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ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΥ 

 

Θρησκεία μονοθεϊστική. Ιδρυτής ο Μωάμεθ (570 μ.Χ.-632 μ.Χ.)  

 

Το πρώτο του κήρυγμα στη Μέκκα. Οι άνθρωποι εκεί αντέδρασαν στις 

μονοθεϊστικές αντιλήψεις και τον ανάγκασαν να καταφύγει στη Μεδίνα. 

(622 μ.Χ. έτος Εγίρα).  

 

Η διδασκαλία του περιέχεται στο Κοράνιο (114 κεφάλαια «Σούρες»). 

Αποκαλύφθηκε στο Μωάμεθ από τον αρχάγγελο Γαβριήλ. Θεωρείται 

θείο και αλάθητο.  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

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 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.)                                           

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΣΤΥΛΟΙ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ  

Τα υποχρεωτικά καθήκοντα κάθε πιστού Μουσουλμάνου.  
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 Ομολογία πίστης κι επανάληψη της φράσης «Δεν υπάρχει άλλος 

Θεός παρά μόνο ο Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του.  

 Προσευχή πέντε φορές τη μέρα με κατεύθυνση τη Μέκκα. Η 

Παρασκευή είναι μέρα αφιερωμένη στην προσευχή. Τζαμί είναι ο 

ναός τους. Μιχράμπ είναι μια ημικυκλική κόγχη που βλέπει στη 

Μέκκα. Εκεί στρέφεται ο Ιμάμης και απαγγέλλει προσευχές.  

 

 Ελεημοσύνη.  

 

 Νηστεία κατά το μήνα Ραμαντάν.  

 

 Ιεραποδημία.  

   

 ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ  

Το Κοράνι είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται το Ισλάμ και 

είναι το αντίγραφο ενός ουράνιου πρωτότυπου. Στους ανθρώπους 

κυκλοφορεί απλά ένα αντίγραφό του. Το πρωτότυπο αυτό βρίσκεται 

πάντοτε μπροστά στον Θεό. Έχει την ίδια θέση που έχει στον 

χριστιανισμό ο Ιησούς ως προαιώνιος Λόγος του Θεού. 

Είναι βιβλίο που διαιρείται σε 114 κεφάλαια που εκτείνονται σε 6.200 

στίχους. Κάθε κεφάλαιο ονομάζεται «σούρα» αραβικά: سورة     και μπορεί 

να απαρτίζεται από λίγους μόνο στίχους ή να περιέχει πάνω από 200. Τα 

δύο μεγαλύτερα (Η Βούς, 2ο και Οι Ποιηταί, 3ο) έχουν αντιστοίχως 286 

και 227 στίχους, ενώ τα μικρότερα (Η Δείλη, 103ο, Το Κάουθερ, 108ο, 

Η Επικουρία, 110ο) μόνο τρεις. Αλλά και οι στίχοι δεν έχουν ορισμένη 

έκταση· μερικοί αποτελούνται από δύο μόνο λέξεις, άλλοι από πολλές 

δεκάδες. Η κατάταξη των κεφαλαίων δεν γίνεται με βάση τη λογική ή 

χρονολογική σειρά. Προηγούνται κατά κανόνα τα εκτενέστερα και 

έπονται τα συντομότερα. Εξαίρεση αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο, «Η 

Έναρξις»: είναι μία σύντομη σούρα που έχει τη μορφή προλόγου. Αυτή 

επαναλαμβάνεται από τους πιστούς μουσουλμάνους τουλάχιστον δύο 

φορές σε κάθε προσευχή. Στο αραβικό πρωτότυπο οι σούρες, είναι 

γνωστές με τα ονόματα που φέρουν π.χ. αλ-Φατίχα (Η Έναρξη), αλ-

Μπάκαρα (Η Aγελάδα), κ.λ.π. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΑΝΙΟΥ 

 Ένας είναι ο Θεός (Αλλάχ). Ο Μωάμεθ είναι ο τελευταίος και 

μεγαλύτερος προφήτης. Προηγήθηκαν κι άλλοι μικρότεροι. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%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%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
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
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 Υπάρχουν άγγελοι και διάβολος (Ιμπλίς)  

 

 Το κισμέτ καθορίζει τη ζωή και τις πράξεις του ανθρώπου.  

 

 Υπάρχει τελική κρίση και ανταπόδοση(παράδεισος-κόλαση).  

 

 Ένα πρόβλημα της Μουσουλμανικής Θεολογίας είναι η αντίφαση 

μεταξύ της ιδέας της ανταπόδοσης και του κισμέτ.  

 

 

ΤΑ ΧΑΝΤΙΘ 

Τα Χαντίθ είναι η παράδοση γύρω από την συμπεριφορά και τη σοφία 

του Μωάμεθ, που καθορίστηκαν μεταδιδόμενα από στόμα σε στόμα από 

αυτόπτες μάρτυρες κυρίως της πρώτης αλλά και της δεύτερης και της 

τρίτης Ισλαμικής γενιάς. 

Δεν θεωρούνται όλα τα Χαντίθ έγκυρα από τους θεολόγους-

νομοδιδάσκαλους του Ισλάμ. Υπάρχουν πολλές συλλογές Χαντίθ και 

έχει αναπτυχθεί ολόκληρη επιστήμη ώστε να εξακριβωθεί ποια Χαντίθ 

θεωρούνται αυθεντικά. Οι δύο κλασικές συλλογές είναι οι «Σαχίχ» του 

al-Bukhari και του Muslim. Οι συλλογές αυτές ονομάζονται «οι δυο 

γνήσιες» (al-sahihan) και περιέχουν αφηγήσεις δογματικού, ηθικού και 

ιστορικού ενδιαφέροντος . Οι Σιίτες έχουν τα δικά τους Χαντίθ τά οποία 

αποδίδουν στην οικογένεια του Αλή. 

Ενώ το Κοράνιο είναι ο λόγος του Θεού, τα Χαντίθ θεωρούνται «ο λόγος 

του Μωάμεθ». Επίσης, οι δυο κύριοι κλάδοι του Ισλάμ είναι οι Σουνίτες 

και οι Σιίτες. 

 

ΤΟ ΙΣΛΑΜ... ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B8
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%89%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B8
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82


4 

 

 

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 πιό γρήγορα αυξανόμενη 

πίστη στον κόσμο.  

 

 

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΕΧΤΕΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ 

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 ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
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Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ 

 

 Η εισαγωγή αυτή, είναι απαραίτητη για το θέμα των γυναικών, 

διότι όπως έχουν διαπιστώσει πολλοί ειδικοί στο Ισλαμικό 

Οικογενειακό Δίκαιο, έτσι όπως εφαρμόζεται σε πολλές 

Μουσουλμανικές χώρες ομοιάζει ελάχιστα με τη φιλελεύθερη και 

στοργική συμπεριφορά προς τις γυναίκες που εφάρμοσε ο ίδιος ο 

Προφήτης Μοχάμεντ. Είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίσουμε τη 

σημερινή εφαρμογή ή την παρελθούσα και το πνεύμα του νόμου - 

τις αρχές που θεμελίωσε ο Θεός στο Κοράνι και εφάρμοσε ως 

παράδειγμα προς μίμηση ο Προφήτης Μοχάμεντ. Οι σύγχρονοι 

συγγραφείς πάνω στο θέμα «Ισλάμ και Γυναίκα» συμφωνούν στο 

ότι είναι βασικό να επιστρέψουμε πίσω στις αυθεντικές πηγές και 

να ερμηνεύσουμε ξανά τους νόμους.  

 

Στο όνομα της θρησκείας στις μουσουλμανικές κοινωνίες της 

Αφρικής ακρωτηριάζονται σεξουαλικά (κλειτοριδεκτομή) δύο 

εκατομμύρια γυναίκες το χρόνο. Στο όνομα της θρησκείας και πάλι 

καταδικάστηκε σε θάνατο δια λιθοβολισμού η Νιγηριανή που 

γέννησε το εξώγαμο παιδί της, παρ’ όλο που ήταν θύμα βιασμού. 

Στο Ιράν και τη Σαουδική Αραβία εξ άλλου, οι γυναίκες είναι 

υποχρεωμένες να καλύπτουν και το πρόσωπό τους ακόμα εκτός 

σπιτιού – λες και δεν θα έπρεπε καν να υπάρχουν - ενώ η ίδια η 

θρησκεία συνιστά στους συζύγους να δέρνουν τις γυναίκες τους 

προκειμένου να τις συνετίσουν. Έτσι, πολύ συχνά οι γυναίκες 

έρχονται αντιμέτωπες με τη βία, ιδιαίτερα μέσα στο γάμο. Ακόμα 

και στην περίπτωση που κάποιες αποφασίσουν να ακολουθήσουν 

τη δικαστική οδό, θα στρέψουν όλη την οικογένεια και την 

κοινωνία εναντίον τους. Η αστυνομία δε, θεωρεί τη βία καθαρά 

ενδοοικογενειακή υπόθεση και επιστρέφει τις κακοποιημένες 

γυναίκες στα σπίτια τους.  
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Άλλη μια μορφή ατιμώρητης βίας που υφίστανται οι 

μουσουλμάνες είναι ο βιασμός. Στο Πακιστάν, για παράδειγμα, 

παρ’ όλο που η νομοθεσία για τους βιαστές είναι αυστηρή, σπάνια 

δικάζονται αυτοί, αφού συνήθως είναι μεγαλογαιοκτήμονες ή 

αρχηγοί του υποκόσμου. Εκτός αυτού, αν μια παντρεμένη γυναίκα, 

δεν καταφέρει να αποδείξει το βιασμό, είναι σίγουρο ότι θα 

καταδικαστεί κι από πάνω σαν μοιχός.  

 

Ένα άλλο θέμα που προκαλεί φρίκη σε κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο, 

είναι η επιβολή της θανατικής ποινής σε ανηλίκους και κυρίως 

κορίτσια. Στο Ιράν, τον περασμένο χρόνο υπήρξαν θανατικές 

καταδίκες οκτώ ανηλίκων, ενώ εκκρεμούν κι άλλες!  

 

 

Τα εγκλήματα τιμής εξ άλλου εις βάρος των γυναικών είναι καθημερινή 

πρακτική στις χώρες του Ισλάμ, όπου μία στις τρεις δολοφονίες 

γυναικών γίνεται για λόγους τιμής. Συχνά γυναίκες δολοφονούνται από 

τους συζύγους ή τους συγγενείς τους γιατί έφεραν ντροπή στην 

οικογένεια! «Το αίμα ξεπλένει την ντροπή», λένε οι δολοφόνοι. Κι όταν 

η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας προσπάθησε να εξισώσει τα 

εγκλήματα τιμής με τα κοινά εγκλήματα, μάλλον δεν βρήκε καμία 

απολύτως απήχηση, αντίθετα μάλιστα, ήρθε σε σύγκρουση με το λαϊκό 

αίσθημα.  

 

Στις πιο πολλές μουσουλμανικές χώρες άλλωστε, η συντριπτική 

πλειοψηφία των γυναικών είναι αναλφάβητες, ενώ η γυναίκα έχει πολύ 

περιορισμένα δικαιώματα στη μόρφωση και στην εύρεση εργασίας. 

Όσο για πολιτικά δικαιώματα… είναι περιττό ακόμα και να θίξουμε το 

θέμα.  

 

Ένα είναι σίγουρο: Όσο οι γυναίκες μένουν μακριά από τη μόρφωση 

και την εργασία, τόσο θα παραμένουν εξαρτημένες από τους άντρες και 
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θύματα ενός φαρισαϊκού και σκοταδιστικού μισογυνικού κράτους. 

Γιατί, ας μην ξεχνάμε, το κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες της 

προόδου, της εξέλιξης και του πολιτισμού είναι η μόρφωση. Κι εκείνο 

που σίγουρα τις κλειδώνει ερμητικά είναι ο φανατισμός, η 

θρησκοληψία και η αγραμματοσύνη. Και ο δρόμος που έχουν να 

διανύσουν οι μουσουλμάνες είναι πολύ μακρύς, αφού η κουλτούρα και η 

θρησκεία τους έχουν ήδη φωλιάσει βαθιά μέσα και στις ίδιες ακόμα.  

 

ΣΑΡΙΑ 

Με τον όρο σαρία  ο δρόμος προς την πηγή ύδατος από το ρήμα 

"shara'a" , που σύμφωνα με το Λεξικό του Ιερού Κορανίου του 

Αμπντούλ Μανάν Ομάρ σχετίζεται με την ιδέα ενός συστήματος θείου 

νόμου, μιας ατραπού πίστης και πρακτικής, εννοείται ο ισλαμικός 

θρησκευτικός κώδικας διαβίωσης. Είναι εμπνευσμένη από το Κοράνιο 

και χρησιμοποιείται ως αναφορά στο ισλαμικό δίκαιο , αλλά και τον 

ισλαμικό τρόπο ζωής γενικότερα. 

O John Harrison ένας απλός φύλακας μας εξιστορεί 

την προσωπική του εμπειρία με έναν μουσουλμάνο 

Ιερέα. 
 

   Το περιστατικό συνέβη στο Λονδίνο. 

Τον περασμένο μήνα παρακολούθησα την ετήσια συνέλευση για την 

διατήρηση/ανανέωση της αδείας μου στην ασφάλεια υπηρεσίας των φυλακών. 

 Έγιναν παρουσιάσεις από τρεις ομιλητές, για τις τρεις θρησκείες, την 

Ρωμαιοκαθολική, την Προτεσταντική και την Μουσουλμανική, οι οποίοι 

εξήγησαν τις πεποιθήσεις τους. 

Ενδιαφέρθηκα ιδιαίτερα σε ότι ο Ισλαμιστής Ιμάμης είχε να πει σχετικά με τις 

βάσεις του Ισλάμ, μαζί με την παρουσίαση βίντεο. Μετά τις παρουσιάσεις, 

ήλθε η ώρα των ερωτήσεων. Απευθύνθηκα προς τον Ιμάμη και τον ρώτησα: 

    «Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά καταλαβαίνω  

ότι οι περισσότεροι ιμάμηδες και κληρικοί του Ισλάμ έχουν δηλώσει έναν 

ιερό πόλεμο εναντίων των άπιστων του κόσμου και ότι με τη δολοφονία 

ενός άπιστου, (η οποία είναι μια εντολή προς όλους τους Μουσουλμάνους) 

έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στον Παράδεισο. Αν αυτή είναι η 

περίπτωση, μπορείτε να μου δώσετε τον ορισμό του άπιστου;»  
   Δεν υπήρξε διαφωνία με τη δήλωσή μου και, χωρίς δισταγμό μου απάντησε, 

«αυτοί που δεν πιστεύουν!» 
     Του ανταπάντησα, «Επιτρέψτε μου λοιπόν για να σιγουρευτώ, ότι σωστά 

αντιλήφθηκα την απάντηση σας: Όλοι οι οπαδοί του Αλλάχ έχουν εντολή 

να σκοτώσουν όλους όσοι δεν είναι οπαδοί του Αλλάχ, ώστε να μπορέσουν 

να έχουν μια θέση στον Παράδεισο. Είναι σωστό αυτό;» 
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      Η έκφραση στο πρόσωπό του Ιμάμη άλλαξε από αυτήν της εξουσίας με 

εκείνη ενός μικρού αγοριού που μόλις πιάστηκε με το χέρι του στο κουτί με τα 

μπισκότα. Εκείνος ντροπαλά απάντησε, «Ναι». 

       Στη συνέχεια δήλωσα: «Λοιπόν, έχω ένα πραγματικό πρόβλημα 

προσπαθώντας να φανταστώ ( σήμερα ) τον Πάπα Βενέδικτο να διατάζει 

όλους τους Καθολικούς ν'αρχίσουν να σκοτώνουν Μουσουλμάνους, ή τον 

Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι να παροτρύνει όλους τους Προτεστάντες 

να κάνουν το ίδιο, προκειμένου να τους εξασφαλίσουν μια θέση στον 

Παράδεισο!» 

        Ο Ιμάμης ήταν άφωνος! 

 Και συνέχισα: «Έχω επίσης ένα πρόβλημα με το να είμαι « φίλος» σας όταν 

εσείς και οι κληρικοί αδελφοί σας λέτε στους οπαδούς σας να με 

σκοτώσουν!Επιτρέψτε μου να σας θέσω ένα ερώτημα. Θα διαλέγατε τον 

Αλλάχ σας, που σας λέει να με σκοτώσετε για να μπορέσετε να πάτε στον 

Παράδεισο, ή  

 τον Ιησού μου που μου λέει να σας αγαπώ γιατί θα με πάρει στον 

Παράδεισο και θέλει να είστε και εσείς μαζί μου;» Θα μπορούσατε να 

είχατε ακούσει μια καρφίτσα που πέφτει καθώς ο ιμάμης έμεινε άφωνος. 

 

 Περιττό να πούμε ότι, οι διοργανωτές του σεμιναρίου της  

 «Διαφοροποιήσεως» δεν ήταν ευχαριστημένοι με τον τρόπο που 

αποκαλύφθηκε η αλήθεια και το πιστεύω των μουσουλμάνων. 
 

  Μέσα σε είκοσι χρόνια, θα υπάρχουν αρκετοί μουσουλμάνοι 

ψηφοφόροι στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εκλέξουν μια κυβέρνηση 

της αρεσκείας τους, που  θα είναι συμβατή με τον νόμο της Σαρίας. 

 

 Ο καθένας στον ΚΟΣΜΟ πρέπει και απαιτείται να το διαβάσει, 

αλλά με την τρέχουσα πολιτική παράλυση, το ανεκτικό σύστημα της 

δικαιοσύνης, τα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης και με την 

επικρατούσα 'τρελή πολιτική ορθότητα', δεν υπάρχει περίπτωσης 

αυτό το κείμενο να γίνει ευρέως γνωστό. 

  

ΑΓΓΕΛΑ ΤΣΑΚΙΡΗ  

ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ  ΚΑΣΟΥΡΑ 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΜΙΡΗ 

ΕΥΑ ΠΑΖΗ 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΚΑΡΛΙΔΗΣ 


