστηκε στην Αραβία το πουριτανικό κίνημα που οδήγησε στην 
δημιουργία αδελφοτήτων στην Β. Αφρική και την εμφάνιση ισλαμικών οργανώσεων του 
Μεσοπολέμου. Η ιδεολογική μεταμόρφωση του Ισλάμ δημιούργησε το μοντέρνο 
φαινόμενο του Ισλαμισμού, το οποίο αποτέλεσε και την πιο νεωτερική έκφραση του 
Ισλαμικού Φονταμενταλισμού ο οποίος δεν είναι ένα ενιαίο φαινόμενο, αλλά μία τάση με 
πολλές διαφορετικές όψεις.  
 
   Ένα ακόμη στοιχείο της σημερινής εικόνας του Ισλάμ είναι η νέα εξάπλωση του σε 
διάφορες περιοχές, που οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως π.χ στην παγκόσμια 
αναβίωση από την δεκαετία του ’60, του μυστικισμού των διαφόρων θρησκειών, 
συμπεριλαμβανομένου και του ισλαμικού σουφισμού. Με αυτή την μορφή το Ισλάμ 
έχει διαδοθεί  πλατιά σε μερικές χώρες, όπως π.χ στην Γαλλία. Άλλος λόγος είναι η 
επιθυμία από διάφορες εθνικές η φυλετικές ομάδες, όπως οι μαύροι της Αμερικής και 
της Αφρικής, να διαφοροποιηθούν από τα πρότυπα των δυτικών κοινωνιών και να 
αποκτήσουν εθνική η φυλετική ταυτότητα άλλη από εκείνη των δυτικών. 
 

1.7 ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 


