
 



 

 

 

 

 

«Είναι καθήκον του Επισκόπου να μεριμνά 

για το ποίμνιο που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. 

Είναι όμως εξίσου βασική υποχρέωση να μεριμνά 

και για τους ποιμένες που εξ ονόματός του 

διακονούν αυτό το ποίμνιο. 

Έχουμε χρέος λοιπόν να σταθούμε έμπρακτα στο 

πλευρό των ποιμένων και των συνεργατών μας. 

Να τους προσφέρουμε δυνατότητες συνεχούς 

κατάρτισης, ενίσχυσης και υποστήριξης στο 

δύσκολο έργο τους. Να φροντίσουμε ώστε όσα 

έμαθαν θεωρητικά στις σπουδές τους, να τα εμπλουτίσουν 

εκμεταλλευόμενοι τη γνώση και την εμπειρία άλλων κληρικών ή λαϊκών 

που έχουν εξειδικευθεί σε συγκεκριμένους τομείς διακονίας. 

Και ακόμη, πρέπει να προσφέρουμε στήριξη στην ιερατική οικογένεια, στα λαϊκά 

στελέχη μας, στους υποψηφίους αλλά και στους «απόμαχους» κληρικούς μας. 

Κύριο έργο του Ιδρύματος η «ποιμαντική των ποιμένων» και εργάτες του ένα 

πλήθος κυρίως κληρικών, αλλά και λαϊκών, που πρόθυμα θέλησαν να διακονήσουν 

τους αδελφούς τους εξ ονόματος του Επισκόπου τους με τρόπο οργανωμένο 

και ανταποκρινόμενο στις επιταγές της σύγχρονης πραγματικότητας». 

 

 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 

Ιερώνυμος Β΄ 
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ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Το «Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» 

(Ι.Π.Ε.) είναι ένα αυτόνομο επιμορφωτικό και ερευνητικό εκκλησιαστικό ίδρυμα της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο συστάθηκε με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς  

Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

22/Διεκπ.128/14-1-2015 (ΦΕΚ Β΄ 269) απόφασή της, και την τροποποίηση του 

Κανονισμού λειτουργίας όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. τ. Β' 5152/31-12-2019 ως προς το 

άρθρο 1 παράγρ. 1., ενώ αποτελεί Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σύμφωνα με 

τον Ν. 4763/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 216 του Ν. 4823/2021. 

Ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο έχει σκοπό την εν γένει θεολογική και 

ποιμαντική επιμόρφωση των κληρικών, των λαϊκών μελών και εθελοντών της 

Εκκλησίας και τη συνεχή ενημέρωσή τους για τις κοινωνικές, πολιτισμικές, 

τεχνολογικές και πνευματικές εξελίξεις. Παράλληλα διοργανώνει μία σειρά από 

επιστημονικές – ερευνητικές δράσεις και μελέτες έχοντας ως στόχο τη διάσωση και 

ανάδειξη του πλούτου της Ορθοδόξου παραδόσεως και του Ελληνο-χριστιανικού 

πολιτισμού χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. 

Κατά την περίοδο 2013-2015 το Ι.Π.Ε. υλοποίησε την Πράξη «Προγράμματα Δια 

Βίου Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη των Κοινωνικών Δεξιοτήτων των Κληρικών και 

των Λαϊκών Στελεχών της Εκκλησίας», κατά την οποία επιμορφώθηκαν 1.000 

κληρικοί και λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας, ενώ κατά την περίοδο 2017-2021 στο 

πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» υλοποιήθηκαν 241 

τμήματα (64 εξ αποστάσεως) σε όλη την Ελλάδα, στα οποία συμμετείχαν 4.300 

κληρικοί και 1.700 λαϊκοί. 

Σήμερα το Ι.Π.Ε. υλοποιεί την Πράξη «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών 

Μαθημάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5073422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η Πράξη 

αυτή έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση 140 επιμορφωτικών προγραμμάτων που 

απευθύνονται σε κληρικούς, λαϊκά στελέχη, συνεργάτες και εθελοντές της Εκκλησίας 
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και των φορέων της, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό μη εκκλησιαστικών φορέων 

και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας (3.000 συμμετοχές) σε 20 θεματικές ενότητες, οι 

οποίες σχεδιάστηκαν με βάση έρευνα ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών κατά την 

οποία συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 4.500 φύλλα αξιολόγησης προγραμμάτων 

(ανώνυμα ερωτηματολόγια) μέσω των οποίων αποτυπώθηκαν στατιστικά και 

αναδείχτηκαν πλήρως οι ποιμαντικές και επιμορφωτικές ανάγκες και οι σχετικές 

προτάσεις των κληρικών και των λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας, αλλά και του 

ανθρώπινου δυναμικού άλλων φορέων.  

Οι 20 θεματικές επιμορφωτικές ενότητες είναι:  

1. Λατρεία και πολιτισμός στη σύγχρονη ζωή (Λειτουργική – Τελετουργική) 

2. Συμβουλευτική σε σύγχρονα ζητήματα (Εξομολογητική) 

3. Κανονικό – εκκλησιαστικό δίκαιο: προεκτάσεις και εφαρμογή στον σύγχρονο 

τρόπο ζωής 

4. Οικουμενικές Σύνοδοι και σύγχρονη πραγματικότητα 

5. Η αισθητική της λατρείας 

6. Παιδαγωγική αξιοποίηση βιβλικών κειμένων 

7. Σύγχρονα προβλήματα και ζητήματα αιχμής υπό την οπτική των πατέρων της 

Εκκλησίας 

8. Οργάνωση και διοίκηση της ενορίας – προσφορά προς τον άνθρωπο 

9. Επιμόρφωση νέων στελεχών και εθελοντών εκκλησίας σε ζητήματα αιχμής 

(Υποψηφίων- νέων κληρικών και λαϊκών στελεχών) 

10. Θεωρία οργάνωσης και ανάπτυξης της εκκλησιαστικής αποστολής 

11. Οι άγιοι των Αθηνών. Πρόσωπα και πολιτιστικά μνημεία της εκκλησιαστικής 

ιστορίας της Αθήνας και τα μηνύματα τους στη σύγχρονη κοινωνία 

12. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον στην προοπτική μιας πράσινης οικουμένης 

13. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Εκκλησία 

14. Η επίδραση και οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στον σύγχρονο άνθρωπο 

15. Πτυχές της ελληνικής επανάστασης του 1821 

16. Ισλαμικό πανόραμα: Κόσμος, Ευρώπη, Ελλάδα από τις απαρχές έως σήμερα 

17. Ολοκαυτώματα και αντισημιτισμός 

18. Επιμόρφωση εμπειροτεχνών ψαλτών και παραδοσιακών μουσικών 

19. Εμβάθυνση στη βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική 
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20. Ελληνικός και ευρωπαϊκός μουσικός πολιτισμός με έμφαση στην 

εκκλησιαστική μουσική 

Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, ενώ για την υποστήριξη των εξ αποστάσεως προγραμμάτων 

δημιουργείται ένα σύστημα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μία 

ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle, αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ι.Π.Ε., στην οποία 

φιλοξενείται το σύνολο των θεματικών ενοτήτων και πλούσιο πρωτότυπο πολυμεσικό 

εκπαιδευτικό υλικό σε ένα προηγμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων ως επιμορφούμενοι θα πρέπει να 

επιλέξετε ένα θέμα από τα προτεινόμενα που υπάρχουν σε κάθε υποενότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού και να εκπονήσετε μία γραπτή ερευνητική εργασία, 

συμβουλευόμενοι και τη σχετική βιβλιογραφία που παρατίθεται. Ως όριο απουσιών 

ορίζεται το 10% των συνολικών ωρών του προγράμματος, όσον αφορά τα διά ζώσης 

και τα εξ αποστάσεως με σύγχρονη μορφή εκπαίδευσης προγράμματα. 

Στη λήξη του προγράμματος καλείστε να διαθέσετε λίγα λεπτά και να 

συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Οι απόψεις σας για την 

αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής διαδικασίας, οι πιθανές δυσκολίες που 

αντιμετωπίσατε, όπως και οι προτάσεις σας είναι πολύ σημαντικές για την 

ανατροφοδότηση και βελτίωση του προγράμματος, αλλά και τον μελλοντικό 

σχεδιασμό νέων θεματικών ενοτήτων. 

Η παρούσα Θεματική Ενότητα έχει τίτλο  ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ: 

ΚΟΣΜΟΣ, ΕΥΡΩΠΗ, ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ και 

διαρκεί 28 ώρες. Αποσκοπεί στο να εμπλουτίσει τις γνώσεις κληρικών και λαϊκών για 

το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους, προβάλλοντας μία ουσιαστική και αμερόληπτη 

εικόνα της θρησκείας αυτής, απαλλαγμένη από άγονες και αδιέξοδες στερεοτυπικές 

αντιλήψεις. Σε μία εποχή, που παρατηρείται αύξηση μεταναστευτικών ροών 

μουσουλμάνων προς την Ευρώπη και την Ελλάδα, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη 

αλληλογνωριμίας και ανάπτυξης συναντίληψης σε κοινά κοινωνικά θέματα και 

θρησκευτικές αξίες. Στόχος λοιπόν, του εν λόγω προγράμματος είναι να κατανοήσουν 

οι επιμορφούμενοι τη σημασία του διαθρησκειακού διαλόγου καθώς και τον 

ποιμαντικό ρόλο της Εκκλησίας στην επικοινωνία και την αγαστή συμβίωση με τους 

πιστούς άλλων θρησκειών. 
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Αποτελείται από τις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες:  

 

Α/Α Τίτλος Επιμέρους Θεματικής Ενότητας Ώρες 

1.1.  
Έναρξη – περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο 

πρόγραμμα 
1 

1.2.  Η γνώση του Ισλάμ από τον Χριστιανικό κόσμο 3 

2. Ισλάμ, θρησκεία και Πολιτεία 4 

3. Ιεροί τόποι και η σημασία τους για την παγκόσμια κληρονομιά 4 

4. Το Ισλάμ στην Ελλάδα 4 

5. Διαθρησκειακός Διάλογος, Ορθοδοξία και Ισλάμ 4 

6. Η ενορία ως φορέας καταλλαγής στην κοινωνία 4 

7.1. Τέχνη: Σημείο συνύπαρξης λαών και θρησκειών 2 

7.2. 
Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – 

Ανατροφοδότηση στόχων 
2 

 

Για την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ι.Π.Ε. θα θέλαμε να 

εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρό του, Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄, για την πατρική αγάπη και το άοκνο 

ενδιαφέρον με το οποίο περιβάλλει το έργο του Ι.Π.Ε. Εγκάρδιες ευχαριστίες αρμόζουν 

και προς τα Μέλη του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε., τους εργαζομένους και τους συνεργάτες του, 

τους κ. Καθηγητές και τους Εκπαιδευτές που διδάσκουν στα προγράμματά του και 

κυρίως προς την κα Αγγελική Ζιάκα, Αναπλ. Καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής του 

ΑΠΘ, και τον κ. Μιχάλη Μαριόρα, Αναπλ. Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του 

ΕΚΠΑ, για τη σύνταξη του παρόντος πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος 

ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς για τη συμμετοχή σας στο παρόν πρόγραμμα, 

καθώς η παρουσία σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τη διακονία μας. 

 

  Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης 

Αν. Διευθυντής Ι.Π.Ε. 
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1.1. ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ KAI ΣΤΟΧΟΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1.1. Σύντομη περιγραφή του επιμορφωτικού προγράμματος  

Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών -ανθρώπων κυρίως μουσουλμάνων- 

προς την Ευρώπη και την Ελλάδα, και η έξαρση της προσφυγικής κρίσης σε 

συνδυασμό με τη διατύπωση ή και τον φόβο ακραίου ισλαμιστικού λόγου σε 

διάφορες περιοχές του κόσμου, αναδεικνύουν με έντονο και πολυεπίπεδο τρόπο το 

ενδιαφέρον για τη θρησκεία του Ισλάμ και τους μουσουλμάνους. Επιπλέον, η 

παρουσία καλά οργανωμένης μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, αποτελεί 

ιδιαίτερη και σημαντική παράμετρο για την ελληνική, αλλά και την ευρωπαϊκή 

πραγματικότητα, ενώ συγχρόνως δεν πρέπει να διαφεύγει την προσοχή η ολοένα 

αυξανόμενη παρουσία μουσουλμάνων σε ολόκληρη την Ελλάδα.  

Ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό διαπιστώνεται μάλλον άγνοια από τη μεριά των 

Ελλήνων για τη θρησκεία του Ισλάμ και τους μουσουλμάνους, ο αριθμός των οποίων 

προσεγγίζει σταδιακά τα δύο δισεκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ φαίνεται να 

κυριαρχούν στερεοτυπικές αντιλήψεις για τη θρησκεία του Ισλάμ και σοβαρή 

δυσθυμία για τους μουσουλμάνους. Για τους παραπάνω λόγους το επιμορφωτικό 

πρόγραμμα προσπαθεί να αναδείξει διάφορες πτυχές της ισλαμικής πίστης και 

θρησκείας, όπως τις αντιλαμβάνονται οι μουσουλμάνοι, χωρίς βέβαια να 

εξωραΐζονται διάφορα αρνητικά φαινόμενα που στιγματίζουν τη θρησκεία του Ισλάμ 

και τις αγαθές προθέσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των μουσουλμάνων πιστών 

διαχρονικά.  

Ειδικότερα, το επιμορφωτικό πρόγραμμα εστιάζει στην ελληνική 

πραγματικότητα, στην οποία πληθώρα ζητημάτων σχετικά με το Ισλάμ και τους 

μουσουλμάνους απασχολεί την κοινή γνώμη και στοχεύει να επιμορφώσει ιερείς, 

στελέχη, απλούς πιστούς και όλους όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν πιο 

συγκεκριμένα για το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους, χωρίς προκαταλήψεις και 

μονόπλευρες προσεγγίσεις. Ο συγκεκριμένος στόχος επιτυγχάνεται με την 

παρουσίαση και ενδελεχή εξέταση και ανάπτυξη διάφορων σημαντικών διαστάσεων 

του Ισλάμ, προβάλλοντας μια ουσιαστική και αμερόληπτη εικόνα της θρησκείας 



ΕΝΑΡΞΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ KAI ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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αυτής, απαλλαγμένη από άγονες και αδιέξοδες στερεοτυπικές αντιλήψεις προς 

όφελος των συμμετεχόντων. 

 

 1.1.2. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει: 

1. Να βελτιώσει και να εμπλουτίσει τις γνώσεις εθελοντών, στελεχών και συνεργατών 

της Εκκλησίας (κληρικών και λαϊκών) αλλά και άλλων προσώπων οι οποίοι παρέχουν 

υπηρεσίες στις εκκλησιαστικές δομές, όπως ενδεικτικά στις ενορίες αλλά και στο 

ευρύτερο εκκλησιαστικό έργο.  

2. Να επιμορφώσει εθελοντές, στελέχη και συνεργάτες της Εκκλησίας (κληρικούς και 

λαϊκούς) αλλά και άλλα πρόσωπα στη διαχείριση και στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη ελληνική εκκλησιαστική 

πραγματικότητα, αλλά και ευρύτερα η κοινωνία, εξαιτίας της ολοένα αυξανόμενης 

παρουσίας μουσουλμάνων στην Ελλάδα. 

3. Να καταρτίσει εθελοντές, στελέχη και συνεργάτες της Εκκλησίας (κληρικούς και 

λαϊκούς) αλλά και άλλα πρόσωπα στη διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν 

στην εκκλησιαστική και ευρύτερα κοινωνική πραγματικότητα, ώστε να μπορούν να 

συνομιλούν και να συνεργάζονται με ανθρώπους διαφορετικής θρησκευτικής πίστης 

και ειδικά μουσουλμάνους.  

4. Να εκπαιδεύσει εθελοντές, στελέχη και συνεργάτες της Εκκλησίας (κληρικούς και 

λαϊκούς) αλλά και άλλα πρόσωπα στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει 

η ενοριακή οργάνωση του εκκλησιαστικού βίου, ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα να 

σχεδιάζουν και να υλοποιούν δράσεις είτε σε ενοριακό είτε σε διενοριακό επίπεδο, 

καθώς επίσης και να ανασχεδιάσουν τις ήδη υπάρχουσες, με στόχο την αγαστή και 

γόνιμη συνύπαρξη με τους μουσουλμάνους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας 

 

1.1.3. Αναλυτικό Πρόγραμμα: 

Α/Α ΣΤΟΧΟΙ 

(επιθυμητές 

γνώσεις-δεξιότητες-

ικανότητες) 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

(Τίτλοι) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

(περιγραφή) 

 

1.1  Οι επιμορφούμενοι 

θα είναι σε θέση να: 

 προσδιορίζουν το 

περιεχόμενο και 

τους στόχους του 

επιμορφωτικού 

προγράμματος 

ΕΝΑΡΞΗ – 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ 

ΣΤΟΧΟΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 Αυτή η ενότητα 

περιλαμβάνει: 

 την παρουσίαση του Φορέα 

υλοποίησης του 

προγράμματος (Ίδρυμα 

Ποιμαντικής 

Επιμορφώσεως) 
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 αντιλαμβάνονται τα 

αναμενόμενα 

αποτελέσματα και 

τη σκοπιμότητα του 

επιμορφωτικού 

προγράμματος 

 

 

 

 τη σκοπιμότητα του 

σχεδιασμού και της 

υλοποίησης του 

επιμορφωτικού 

προγράμματος 

 την περιγραφή του 

περιεχομένου, τη 

μεθοδολογία και τα 

προσδοκώμενα 

αποτελέσματα 

 την παρουσίαση  

εκπαιδευτή/ών και 

εκπαιδευομένων / 

αλληλογνωριμία 

1.2 Οι επιμορφούμενοι 

θα είναι σε θέση: 

 Να κατανοούν τους 

τρόπους 

κατανόησης και 

προσέγγισης του 

Ισλάμ από τον 

Χριστιανισμό σε 

διαφορετικές 

ιστορικές περιόδους 

 Να γνωρίζουν τη 

σχετική ελληνική 

βιβλιογραφία  

 Να 

αντιλαμβάνονται 

τις βασικές βιβλικές 

διδασκαλίες και τις 

διαφοροποιήσεις 

μεταξύ 

Χριστιανισμού και 

Ισλάμ. 

Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ 

ΙΣΛΑΜ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ 

ΚΟΣΜΟ 

Σε αυτή την ενότητα θα 

παρουσιαστούν, θα 

αναλυθούν και θα 

συζητηθούν: 

 η προσέγγιση του Ισλάμ 

από τη βυζαντινή και 

μεταβυζαντινή γραμματεία 

 η σύγχρονη ελληνική 

έρευνα για το Ισλάμ 

 οι βασικές μουσουλμανικές 

θεολογικές διδασκαλίες και 

οι διαφορές τους με τις 

χριστιανικές 

 η συμβίωση χριστιανών και 

μουσουλμάνων στην 

Ανατολή 

2. Οι επιμορφούμενοι 

θα είναι σε θέση: 

 Να κατανοούν 

βασικές αρχές της 

θρησκείας του 

Ισλάμ 

 Να 

αντιλαμβάνονται 

τις αφετηριακές 

αρχές σύνδεσης 

θρησκείας και 

πολιτείας 

 Να διδαχθούν τα 

κυριότερα σημεία 

ΙΣΛΑΜ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ  

Σε αυτή την ενότητα θα 

παρουσιαστεί, θα αναλυθεί 

και θα συζητηθεί: 

 η βασική θεολογική 

διδασκαλία του Ισλάμ 

 η πολιτειακή δομή και 

οργάνωση της πρώιμης 

ισλαμικής κοινότητας 

 η εξέλιξη της σχέσης του 

Ισλάμ με την πολιτική 

εξουσία διαχρονικά στον 

ισλαμικό κόσμο 

 η διδασκαλία των μεγάλων 

θεωρητικών του λεγόμενου 
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των μεγάλων 

θεωρητικών του 

Ισλάμ που 

τεκμηριώνουν τις 

σχετικές αντιλήψεις 

πολιτικού Ισλάμ 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επιμορφούμενοι 

θα είναι σε θέση: 

 Να αντιληφθούν το 

μέγεθος και την 

εξάπλωση του 

Ισλάμ σε ολόκληρο 

τον κόσμο 

 Να κατανοήσουν 

συγκεκριμένα την 

εξάπλωση του 

Ισλάμ στην Ευρώπη 

 Να αξιολογήσουν 

τις παγκόσμιες 

θρησκευτικές και 

όχι μόνο συνέπειες 

αυτής της 

εξάπλωσης 

ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ 

Σε αυτή την ενότητα θα 

παρουσιαστεί, θα αναλυθεί 

και θα συζητηθεί: 

- η γεωγραφική εξάπλωση 

του Ισλάμ σε ολόκληρο τον 

πλανήτη 

- η αντίδραση που προκαλεί 

στον παγκόσμιο 

θρησκευτικό χάρτη η 

συγκεκριμένη εξέλιξη 

- η αύξηση των 

μουσουλμανικών 

κοινοτήτων στην Ευρώπη 

- η ευρωπαϊκή 

προβληματική γύρω από 

αυτή την εξέλιξη 

4. Οι επιμορφούμενοι 

θα είναι σε θέση: 

 Να κατανοήσουν 

την παρουσία του 

Ισλάμ στην Ελλάδα 

 Να αντιληφθούν τις 

συνέπειες αυτής της 

πραγματικότητας 

 Να εντοπίσουν 

τρόπους ομαλής 

σχέσης και 

συνεργασίας μεταξύ 

χριστιανών και 

μουσουλμάνων   

ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

Σε αυτή την ενότητα θα 

παρουσιαστεί, θα αναλυθεί 

και θα συζητηθεί: 

- η παρουσία Ελλήνων 

μουσουλμάνων πολιτών 

στην Θράκη 

- η αυξανόμενη παρουσία 

μουσουλμάνων σε 

ολόκληρη την Ελλάδα 

- η πραγματικότητα που 

διαμορφώνεται από αυτές 

τις εξελίξεις και οι 

συνέπειές τους 

- η στάση και ο ρόλος της 

Εκκλησίας σε αυτές τις 

εξελίξεις 

5. Οι επιμορφούμενοι 

θα είναι σε θέση: 

 Να γνωρίσουν την 

ιστορική πορεία του 

διαλόγου των 

Εκκλησιών με το 

Ισλάμ  

 Να 

ευαισθητοποιηθούν 

σε θέματα 

κατανόησης και 

διαλόγου με 

ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ, 

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ 

ΙΣΛΑΜ  

 Σε αυτή την ενότητα θα 

παρουσιαστούν, θα 

αναλυθούν και θα 

συζητηθούν: 

 οι βασικές αρχές της 

διαθρησκειακής 

εκπαίδευσης για τη 

διεξαγωγή ορθού και 

εποικοδομητικού διαλόγου 

μεταξύ του χριστιανισμού 

και των σύγχρονων 

μεγάλων παγκόσμιων 
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ανθρώπους 

διαφορετικών 

ταυτοτήτων-

θρησκευτικών, 

γλωσσικών και 

πολιτισμικών. 

 Να πληροφορηθούν 

για τις δράσεις των 

Εκκλησιών, των 

Πανεπιστημίων και 

άλλων οργανισμών 

σε θέματα 

διαθρησκειακού 

διαλόγου, τοπικού 

και οικουμενικού 

θρησκειών.  

 τα σημεία σύγκλισης και 

απόκλισης των αρχών των 

μεγάλων θρησκειών προς 

τις θεμελιώδεις αρχές της 

χριστιανικής διδασκαλίας 

για την αλληλοκατανόηση 

και την ειρηνική συνύπαρξη 

των λαών.  

 ο διαχρονικός διάλογος 

μεταξύ Ανατολικής 

Χριστιανικής Εκκλησίας 

και Ισλάμ.  

 η διαθρησκειακή 

εκπαίδευση, 

διαθρησκειακός διάλογος, 

παγκόσμιες πρωτοβουλίες, 

πρωτοβουλίες των 

Θεολογικών Σχολών 

Θεσσαλονίκης και Αθηνών, 

της Εκκλησίας της Ελλάδος 

και των Πρεσβυγενών 

Πατριαρχείων, συνέδρια 

διαθρησκειακού διαλόγου. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επιμορφούμενοι 

θα είναι σε θέση: 

 Να γνωρίσουν 

σύγχρονες 

πρωτοβουλίες 

διαθρησκειακού 

διαλόγου στην 

Ευρώπη και τη 

Μέση Ανατολή 

κυρίως 

 Να κατανοήσουν 

τον ρόλο της 

Εκκλησίας, 

ποιμαντικό και 

κοινωνικό, στην 

επικοινωνία με 

πιστούς άλλους 

θρησκειών 

 Να εξασκηθούν 

στην απόκτηση 

διαθρησκειακών 

δεξιοτήτων και 

οργάνωσης δικτύων 

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Σε αυτή την ενότητα θα 

παρουσιαστεί, θα αναλυθεί 

και θα συζητηθεί: 

 η δράση και οι 

διαθρησκειακές 

πρωτοβουλίες στη Δυτική 

Ευρώπη 

 η δράση και οι 

διαθρησκειακές 

πρωτοβουλίες στην 

Ελλάδα, τα Βαλκάνια και 

τη Μέση Ανατολή 

 οι τρόποι οργάνωσης, 

εποπτείας και συντήρησης 

τοπικών διαθρησκειακών 

δικτύων  

 οι τρόποι άσκησης στη 

γνωριμία και την άρση του 

φόβου και της 

μισαλλοδοξίας, χωρίς να 

διακυβεύεται η πίστη 

7.1 Οι επιμορφούμενοι 

θα είναι σε θέση: 
Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ 

ΣΗΜΕΙΟ 

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΛΑΩΝ 

Σε αυτή την ενότητα θα 

παρουσιαστεί, θα αναλυθεί 

και θα συζητηθεί: 
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 Να κατανοούν τη 

σημασία για την 

ανθρωπότητα της 

θρησκευτικής 

κληρονομιάς και 

των ιερών τόπων 

λατρείας 

 Να προσεγγίζουν τη 

σημασία των ιερών 

τόπων για τους 

πιστούς του 

Χριστιανισμού και 

του Ισλάμ 

 Να εμβαθύνουν στα 

ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και 

τους συμβολισμούς 

των ιερών τόπων 

και ιερών χώρων 

 Να 

αντιλαμβάνονται τη 

σχέση της 

θρησκείας και των 

ιερών τόπων στο 

πλαίσιο της 

σύγχρονης 

πολιτικής και 

πολιτιστικής 

πραγματικότητας  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ  η παγκόσμια κληρονομιά 

και η σχέση της με τους 

ιερούς τόπους: κριτική 

προσέγγιση. 

 η σημασία του ιερού χώρου 

στον Χριστιανισμό και στο 

Ισλάμ 

 η έννοια και η σημασία των 

θρησκευτικών συμβόλων 

 η σχέση της θρησκείας και 

των ιερών τόπων στη 

σύγχρονη πολιτική και 

πολιτιστική 

πραγματικότητα 

7.2  Η θεματική ενότητα 

αποσκοπεί στο να 

αξιολογηθεί ο βαθμός 

αφομοίωσης των 

γνώσεων και 

δεξιοτήτων που 

απέκτησαν οι 

συμμετέχοντες κατά 

την παρακολούθηση 

του προγράμματος 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ- 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ- 

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

ΣΤΟΧΩΝ  

 

Σε αυτή την ενότητα θα 

παρουσιαστούν, θα 

αναλυθούν και θα 

συζητηθούν: 

 Οι εργασίες των     

    Εκπαιδευομένων 
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1.2 Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ 
 

 

Λέξεις κλειδιά: Βυζαντινή, μεταβυζαντινή, σύγχρονη ελληνική έρευνα, πολεμική, 

διάλογος, Ισλάμ. 

 

1.2.1 Εισαγωγή 

Ποια ήταν η γοητεία που ασκούσαν οι μεγάλοι πολιτισμοί της Ανατολής στον 

ελληνικό κόσμο, μας το φανερώνει τόσο η ελληνική μυθολογία όσο και η ελληνική 

θρησκεία. Όπως η ελληνική μυθολογία δέχθηκε πρώιμα την επίδραση της Ανατολής 

και εμπλουτίσθηκε από τον ελληνικό μύθο, έτσι και η ολυμπιακή θρησκεία 

ενσωμάτωσε νωρίς πολλές μορφές της ελληνικής μυθολογίας όσο και των 

ανατολικών λατρειών και πολιτισμών. Αυτή η επικοινωνία του ελληνικού κόσμου με 

την Ανατολή κορυφώνεται κατά την ελληνιστική εποχή με την «ελληνιστική 

οικουμένη», όπου η γλώσσα και ο φιλοσοφικός στοχασμός γίνονται κοινό κτήμα του 

κόσμου της Ανατολής, και παίρνει νέες διαστάσεις κατά την περίοδο της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας, η οποία έρχεται σε εγγύτατη σχέση με τον χώρο της Ανατολής και με 

την εμφάνιση του Ισλάμ (7ος μ.Χ. αιώνας). Τότε μέλλει να αντιμετωπίσει νέες 

αντιλήψεις και προκλήσεις. 

Το θέμα της προσέγγισης και κατανόησης της θρησκευτικής ετερότητας του 

αραβικού κόσμου από τη σύγχρονη ελληνική έρευνα είναι ευρύ και μπορεί να 

περιλάβει το σύνολο των θρησκειών που γεννήθηκαν στην περιοχή της 

Μεσοποταμίας και της Αραβικής Χερσονήσου από τους προχριστιανικούς και 

προϊσλαμικούς χρόνους έως σήμερα. Στην παρούσα ενότητα εστιάζουμε την προσοχή 

μας στην ελληνική  αντίληψη για τον αραβοϊσλαμικό κόσμο.  Αρχικώς θα δούμε πώς 

διαμορφώθηκε η ηγεμονική βυζαντινή αντίληψη περί Ισλάμ. Κατόπιν, θα σταθούμε 

κριτικώς στην αλλαγή που υπέστη ο κυρίαρχος βυζαντινός λόγος αμέσως μετά την 

πτώση της Κωνσταντινουπόλεως, όπου, εντός του νέου θρησκευτικοπολιτικού 

ισλαμικού πλαισίου, σημειώνονται ορισμένες απόπειρες χριστιανοϊσλαμικής 

κατανόησης, οι οποίες σύντομα θα παραχωρήσουν τη θέση τους σε εσχατολογικές 

και μεσσιανικές προσδοκίες και θα συμβάλουν στην άρθρωση ενός κατεξοχήν 

αποκαλυπτικού και πολεμικού λόγου κατά του Ισλάμ. Η εσχατολογική και 

αποκαλυπτική αυτή φιλολογία θα τροφοδοτήσει τα πιο λαϊκά και προσφιλή 
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αναγνώσματα της περιόδου της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, θα προβάλει πνευματική 

αντίσταση και θα προταθεί ως ασπίδα κατά των εξισλαμισμών. Ακολούθως θα 

ασχοληθούμε εγγύτερα με τη σύγχρονη ελληνική έρευνα για τον αραβοϊσλαμικό 

κόσμο και τις ποικίλες εκφάνσεις της, υπό το πρίσμα θρησκειολογικών, κοινωνικών 

και ιστορικών προσεγγίσεων και θα δούμε κατά πόσο: α) συμβάλλει στη διαλεύκανση 

της συλλογικής εικόνας περί Ισλάμ στην ελληνική αντίληψη, β) γνωστοποιεί τη 

θρησκευτική και πολιτιστική ετερότητα του αραβοϊσλαμικού κόσμου, γ) οικοδομεί 

πνεύμα αντικειμενικής και επιστημονικής έρευνας και δ) προσφέρει ποικίλους 

τρόπους κατανόησης και  διαθρησκειακής προσέγγισης του σύγχρονου Ισλάμ. 

 

1.2.2. Βυζάντιο και Ισλάμ υπό το πρίσμα της σύγχρονης ελληνικής έρευνας 

Από την εξέταση της έρευνας των βυζαντινών χρόνων για το Ισλάμ αποκομίζουμε 

την αντίληψη ότι, παρά τις πολιτιστικές επικοινωνίες και ανταλλαγές που 

συντελέστηκαν, η έρευνα αυτή επικεντρώθηκε κυρίως στον κυρίαρχο λόγο της 

χριστιανικής αντιρρητικής φιλολογίας, η οποία αισθανόταν πρωτίστως την ανάγκη να 

περιφρουρήσει την πίστη και να στηρίξει τους δοκιμαζόμενους χριστιανούς. Γι’ αυτό 

παρατηρούμε ότι στα αντιρρητικά συγγράμματα των βυζαντινών συγγραφέων, και 

μάλιστα σε εκείνα που γράφονται κατά την περίοδο που το Βυζάντιο είχε να 

αναμετρηθεί με τις δυναστείες των Αράβων Ομαγιαδών και των Αββασιδών (7ος-

13ος αι.), κυριαρχεί ένας τόνος πολεμικής και αποκαλυπτικής φύσης, που σκοπό έχει 

αφενός μεν να στηρίξει το φρόνημα των χριστιανών αφετέρου δε να αποκόψει την 

ορμή του Ισλάμ.  

Ο δρόμος βέβαια αυτός αρχικά δεν ήταν δρόμος ήπιας διάθεσης και καταλλαγής 

αλλά σκληρής αντιπαράθεσης, τόσο σε θεολογικό όσο και πολιτικό επίπεδο. Είναι 

όμως επίσης αλήθεια ότι η στάση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας απέναντι στο Ισλάμ 

ήταν ενίοτε πιο ευνοϊκή και επιεικής από ό,τι υπήρξε έναντι άλλων θρησκευτικών 

ομάδων και των εκπροσώπων τους, ιδίως μάλιστα των χριστιανικών αιρέσεων, οι 

οποίες, λόγω του κινδύνου διάσπασης της συνοχής της αυτοκρατορίας, ετίθεντο εκτός 

νόμου υπό των αυτοκρατόρων και καταδικάζονταν από τις εκκλησιαστικές Συνόδους. 

Αρκεί να μνημονεύσει κανείς ότι, ήδη επί Λέοντος Γ΄ του Ισαύρου (717-741), παρά 

το γεγονός ότι στα δύο πρώτα χρόνια της βασιλείας του (717-718) απειλήθηκαν 

σοβαρά τόσο ο θρόνος του όσο και η υπόσταση του Βυζαντίου από τη μεγάλη 

εκστρατεία και πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους μουσουλμάνους Άραβες, 

κτίστηκε ένα τζαμί στην Κωνσταντινούπολη για τις θρησκευτικές ανάγκες των 
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μουσουλμάνων που βρέθηκαν και εγκλωβίστηκαν στην πόλη. Λέγεται ότι το τζαμί 

αυτό το επισκεπτόταν για διπλωματικούς λόγους και ο ίδιος ο αυτοκράτορας, ο 

οποίος κατηγορήθηκε γι’ αυτό, κυρίως όμως για την εικονομαχία του, ως 

«σαρακηνόφρων». Οξύτατες λοιπόν οι σχέσεις αυτές κατά τους πρώτους αιώνες των 

διαμαχών της βυζαντινής ιστορίας με το Ισλάμ (9ος-13ος αι.), χωρίς ωστόσο να είναι 

συνεχείς και, το κυριότερο, χωρίς να αποτρέπουν τις πολιτιστικές επικοινωνίες 

μεταξύ των δύο κόσμων και τη μεταβίβαση των ελληνικών γραμμάτων στην 

αραβοϊσλαμική παράδοση· αρχίζουν να γίνονται ηπιότερες κατά τον 14ο αιώνα, 

αιώνα παρακμής της αυτοκρατορίας, και φιλικότερες κατά τον τελευταίο αιώνα του 

βίου της (β΄ μισό 14ου αι.-1453), όταν το Βυζάντιο χάνει πλέον τον ηγεμονικό του 

ρόλο και λόγο.  

Η σύγχρονη ελληνική έρευνα κατατάσσει σε τρεις περιόδους τη θεωρητική στάση 

των βυζαντινών απέναντι στο Ισλάμ. Η πρώτη είναι αυτή που αρχίζει τον 8ο και 

φτάνει ως τα μέσα του 9ου αιώνα, η δεύτερη είναι αυτή που αρχίζει από τα μέσα του 

9ου και φτάνει ως τα μέσα του 14ου αιώνα και η τρίτη φάση αντιμετώπισης του Ισλάμ 

από τους χριστιανούς είναι αυτή που έχει την αφετηρία της στα μέσα του 14ου αιώνα 

και τελειώνει με την κατάλυση της Ανατολικής χριστιανικής αυτοκρατορίας (1453).1 

Κατά την πρώτη φάση το Ισλάμ αντιμετωπίζεται ως χριστιανική αίρεση. 

Εκπρόσωποι της θέσης αυτής είναι δύο μεγάλες μορφές της ορθόδοξης χριστιανικής 

πίστης και των ελληνικών γραμμάτων. Ο γνωστός πατέρας της Ανατολικής 

Εκκλησίας και αποταμιευτής της ορθόδοξης πίστης Ιωάννης ο Δαμασκηνός 

(+749/755?), πρωτοασηκρήτης αρχικά στην αυλή των Ομαγιαδών στη Δαμασκό και 

μοναχός έπειτα στην ξακουστή μονή του Αγίου Σάββα της Παλαιστίνης, και ο κατά τι 

μεταγενέστερός του Θεόδωρος Αββουκαράς (Abû Qurra, +825?), μοναχός και αυτός 

στη μονή του Αγίου Σάββα, Επίσκοπος έπειτα των Καρρών (της Χαρράν της βορείου 

Μεσοποταμίας), προσέφερε πολλά στην ορθόδοξη πίστη και στην μεταβίβαση της 

αριστοτελικής σκέψης στην αραβική παράδοση. Είναι ο πρώτος που μετέφρασε τα 

Αναλυτικά Πρότερα στα αραβικά. Ο Αββουκαράς φαίνεται πως κατανόησε καλύτερα 

το πνεύμα του Ισλάμ και το αντιμετώπισε με περισσότερη μεθοδικότητα από ότι ο 

                                                 
1 Σχετικώς με τη λόγια και λαϊκή φιλολογία για το Ισλάμ στη βυζαντινή, μεταβυζαντινή, νεότερη και 

σύγχρονη ελληνική έρευνα, με πλήθος πηγών και δευτερεύουσας βιβλιογραφίας, βλ. Αγγελική Ζιάκα, 

Μεταξύ Πολεμικής και Διαλόγου. Το Ισλάμ στη Βυζαντινή, Μεταβυζαντινή και Νεότερη Ελληνική 

Γραμματεία. Θεσσαλονίκη, ΠΑΜΑΚ, 2016. Πρόκειται για τη συμπληρωμένη και αναμορφωμένη 

διδακτορική διατριβή της γράφουσας, την οποία υποστήριξε στην Καθολική Θεολογική Σχολή του 

Στρασβούργου, με τίτλο La recherche grecque et l’Islam. Univ. Marc Bloch de Strasbourg, 2002 / 

Lille,  ANRT 2004.   
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Δαμασκηνός. Η θρησκειολογική έρευνα συμπεραίνει πως η συμβολή των δύο αυτών 

πατέρων της Εκκλησίας στην πρώτη επικοινωνία με το Ισλάμ μπορεί να 

χαρακτηριστεί σημαντική όχι μόνον για τους χριστιανούς, αλλά και για τους 

μουσουλμάνους. Οι υπέρμαχοι αυτοί της χριστιανικής πίστης, αναιρώντας 

συστηματικά τις διδασκαλίες του Ισλάμ, αφύπνισαν τους μουσουλμάνους θεολόγους 

και τους παρώθησαν να παραλάβουν και αυτοί τη μέθοδο και τα λογικά επιχειρήματα 

της χριστιανικής θεολογίας, καθώς επίσης και του ελληνικού, και μάλιστα του 

αριστοτελικού λόγου, και να αναπτύξουν συστηματικά τη μουσουλμανική θεολογία 

(kalâm). 

Κέντρο της δεύτερης φάσης της βυζαντινής γραμματείας κατά του Ισλάμ δεν 

είναι πλέον, όπως κατά την προηγούμενη φάση η Συρία, αλλά η Κωνσταντινούπολη, 

η έδρα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Πολλά αντιρρητικά κείμενα κατά του Ισλάμ 

γράφονται στη διάρκεια της περιόδου αυτής. Το πιο ενδιαφέρον είναι το έργο του 

Νικήτα Βυζαντίου, Ανατροπή της παρά του Άραβος Μωάμετ πλαστογραφηθείσης 

βίβλου. Πρόκειται για γραμματεία αντιρρητική και πολεμική, στην οποία ο Νικήτας 

προβαίνει αφενός μεν σε κριτική ολόκληρου του Κορανίου αφετέρου δε σε δόκιμη 

μετάφραση και ανάλυση του μεγαλύτερου μέρους του.2 Ορισμένοι από τους 

βυζαντινούς συγγραφείς είναι οι πρώτοι που μεταφράζουν μεγάλα αποσπάσματα του 

Κορανίου. Ιδιαίτερα ο Νικήτας Βυζάντιος (9ος-αρχές 10ου αι.) φαίνεται ότι γνώριζε 

αραβικά και κατόρθωσε να παρουσιάσει για πρώτη φορά, ήδη τον 9ο αιώνα, στην 

ελληνική γλώσσα ανάλυση του Κορανίου και μετάφραση πολλών τμημάτων του, με 

απολογητική βεβαίως προσέγγιση.  Οι λόγιοι της Δύσης μόνον το 1141 θα προβούν 

σε μετάφραση στη λατινική γλώσσα, στην πραγματικότητα μια παράφραση 

αποσπασμάτων του Κορανίου, την οποία θα πραγματοποιήσει ο Robert von Rétines 

κατόπιν εντολής του Petrus Venerabilis, ηγούμενου του Cluny. Ο Petrus Venerabilis 

είχε βρεθεί στην Ισπανία (Ανδαλουσία), όπου κυριαρχούσαν οι Ομαγιάδες και άνθιζε 

η ελληνοαραβική φιλοσοφία.  Η φιλολογική ανταλλαγή άλλωστε με τη μεταβίβαση 

των ελληνικών γραμμάτων στην αραβική σκέψη και η δημιουργία της 

μουσουλμανικής φιλοσοφίας (9ος-13ος αι.), ήταν ένας ουσιαστικός διάλογος στον 

τομέα του πνεύματος, τον οποίο μουσουλμάνοι φιλόσοφοι έως σήμερα, τον 

χαρακτηρίζουν ως έναν δια βίου διάλογο.   

                                                 
2 Aγγελική Ζιάκα, Μεταξύ Πολεμικής και Διαλόγου, σσ. 66-70. Πρβλ. Απόστολος Κραλίδης, 

«Διπλωματικές επαφές και διαθρησκειακός διάλογος Βυζαντινών και Αράβων στις δύο επιστολές του 

Νικήτα Βυζαντίου (9ος αι.)», στο: Byzantium and the Arab World. Encounter of Civilizations. Επιμ. Α. 

Κραλίδης-Α.Γκουτζιουκώσας, Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ, 2013, σσ. 249-268. 
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Η τρίτη φάση επικοινωνίας του Χριστιανισμού της Ανατολής με το Ισλάμ είναι η 

πιο ενδιαφέρουσα, γιατί πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία γίνεται 

προσπάθεια καλύτερης γνώσης του Ισλάμ, επικοινωνίας και διαλόγου με αυτό. Γι’ 

αυτό, τα έργα που γράφονται κατά την περίοδο αυτή, αν και δεν αποβάλλουν τελείως 

τον αντιρρητικό και απολογητικό τους χαρακτήρα, διακρίνονται για το ηπιότερο ύφος 

τους και τη διαλλακτικότητά τους προς το Ισλάμ. Οι πιο σπουδαίες προσωπικότητες 

που προωθούν την επικοινωνία μεταξύ των δύο θρησκευτικών παραδόσεων κατά την 

περίοδο αυτή είναι τόσο οι αυτοκράτορες Ιωάννης Στ΄ ο Καντακουζηνός (1292-1383) 

και Μανουήλ Β΄ ο Παλαιολόγος (1348-1425), όσο και ο θεολόγος της 

υστεροβυζαντινής εποχής Γρηγόριος ο Παλαμάς (1296-1359). 

Ο Ιωάννης Στ΄ ο Καντακουζηνός προσπάθησε να αναπτύξει για πολιτικούς 

λόγους σχέσεις επικοινωνίας και φιλίας με τους μουσουλμάνους εμίρηδες 

εγκατεστημένους στη Μικρά Ασία, και ιδιαίτερα στα βορειοδυτικά της διαμερίσματα, 

όσο ήταν ακόμη αυτοκράτορας. Όταν όμως περιβλήθηκε το μοναχικό ένδυμα 

καταπολέμησε με αυστηρότητα το Ισλάμ.3 Αντίθετα ο Μανουήλ Β΄ ο Παλαιολόγος, ο 

οποίος θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους ανθρωπιστές της εποχής του, ήταν 

πιο επιεικής προς το Ισλάμ. Οι θέσεις του βρίσκονται σε μια εκτενή πραγματεία του, 

η οποία περιέχει σπουδαίους θεολογικούς διαλόγους, τους οποίους διεξήγαγε με 

επιφανείς εκπροσώπους του Ισλάμ στην Άγκυρα, όταν τον χειμώνα του 1390-1391 

διέτριβε εκεί με αυτοκρατορικό άγημα της Κωνσταντινούπολης ως φόρου υποτελής 

του σουλτάνου Βαγιαζήτ Α΄.4 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διάλογοι επίσης που διεξήγαγε ο αρχιεπίσκοπος 

Θεσσαλονίκης Γρηγόριος ο Παλαμάς με σημαίνοντες μουσουλμάνους 

νομοδιδασκάλους στην έδρα του σουλτάνου («μεγάλου αμηρά» Ορχάν) των 

Οθωμανών (Προύσα και Νίκαια), όταν τον Μάρτιο του 1354, ταξιδεύοντας με πλοίο 

για την Κωνσταντινούπολη, πιάστηκε αιχμάλωτος από τους Οθωμανούς στην 

Καλλίπολη και μεταφέρθηκε αρχικά στη Λάμψακο και στις Πηγές και έπειτα στην 

Προύσα και τη Νίκαια της Βιθυνίας, όπου παρέμεινε δέσμιος επί ένα χρόνο. Τα 

βασικά σημεία των διαλόγων, που ο Παλαμάς διεξήγαγε αρχικά ενώπιον 

αξιωματούχων του «μεγάλου αμηρά» και με εντολή του, και έπειτα και με άλλους 

μουσουλμάνους νομοδιδασκάλους, τους οποίους ονομάζει «Χιόνας», σώζονται σε μια 

                                                 
3 Αγγελική Ζιάκα, Μεταξύ Πολεμικής και Διαλόγου, ό. π., σσ. 99-116. 
4 Αγγελική Ζιάκα, «Μανουήλ Β ́ Παλαιολόγος και ο διάλογος με το Ισλάμ: Διάλογος oν εποιήσατο 

μετά τινος Πέρσου, την αξίαν Μουτερίζη, εν Αγκύρα της Γαλατίας [χειμώνας 1390- 1391]», στο: 

Αλεξανδρινός Αμητός, Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι.Μ. Χατζηφώτη,, τόμ. II, Αθήνα, 2010, σσ. 103-109. 
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Διάλεξη που κατέγραψε ο χριστιανός γιατρός Ταρωνείτης και σε δύο απολογίες, τις 

οποίες ο Γρηγόριος στέλνει υπό μορφή επιστολής στην εκκλησία του στη 

Θεσσαλονίκη. Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς δεν μπορούσε βέβαια να παραβλέψει την 

άσκηση προσεκτικής αντιρρητικής κατά του Ισλάμ και την υπεράσπιση της 

χριστιανικής πίστης. Ωστόσο δεν αρνήθηκε τον διάλογο με το Ισλάμ.5  

 

1.2.3. Μεταβυζαντινοί χρόνοι και Ισλάμ. Νέες προσεγγίσεις από την ελληνική 

έρευνα 

 

Συνηθίζουμε να ερευνούμε τις ισλαμοχριστιανικές σχέσεις με τους όρους της 

αντιπαράθεσης και της μετωπικής σύγκρουσης, υπό την ορατή τους δηλαδή όψη. Η 

όψη όμως αυτή όσο προφανής κι αν είναι δεν πρέπει να μας κάνει να παραβλέπουμε 

μιαν άλλη προοπτική, αυτή των προσπαθειών της προσέγγισης και της συνεννόησης 

μεταξύ των δύο θρησκευτικών παραδόσεων. Οι προσπάθειες αυτές, τις οποίες 

αναδεικνύει η ελληνική έρευνα, εκδηλώθηκαν από τη στιγμή ακόμη της εμφάνισης 

των Σελτζούκων Τούρκων στην ανατολική Μικρά Ασία τον 11ο αιώνα (1071, μάχη 

του Μαντζικέρτ), και συνέχισαν να εξελίσσονται κατά τους επόμενους αιώνες. Μια 

προσπάθεια επικοινωνίας και συνεννόησης είναι πιο δύσκολο να την ανιχνεύσουμε 

από ό,τι μια καθαρή αντίθεση. Και αυτό, είτε διότι η επικοινωνία γινόταν σε ένα 

καθημερινό και εκλαϊκευμένο επίπεδο, για το οποίο δεν έχουμε παρά μόνο έμμεσες 

μαρτυρίες, είτε διότι οι σύγχρονοι συγγραφείς δε θέλησαν να ενδιατρίψουν σε μια 

κατάσταση, η οποία δεν ανταποκρινόταν στις επίσημες θέσεις, θρησκευτικές, 

κοινωνικές ή πολιτικές, και δυσκολεύονταν να επωμισθούν τις συνέπειες των 

ανακοινώσεών τους. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τη σκληρότητα της αρχικής 

χριστιανικής αντιρρητικής γραμματείας κατά του Ισλάμ, οι επικοινωνίες και οι 

προσπάθειες για μια γνωριμία Χριστιανισμού και Ισλάμ δεν έλειψαν. Οι προσπάθειες 

αυτές έγιναν πιο απτές προς τα τέλη του βυζαντινού βίου. 

Η πτώση της Κωνσταντινούπολης σήμανε και τη μερική αποδόμηση του 

ορθόδοξου θεολογικού λόγου για το Ισλάμ. Η πρότερη πολεμική και αντιρρητική 

αντιμετώπισή του έδωσε αρχικώς τη θέση της σε έναν καινοτόμο θεολογικό λόγο, 

περισσότερο συμφιλιωτικό με το κυρίαρχο Ισλάμ. Σήμερα, αναλύοντας τους λόγους 

αυτούς, εντοπίζουμε ότι αρχικώς, από την πλευρά ορισμένων λογίων υπόδουλων 

                                                 
5 Αngeliki Ziaka,  “Grégoire Palamas et le Dialogue avec l’islam: a) Lettre à l’Eglise de Thessalonique, 

b) Lettre à un anonyme «ότε εάλω», c) Discours aux Chionae athée”, στο L’actualité de la pensée 

byzantine, Byzantinische Forschungen, Εd. by George Arabatzis. Verlag Adolf  M. Hakkert. 

Amsterdam, 2013, σσ. 95-120.  
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χριστιανών και κληρικών, που έμειναν στις κοιτίδες τους και διέτριβαν υπό τον 

οθωμανικό ζυγό, σημειώθηκε μια προσπάθεια σύγκλισης και ελληνοτουρκικής 

προσέγγισης και συνεργασίας. Εκπρόσωποι αυτής της τάσης είναι το τρίπτυχο: 

Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος, Γεώργιος Αμιρούτζης και Γεώργιος 

Τραπεζούντιος, ο οποίος έφυγε στη Δύση.6 Την προσπάθεια έτρεφε αφενός μεν η 

ανάγκη της επιβίωσης των χριστιανών μέσα στην κατάσταση υποτέλειας στους 

μουσουλμάνους Οθωμανούς, αφετέρου δε το αντίπαλο πολιτικό αίσθημα της 

εγκατάλειψης και προδοσίας από τη λατινική Δύση και τη Ρωμαιοκαθολική 

Εκκλησία ή της προσμονής βοήθειας από αυτήν. Κατά την περίοδο αυτή ο 

μουσουλμάνος ή μωαμεθανός (sic) ταυτίζεται, όπως είναι φυσικό επακόλουθο, με τον 

Οθωμανό. Η σύγχρονη ελληνική έρευνα στέκεται κριτικά απέναντι στην αλλαγή του 

θεολογικού λόγου που αρθρώνεται αυτή την εποχή, και ο οποίος διακρίνεται από δύο 

εκ διαμέτρου αντίθετα μοντέλα. Το μοντέλο αυτό του συμφιλιωτικού λόγου και 

αλληλοπροσέγγισης με το Ισλάμ, το οποίο όμως δεν επικράτησε ευρέως, και  

δεύτερον το παράδειγμα ενός μεσσιανικού ουτοπικού λόγου, τον οποίον ανέπτυξαν οι 

χριστιανοί, που έστρεψαν τις ελπίδες τους προς τον Θεό και προσδοκούσαν μια θεϊκή 

παρέμβαση για τη σωτηρία του Γένους. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής (15ος-19ος 

αι.), το πολιτικό συνταυτίζεται με το θρησκευτικό, και η θρησκεία, και μάλιστα η 

εσχατολογική προοπτική της βιβλικής παράδοσης, επιστρατεύεται για να 

ενδυναμώσει το φρόνημα των ραγιάδων, αλλά και να δώσει “απαντήσεις” στις 

εύλογες απορίες του λαού για το “κρίμασι τίνων” ο Θεός επέτρεψε τη νίκη του Ισλάμ 

έναντι του Χριστιανισμού.   

Η σύγχρονη ελληνική έρευνα έχει ασχοληθεί ικανοποιητικά με την πλούσια αυτή 

φιλολογία αποκαλυπτικής και εσχατολογικής μορφής. Ο χριστιανικός αυτός 

αποκαλυπτικός λόγος, ως πρότυπο ερμηνείας και νοηματοδότησης του κόσμου και 

του χρόνου, διαχέεται σε ένα ευρύ φάσμα γραμματειακών ειδών, όπως οράσεις, 

χρησμούς, ερμηνείες στην Αποκάλυψη ή σε επιμέρους εσχατολογικά βιβλικά χωρία, 

σε χρονογραφίες, σε μοτίβα υμνολογικά, επιστολογραφία και στο ίδιο το δημοτικό 

τραγούδι. Η σύγχρονη ελληνική έρευνα επισημαίνει πως «η απομόνωσή τους από τα 

                                                 
6 Konstantinos Papastathis, “Christian-Muslim Encounters: George of Trebizond and the 'Inversion' of 

Eastern Discourse regarding Islam in the Fifteenth Century”, in: Christianity and Religious Plurality. 

Ed. by Charlotte Methuen, Andrew Spicer and John Wolffe. Studies in Church History, 51 (2015) 137-

149 και Angeliki Ziaka, “Rearticulating a Christian-Muslim Understanding: Gennadius Scholarios and 

George Amiroutzes on Islam”, ό.π. 150-165. Πρβλ. της ιδίας, «Γιὰ μιὰ θεολογία τῶν Θρησκειῶν. 

Γεννάδιος Σχολάριος καὶ ὁ συμφιλιωτικός του λόγος μὲ τὸ Ἰσλάμ», στο: Θεολογία. Τεύχ. 84/2: 

Ορθόδοξη Θεολογία και διαθρησκειακός διάλογος, Αθήνα (Απρ.-Ιούν. 2013), σσ. 193-208. 
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αποκαλυπτικά τους συμφραζόμενα στη νεότερη εποχή υπαγορευόταν συχνά από 

πολιτικές ανάγκες, την εκκοσμίκευσή τους και την επιλεκτική ενσωμάτωσή τους 

κατά τον 19ο αιώνα στη γενεαλογία του εθνικού κινήματος. Στην Ελλάδα στα χρόνια 

του εθνορομαντισμού, οι μεσσιανικές προσδοκίες της οθωμανικής περιόδου 

αποσπάσθηκαν ως αποκλειστικά λαϊκές δοξασίες και παραδόσεις, εξ ου και ο 

ανώριμος χαρακτήρας που τους αποδόθηκε, ώστε να υπαχθούν στη λογική της 

Μεγάλης Ιδέας και του ελληνικού αλυτρωτισμού.»7 

 

1.2.4. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Έρευνα για τον αραβοϊσλαμικό κόσμο 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ορισμένες από τις βασικές πτυχές του βίου του 

ελληνικού και χριστιανικού κόσμου κατά την περίοδο της βυζαντινής χριστιανικής 

και οθωμανικής ισλαμικής εξουσίας. Όταν, μετά τον ελληνικό απελευθερωτικό 

αγώνα του 1821, δημιουργείται το πρώτο ελληνικό κρατίδιο, οι προσπάθειες για 

παιδεία και ανάπτυξη του ελληνικού Διαφωτισμού μεγαλώνουν. Ωστόσο ως τις δύο 

πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, όταν προσαρτήθηκε στο ελληνικό κράτος και ο 

σημερινός βορειοελλαδικός χώρος, το Ισλάμ ταυτίστηκε με την οθωμανική εξουσία 

και η νοοτροπία αυτή δεν επέτρεψε στους Έλληνες ερευνητές να ασχοληθούν σοβαρά 

με τη θρησκεία και τον πολιτισμό του και να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση του. Το 

ενδιαφέρον τόσο των Ελλήνων ιστορικών όσο και των εκκλησιαστικών συγγραφέων 

και θεολόγων της περιόδου αυτής, που διήρκεσε ως τα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου, στρεφόταν προς την έρευνα των σχέσεων που υπήρχαν κατά την βυζαντινή 

και οθωμανική εποχή μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, και τόνιζε ιδιαίτερα τις 

δύσκολες στιγμές που πέρασε το ελληνικό και χριστιανικό γένος κατά την περίοδο 

της οθωμανικής αυτοκρατορίας, αποθαρρύνοντας έτσι κάθε δημιουργική έρευνα για 

το Ισλάμ. Όπου μίλησαν για την θρησκεία, την είδαν με μια οριενταλιστική ματιά, ως 

έκφραση ταπεινών αντιλήψεων, δανεισμένων από τη χριστιανική και ιουδαϊκή 

παράδοση, που δεν είχε να προσφέρει τίποτε άλλο παρά τυφλή πίστη και φανατικές 

ιδέες, στις οποίες στηρίχθηκαν οι Άραβες μουσουλμάνοι και κατόπιν οι Οθωμανοί 

και επιβλήθηκαν με το ξίφος.   

                                                 
7 Νικόλαος Πίσσης, «Αποκαλυπτικός λόγος και μεσσιανική προσδοκία. Χρήσεις και λειτουργίες από 

τη βυζαντινή στην οθωμανική περίοδο», στο: Η Μεσσιανική Ιδέα και οι Μεταμορφώσεις της. Από την 

Παλαιά Διαθήκη ως τους πολιτικούς μεσσιανισμούς του 20ού αιώνα. Επιμ. Σταύρος Ζουμπουλάκης. 

Αθήνα, Άρτος Ζωής 2012, σσ. 339-359, εδώ 340-1. 
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Η σε βάθος έρευνα και με την αναγκαία γλωσσική υποδομή των σχέσεων 

Βυζαντινών και Αράβων, και ευρύτερα των σχέσεων χριστιανών και μουσουλμάνων, 

θα αρχίσει λίγο πριν και ιδίως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο από Έλληνες 

ερευνητές στην Ελλάδα, κυρίως όμως από Έλληνες ερευνητές που ζουν και 

εργάζονται εκτός Ελλάδας. Τότε ακριβώς στις δύο Θεολογικές σχολές των 

πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης παρατηρείται συστηματική πρόοδος στη 

μελέτη του Ισλάμ. Λίγες βέβαια και σποραδικές μελέτες, που άπτονταν ορισμένων 

θεμάτων του Ισλάμ, είχαν εμφανισθεί ήδη κατά τα τέλη του 19ου αι. και στη διάρκεια 

του πρώτου μισού του 20ου αι..8 Ο χαρακτήρας τους όμως ήταν περισσότερο 

εγκυκλοπαιδικός παρά επιστημονικός. Από την δεκαετία του 1960-70 αρχίζει μια 

συστηματική έρευνα του Ισλάμ, η οποία πολλαπλασιάζεται με τον καιρό και επιχειρεί 

να μελετήσει όλες τις πτυχές του. 

Η έρευνα αυτή προσεγγίζει κατά τρεις βασικούς τρόπους το Ισλάμ: ένας αριθμός 

έργων έχει επικεντρωθεί προς την εξωτερική όψη και ιστορία του Ισλάμ. Ένα 

ουσιωδέστερο είδος θρησκειολογικής, ιστορικής έρευνας επικεντρώνεται στην 

εσωτερική όψη και εξέλιξη της μουσουλμανικής θρησκείας και του ισλαμικού 

πολιτισμού. Η προσέγγιση αυτή έχει σχέση με τη γέννηση και την ιστορία του Ισλάμ, 

τις αρχές της πίστης του, τις κοινωνικές του δομές, τις σχέσεις του με την ιστορία του 

κόσμου, παλιά και σύγχρονη, και τις επιπτώσεις του σ’ αυτήν. Κάτι μεταξύ γενικής 

ιστορίας και ιστορίας της θρησκείας, του πολιτισμού και της κοινωνίας, είναι η 

κοινωνιολογική προσέγγιση, η οποία βλέπει τις θρησκευτικές εξελίξεις μέσα σε ένα 

ευρύτατο πλαίσιο, το οποίο σχετίζεται με την κοινωνική, πολιτική και στρατιωτική 

ιστορία του αραβοϊσλαμικού κόσμου.   

Οι γνώσεις για τον αραβομουσουλμανικό κόσμο που αποκτήθηκαν κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες από την ελληνική έρευνα, στρέφονται κυρίως γύρω από την 

ιστορία, τη θεολογία, τη φιλοσοφία, τον μυστικισμό, την κοινωνία και την πολιτική 

του Ισλάμ. Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μελέτες που ασχολούνται 

με την ιστορία μεταβίβασης της αρχαίας ελληνικής και ελληνιστικής σκέψης και των 

ελληνικών γραμμάτων στην αραβοϊσλαμική παράδοση με τη μεγάλη μεταφραστική 

κίνηση που σημειώθηκε στον ισλαμικό κόσμο από τον 8ο έως τον 13ο μ.Χ. αιώνα, η 

οποία βοήθησε στη βαθύτερη γνώση του αραβοϊσλαμικού και ελληνικού κόσμου και 

                                                 
8 Για όλες τις σχετικές βιβλιογραφικές παραπομπές βλ. Αγγελική Ζιάκα, Μεταξύ Πολεμικής και 

Διαλόγου, σσ. 427-422. 
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στη δημιουργία της αραβοϊσλαμικής φιλοσοφίας και των φυσικών επιστημών.9 Το 

κομμάτι της θρησκειολογικής έρευνας για το Ισλάμ ασχολείται επίσης εκτενώς με την 

προαναφερθείσα βυζαντινή και μεταβυζαντινή γραμματεία για το Ισλάμ καθώς και με 

τις απαρχές της διαίρεσης του ισλαμικού κόσμου, ακριβώς μετά τον θάνατο του 

προφήτη του Ισλάμ Μωάμεθ, όταν ξέσπασε εντός της νεοσύστατης ισλαμικής 

κοινότητας το πρόβλημα της διαδοχής. Έτσι έχουμε σήμερα μελέτες, πολλές εκ των 

οποίων από τη γράφουσα, οι οποίες αφορούν σε διάφορους κλάδους του 

αραβοϊσλαμικού κόσμου, αποκαλύπτοντας την ετερότητά του, από τις απαρχές του 

ακόμη και την διαίρεσή του σε ποικίλους θρησκευτικο-πολιτικούς κλάδους, όπως 

αυτούς των σουννιτών και σιιτών, αλλά και σε επιμέρους υποδιαιρέσεις τους, όπως 

των ιμπαντιτών, που διαβιούν σήμερα σε ορισμένα μέρη της Βορείου Αφρικής και 

κυρίως στο Σουλτανάτο του Ομάν, στο νοτιοανατολικό άκρο της αραβικής 

χερσονήσου. Έρευνα επίσης έχει ξεκινήσει για τα μεσσιανικά και αποκαλυπτικά 

κινήματα εντός του αραβοϊσλαμικού κόσμου, κατά τις δυναστείες των Ομαγιαδών 

και των Αββασιδών, αλλά και στη νεότερη και σύγχρονη αραβοϊσλαμική ιστορία με 

τους επονομαζόμενους Μάχντη, τους αναμενόμενους δηλαδή σωτήρες και λυτρωτές 

του Ισλάμ.10 Πρόσφατη επίσης είναι η συστηματική παρουσίαση και ενασχόληση με 

τις προϊσλαμικές θρησκείες της Αραβικής Χερσονήσου.11  

Αν και η σύντομη αυτή παρουσίαση εστίασε στην επιστημονική έρευνα και 

γνώση του αραβοϊσλαμικού κόσμου, κυρίως δια μέσου της μελέτης της θρησκείας και 

του επιστημονικού κλάδου της θρησκειολογίας, θα ήταν παράλειψη αν δεν 

διευκρινίζαμε ότι η  μελέτη του αραβοϊσλαμικού πολιτισμού εκπονείται και δια 

μέσου του γνωστικού κλάδου της αραβολογίας, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνον στη 

μελέτη του Ισλάμ, αλλά συμπεριλαμβάνει πολλές εκφάνσεις λόγου και τέχνης, πριν 

                                                 
9 Στον τομέα αυτόν γνωστά και αναγνωρισμένα διεθνώς είναι τα έργα των Δημητρίου Γούτα, 

Γρηγορίου Ζιάκα και Ηλία Γιαννάκη. Ενδεικτικά βλ. Dimitris Gutas, Greek wisdom literature in 

Arabic translation: A study of the Graeco-Arabic gnomologia. American Oriental Society, 1975. 

Γρηγόριος Ζιάκας, Τα Ελληνικά Γράμματα και ο Αριστοτέλης στην Αραβική Παράδοση. Άγρα, Αθήνα, 

2007. Ηλίας Γιαννάκης, Philoponus in the Arabic Tradition of Aristotle’s Physics’, Thesis submitted to 

the University of Oxford for the Degree of the Doctor of Philosophy, Oxford, Trinity Term 1992. 
10 Για τη σύγχρονη συστηματική έρευνα του Ισλάμ στην Ελλάδα έως το 2010, βλ. Αγγελική Ζιάκα, 

Μεταξύ Πολεμικής και Διαλόγου, σσ. 442-485. 
11 Βλ. σχετικώς και με χρονολογική σειρά συγγραφής, Γρηγόριος Ζιάκας, Ιστορία των Θρησκειών. 

Τόμος Β΄: Το Ισλάμ. Εκδ. Π. Πουρναρά: Θεσσαλονίκη, 1998. Ελένη Κονδύλη, Αραβικός Πολιτισμός. 

Ελληνικά Γράμματα: Αθήνα, 2008. Χάσαν Μπαντάουη, Εισαγωγή στην Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου. 

Διοίκηση, Κοινωνία, Οικονομία προϊσλαμική περίοδος (440-610 μ.Χ). Τόμος δεύτερος. Βάνιας, 

Θεσσαλονίκη 2010. Μιχάλης Μαριόρας, Οι προϊσλαμικές θρησκείες της Αραβικής Χερσονήσου, Πεδίο, 

Αθήνα 2015. 
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και μετά, την έλευση του Ισλάμ στην αραβική χερσόνησο.12 Παραλλήλως, τις 

τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί και η άνθιση της μελέτης του αραβοϊσλαμικού 

κόσμου δια μέσου των γνωστικών αντικειμένων της πολιτικής επιστήμης, των 

διεθνών και γεωπολιτικών σπουδών και αναλύσεων. Γνωστό προς την κατεύθυνση 

της έρευνας αυτής είναι το Ερευνητικό Κέντρο ΚΕΜΜΙΣ του Πανεπιστημίου της 

Πελοποννήσου, το μοναδικό πανεπιστημιακό κέντρο με τέτοια ενασχόληση στην 

Ελλάδα, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή Σωτήρη Ρούσσο.13   

Η σύντομη αυτή παρουσίαση της ελληνικής έρευνας για τον ισλαμικό κόσμο, μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εδώ και σαράντα και πλέον χρόνια, υπεύθυνοι ερευνητές, 

με ενδιαφέρον προς τον θρησκευτικώς «άλλον», και μάλιστα τους κοντινούς μας 

γείτονες, ασχολούνται με διάφορες πτυχές του Ισλάμ και του πολιτισμού του. Η 

έρευνα αυτή συμβάλλει στην αποδόμηση της συλλογικής φαντασιακής εικόνας περί 

Ισλάμ που είχε επικρατήσει στην ελληνική αντίληψη για πολλούς αιώνες· μας 

γνωστοποιεί τη θρησκευτική και πολιτιστική ετερότητα του ισλαμικού κόσμου· 

οικοδομεί πνεύμα αντικειμενικής επιστημονικής έρευνας· προσφέρει ποικίλες 

κατανοήσεις και προσεγγίσεις, και προάγει τον διάλογο σε τοπικό και οικουμενικό 

επίπεδο, ανοίγοντας τον δρόμο για εποικοδομητικές επικοινωνίες και δράσεις. 
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2. ΙΣΛΑΜ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ισλάμ, μονοθεϊσμός, Αλλάχ, Μωάμεθ, Κοράνιο, Πέντε Στύλοι, 

σούνα, σαρία, ισλαμική θεολογία, ισλαμικός κόσμος, ισλαμιστικός λόγος, 

πανισλαμισμός, ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση, θρησκευτικός λόγος. 

 

2.1 Βασικά χαρακτηριστικά της θρησκείας του Ισλάμ 

Το Ισλάμ είναι μία από τις μεγαλύτερες μονοθεϊστικές θρησκείες14. Η λέξη 

Ισλάμ σημαίνει την απόλυτη παράδοση και υποταγή στον μοναδικό Δημιουργό και 

Κυρίαρχο του κόσμου, τον Αλλάχ (Θεός). Επομένως, κάθε μουσουλμάνος πιστεύει 

απόλυτα και ανελαστικά ότι οφείλει να υπακούει τον Αλλάχ και να Του είναι 

ολοκληρωτικά παραδομένος. Η μουσουλμανική συνείδηση δέχεται ότι ο Αλλάχ 

αποφάσισε να παραχωρήσει μια τελευταία ευκαιρία στους ανθρώπους να πιστέψουν 

σε Αυτόν και έστειλε τον Μωάμεθ για να αποκαλύψει μέσω του Κορανίου το θέλημα 

του Αλλάχ. Αυτή ήταν η τρίτη Αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους, έπειτα από 

την Παλαιά Διαθήκη με τους Εβραίους και την Καινή Διαθήκη με τους χριστιανούς. 

Αυτοί οι δύο δεν υπηρέτησαν πιστά το θέλημα του Αλλάχ, αλλά και διαστρέβλωσαν 

τις εντολές και τη διδασκαλία Του. 

Οποιοσδήποτε μπορεί πολύ εύκολα να γίνει μουσουλμάνος δηλώνοντας 

δημόσια τρεις φορές: «Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από τον Θεό και ο Μωάμεθ είναι 

ο Απόστολος του Θεού». Εξίσου απλές είναι και οι θρησκευτικές υποχρεώσεις του 

μουσουλμάνου, οι οποίες όμως ελέγχονται και διαφυλάσσονται από το αυστηρό 

νομικό-κανονιστικό πλαίσιο της σαρία. Η σαρία15 ρυθμίζει όλες τις πτυχές του βίου 

με ανελαστικές εντολές, ενώ στην κακή εφαρμογή της από σκληροπυρηνικούς 

μουσουλμάνους οφείλονται πολλά από τα σύγχρονα προβλήματα του ισλαμικού 

κόσμου. 

                                                 
14 Για τη θρησκεία του Ισλάμ βλ. εισαγωγικά Γρ. Ζιάκας, Ισλάμ Θρησκεία και Πολιτεία, εκδ. 

Σφακιανάκη Κορνηλία, Θεσσαλονίκη 2001 και Γερ. Μακρής, Ισλάμ: Πεποιθήσεις, Πρακτικές και 

Τάσεις, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2012. 
15 Για τη σαρία βλ. διεξοδικά Μ. Μαριόρας, Ο Διάλογος Δυτικής και Μουσουλμανικής Ισλαμολογίας για 

τη Sharī‘a: Προφήτης και Νόμος στο Ισλάμ, τ.Α΄ και τ.Β΄ Παράδοση και Νόμος στο Ισλάμ, Sunna και 

Sharī‘a, εκδ. Θεολογική Βιβλιοθήκη Ιωαν.&Νικ. Καρμίρη, Αθήνα 2014. 
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Τα κεντρικά σημεία της ισλαμικής πίστης -όπως διατυπώθηκαν από τον ίδιο 

τον Μωάμεθ, όταν ο άγγελος Γαβριήλ τον ρώτησε για την πίστη- είναι τα εξής: α) 

Έμφαση στον μονοθεϊσμό, στην υπερβατικότητα και στο απρόσωπο του Αλλάχ. Ο 

Θεός είναι απόλυτα μοναδικός και ενιαίος σε αντίθεση με τον Θεό των χριστιανών. 

Υπάρχουν 99 ονόματα για τον Αλλάχ που περιγράφουν διάφορες πτυχές του 

μεγαλείου Του. β) Πίστη στους αγγέλους, οι οποίοι είναι οι υπηρέτες του Αλλάχ και 

αναλαμβάνουν την εκτέλεση των εντολών Του. Οι σημαντικότεροι ανάμεσά τους 

είναι ο Γαβριήλ και ο Μιχαήλ. γ) Πίστη στους Προφήτες. Στο Κοράνιο αναφέρονται 

26 ονόματα από τα οποία τα περισσότερα προέρχονται από την Αγία Γραφή. 

Σημαντικότεροι είναι οι «απεσταλμένοι» Νώε, Αβραάμ, Μωυσής, Ιησούς και φυσικά 

ο κατεξοχήν απόστολος του Αλλάχ και τελευταίος όλων ο Μωάμεθ. O Ιησούς 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός απόστολος, αλλά δεν αναγνωρίζεται η θεότητά Του, 

αν και γεννήθηκε με υπερφυσικό τρόπο. δ) Αναγνωρίζονται τα βιβλία των Προφητών 

κυρίως η Πεντάτευχος, οι Ψαλμοί και τα Ευαγγέλια, αν και οι προηγούμενοι 

παραχάραξαν το περιεχόμενό τους. ε) Πίστη στην ανάσταση νεκρών και στην αιώνια 

ζωή που θα ακολουθήσει μετά την Ημέρα της Κρίσης. Οι δίκαιοι θα ανταμειφθούν με 

τον Παράδεισο, ενώ οι άδικοι θα τιμωρηθούν στην Κόλαση. 

Με απόλυτο τρόπο το Κοράνιο επιβεβαιώνει και διδάσκει τον αυστηρό 

μονοθεϊσμό16, την πίστη στους αγγέλους, την αποδοχή των Προφητών με κορωνίδα 

τον Μωάμεθ, τα Βιβλία των Προφητών, την Τελική Κρίση και την ανάσταση των 

νεκρών. Η κορωνίδα της ισλαμικής δογματικής και άρα ανελαστική παράμετρος για 

την επιτυχή κρίση των μουσουλμάνων κατά την Ημέρα της Κρίσης είναι η απόλυτη 

πίστη στον ένα και μοναδικό Θεό. Η ύπαρξη, η μοναδικότητα, το απρόσιτο και 

κυρίως το απολύτως ενιαίο του Θεού αποτελούν την πιο σημαντική ομολογία 

πίστεως, ώστε να χαρακτηρισθεί κάποιος μουσουλμάνος. Η ομολογία αυτή 

εκφράζεται με τη σύντομη και λιτή φράση: «Δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός του Θεού» 

που στηρίζεται στο εξής κορανικό χωρίο: «Κι ο Θεός σας είναι Ένας Θεός. Δεν 

υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Αυτόν...» (Κοράνιο, 2:163). 

 

                                                 
16 Για τον ισλαμικό μονοθεϊσμό βλ. Γρ. Ζιάκας, Ισλάμ Θρησκεία και Πολιτεία, εκδ. Σφακιανάκη 

Κορνηλία, Θεσσαλονίκη 2001. 
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2.2 Ο ρόλος και η δράση του Προφήτη Μωάμεθ 

O Μωάμεθ γεννήθηκε πιθανότατα το 570 στη Μέκκα17. Το 610 εγκαινίασε 

την προφητική του δράση σε στενό φιλικό κύκλο. Το 613 άρχισε να κηρύττει επίσημα 

στη Μέκκα ζητώντας από τους ανθρώπους να απαρνηθούν τον πολυθεϊσμό και την 

ανήθικη, ανόητη ζωή τους για να ακολουθήσουν το Ισλάμ, την υποταγή δηλαδή στο 

θέλημα του Αλλάχ, του μοναδικού Θεού. Η αναφορά του στην Ημέρα της Κρίσης και 

στη μεταθανάτια ζωή συντάραξε τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι αρχικά τον χλεύασαν 

και μετά στράφηκαν έντονα εναντίον του. Το κήρυγμά του περιέλαβε αρκετά 

στοιχεία από την αραβική θρησκευτικότητα, τον ιουδαϊσμό και βέβαια τον 

χριστιανισμό, για τον οποίο οι αναφορές του προέρχονταν κυρίως από αιρετικούς. Το 

622 μετοίκησε με τους οπαδούς του στη Μεδίνα, όπου έθεσε τις βάσεις για την 

εξέλιξη της νέας θρησκείας σε αυτοκρατορία. Αρχικά ο Μωάμεθ υπήρξε 

αποκλειστικά και μόνο θρησκευτικός ηγέτης, αναμορφωτής της παρηκμασμένης 

κοινωνίας στοχεύοντας στη διάδοση του μηνύματός του και στην ηθική ανάταση των 

ανθρώπων. Στη Μεδίνα συνειδητοποίησε την απήχηση του κηρύγματός του και 

ανέλαβε πολιτική-στρατιωτική δράση με αποτέλεσμα την επέκταση των ορίων της 

μουσουλμανικής κοινότητας. Το 632 πέθανε σε ηλικία 62 ετών. 

Ο Μωάμεθ για τους μουσουλμάνους αποτελεί αιώνιο πρότυπο προς μίμηση, 

καθώς τον θεωρούν ως τον Τέλειο Άνθρωπο, το Προαιώνιο Φως, ενώ ο ίδιος 

θεωρούσε τον εαυτό του απλό άνθρωπο, ο οποίος επιλέχτηκε από τον Θεό για να 

λειτουργήσει ως όργανο μετάδοσης της βούλησής Του και γι’ αυτό άλλωστε δεν 

θαυματούργησε. Στο Ισλάμ ο Μωάμεθ είναι ο τελευταίος Προφήτης του Αλλάχ και 

σφραγίδα όλων των Προφητών18.  

Ο Μωάμεθ δεν εμφανίστηκε ως επαναστάτης ενάντια στο κοινωνικό σύστημα 

που υπήρχε εκείνη την εποχή στη Μέκκα ούτε διεκδίκησε εξ αρχής για τον εαυτό του 

ρόλο πολιτικού ηγέτη, καθώς η προσπάθειά του ήταν να μεταφέρει ένα θρησκευτικό 

μήνυμα στους συμπολίτες του με την εισαγωγή της νέας θρησκείας. Ο Μωάμεθ ως 

θρησκευτικός μεταρρυθμιστής πίστευε ότι η αντίδραση στην ηθική και θρησκευτική 

παρακμή που κυριαρχούσε στην εποχή του, ήταν η αφύπνιση των συνειδήσεων, η 

επαναδιατύπωση των αξιών και η επιστροφή των ανθρώπων στον Αλλάχ.  

                                                 
17 Για τη ζωή, το ρόλο και την προφητική δράση του Μωάμεθ βλ. ενδεικτικά Μ. Μαριόρας, Ισλάμ: 

Αναζητώντας Τρόπους με τους Μουσουλμάνους, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2019, σσ.403-405. 
18 «Ο Μουχάμμεντ δεν ήταν πατέρας σε κανέναν από τους άνδρες σας, αλλά (είναι) Απόστολος του Αλλάχ 

και η Σφραγίδα των Προφητών (ως τελευταίος). Ο Αλλάχ για κάθε πράγμα έχει (απόλυτη) γνώση», 

Κοράνιο, 33:40. 
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Εσφαλμένα πολλοί χριστιανοί αντιλαμβάνονται τον Μωάμεθ ως Θεό, 

αντίστοιχα με τον Ιησού, ενώ για τους μουσουλμάνους κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. 

Στο Ισλάμ το Κοράνιο είναι ο άσαρκος Λόγος του Θεού, ενώ ο Μωάμεθ είχε 

αντίστοιχο ρόλο σε γενικές γραμμές με τους Αποστόλους, δηλαδή την ερμηνεία και 

διάδοση του λόγου του Αλλάχ, χωρίς να προσθέσει τίποτα δικό του ή διαφορετικό 

από το θέλημα του Θεού, όπως αυτό είχε αποκαλυφθεί στο Κοράνιο, χωρίς να του 

επιτρέπεται να συγχωρεί τις αμαρτίες των πιστών δικαίωμα που μόνο ο Αλλάχ έχει 

και θα εφαρμόσει κατά την Ημέρα της Κρίσης.   

2.3 Ο γεγραμμένος Λόγος του Αλλάχ: Κοράνιο 

Το Κοράνιο19 για τους μουσουλμάνους είναι το ιερό βιβλίο τους, 

αποκαλύφθηκε από τον Αλλάχ στον Μωάμεθ σε μια περίοδο είκοσι δύο ετών και 

σημαίνει ανάγνωση, αναγγελία, κήρυγμα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι έργο 

ανθρώπινο ούτε ο Μωάμεθ είναι ο συγγραφέας του αλλά μόνο το όργανο μετάδοσης 

του περιεχομένου του. Το Κοράνιο είναι ο ίδιος ο Λόγος του Θεού και σύμφωνα με 

την ισλαμική παράδοση είναι αιώνιο και αδημιούργητο, ενώ αυτό που δόθηκε στους 

ανθρώπους είναι αντίγραφο του πρωτοτύπου, το οποίο βρίσκεται πάντοτε ενώπιον 

του Αλλάχ και ονομάζεται Μήτηρ της Βίβλου ή καλώς Διατηρούμενη Πλάκα. Η 

πρώτη Αποκάλυψή του έγινε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στον Μωάμεθ τη Νύκτα 

της Δυνάμεως κατά το μήνα Ραμαντάν, ενώ το υπόλοιπο του παραδόθηκε σταδιακά. 

Το Κοράνιο αποτελείται από 114 κεφάλαια που ονομάζονται σούρες και το 

μέγεθός τους εκτείνεται από 3 έως 286 στίχους, ενώ και οι στίχοι μπορεί να περιέχουν 

από δύο μέχρι και μερικές δεκάδες λέξεις. Προηγούνται οι μεγαλύτερες σούρες και 

ακολουθούν οι μικρότερες με εξαίρεση την πρώτη, την Έναρξη. Η Έναρξη είναι 

μικρή και έχει θέση προλόγου, η σημασία της όμως είναι μεγάλη, αντίστοιχη με την 

Κυριακή Προσευχή και επαναλαμβάνεται τουλάχιστον δύο φορές σε κάθε προσευχή 

των πιστών. Πριν από κάθε σούρα, εκτός από την ένατη, προηγείται πάντα η φράση: 

«Στο όνομα του οικτίρμονος και ελεήμονος Θεού». Κάθε σούρα είναι γνωστή με τον 

τίτλο της: η Αγελάδα, ο Οίκος Εμράν, η Μαριάμ κτλ.  

Οι σούρες που αποκαλύφθηκαν κατά την περίοδο της Μέκκας έχουν 

εκστατικό και θερμό ύφος με θεματολογία καθαρά θρησκευτική. Κυριαρχούν οι 

εικόνες για την Ημέρα της Κρίσης, τη ζωή μετά θάνατον και γενικά ο 

προσανατολισμός είναι εσχατολογικός, τα νοήματα μάλλον ασύνδετα και η 

                                                 
19 Για το ιερό βιβλίο των μουσουλμάνων βλ. ενδεικτικά Μ. Μαριόρας, Ισλάμ: Αναζητώντας Τρόπους με 

τους Μουσουλμάνους, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2019, σσ.406-408. 
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διδασκαλία καθόλου συστηματοποιημένη. Οι σούρες που αποκαλύφθηκαν από την 

περίοδο της Μεδίνας είναι μεστές περιεχομένου με συστηματοποιημένη μορφή. 

Επίσης δεν έχουν εκστατικό-προφητικό χαρακτήρα, καθώς κυριαρχεί σταδιακά η 

πολιτική διάσταση του Μωάμεθ με αποτέλεσμα στις σούρες αυτές να περιέχονται 

λεπτομέρειες ρυθμιστικού τύπου για τη ζωή της πρώτης μουσουλμανικής κοινότητας. 

Για αυτούς τους λόγους το Κοράνιο έχει τεράστια σημαντικότητα για τους 

μουσουλμάνους, αφού είναι η επιτομή της δογματικής, νομικής, ηθικής διάστασης 

του Ισλάμ, ο βασικός οδηγός για τη ζωή και τις αποφάσεις τους. Το Κοράνιο είναι 

σαφέστατα θρησκευτικό κείμενο με κυρίαρχο ηθικό χαρακτήρα που ρυθμίζει το 

πλαίσιο ζωής των πιστών μουσουλμάνων. Το περιεχόμενο των στίχων που 

αντιμετωπίζουν νομικά προβλήματα δεν είναι συστηματικό αλλά πρόκειται κυρίως, 

για θρησκευτικές και ηθικές προσταγές που προσδιορίζουν τα θρησκευτικά 

καθήκοντα του πιστού. 

Η αξία του Κορανίου για τους μουσουλμάνους αποτυπώνεται στις εξής 

φράσεις: «Όποιος διαβάζει το ένα τρίτο του Κορανίου, επιτυγχάνει το ένα τρίτο της 

προφητείας. Όποιος διαβάζει το μισό, επιτυγχάνει το μισό της προφητείας. Όποιος 

διαβάζει ολόκληρο το Κοράνιο, λαμβάνει ολόκληρη την προφητεία, με μόνη διαφορά 

ότι η Αποκάλυψη δεν γίνεται κτήμα του». «Όποιος αγαπά το Κοράνιο και το θαυμάζει, 

αυτός αγαπά τον Θεό και τον Απόστολό Του. Όποιος αποστρέφεται το Κοράνιο, αυτός 

αποστρέφεται τον Θεό και τον Απόστολό Του». «Το Κοράνιο είναι ο αδημιούργητος 

Λόγος του Θεού και δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα δημιούργημα. Για αυτό ένας 

μόνο στίχος του Κορανίου είναι καλύτερος του Μωάμεθ και της οικογένειάς του». 

 

2.4 Τα θεμέλια της ισλαμικής πίστης: Οι Πέντε Στύλοι 

 Το σημαντικότερο καθήκον κάθε μουσουλμάνου είναι η έμπρακτη αφοσίωση 

στην τήρηση του θελήματος και των εντολών του Αλλάχ. Η λατρευτική ζωή του 

μουσουλμάνου είναι ιδιαίτερα απλή και δυναμική, χωρίς να είναι απλοϊκή, ενώ 

παράλληλα καλλιεργεί το αίσθημα της ένταξης σε μια ευρύτερη κοινωνία ανθρώπων, 

όπου όλοι υπακούουν το θέλημα Θεού. Στην ουσία η θρησκευτικότητα των 

μουσουλμάνων οριοθετείται από τους Πέντε Στύλους20, στους οποίους στηρίζεται ο 

Οίκος του Ισλάμ. Η απόλυτη εφαρμογή τους αναδεικνύει τον άριστο μουσουλμάνο, ο 

                                                 
20 Για τους Πέντε Στύλους του Ισλάμ βλ. μεταξύ άλλων Γρ. Ζιάκας, Ισλάμ Θρησκεία και Πολιτεία, εκδ. 

Σφακιανάκη Κορνηλία, Θεσσαλονίκη 2001 και Μ. Μαριόρας, Ισλάμ: Αναζητώντας Τρόπους με τους 

Μουσουλμάνους, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2019, σσ.409-412. 
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οποίος με αυτό τον τρόπο διασφαλίζει τη σωτηρία του την Ημέρα της Κρίσης. 

Μερικοί προσθέτουν στους Πέντε Στύλους και τον ιερό πόλεμο (τζιχάντ).  

Σύμφωνα με την ισλαμική παράδοση ο Προφήτης είπε: «Το Ισλάμ στηρίζεται 

σε Πέντε Στύλους: Στη μαρτυρία της πίστης ότι δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από τον 

Αλλάχ και ότι ο Μωάμεθ είναι ο απόστολος του Αλλάχ. Στην τακτική προσευχή, πέντε 

φορές την ημέρα. Στην ελεημοσύνη. Στη νηστεία κατά τη διάρκεια του μήνα Ραμαντάν. 

Στην ιερή αποδημία στη Μέκκα». 

α) Ομολογία Πίστης: «Δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από τον Αλλάχ και ο 

Μωάμεθ είναι ο απόστολος του Αλλάχ». Η ομολογία πίστης διατρανώνει τον 

μονοθεϊσμό και αντιστρατεύεται κάθε μορφής ειδωλολατρίας, αφού διατρανώνει την 

παντοδυναμία και τη μοναδικότητα του Θεού.  

β) Προσευχή: Η προσευχή είναι η πιο ουσιαστική πράξη της λατρευτικής 

ζωής του μουσουλμάνου και τελείται οπωσδήποτε πέντε φορές καθημερινά: 1) Το 

πρωί μεταξύ νύκτας και ανατολής, 2) το μεσημέρι, 3) στις τρεις το απόγευμα, 4) μετά 

τη δύση του ήλιου, 5) τη νύκτα, όταν έχει κυριαρχήσει το σκοτάδι. Η πρώτη σούρα 

του Κορανίου -Έναρξη- επαναλαμβάνεται πολλές φορές την ημέρα.  

γ) Ελεημοσύνη: Η ελεημοσύνη είναι καθήκον κάθε μουσουλμάνου σε χρήμα 

ή σε είδος και εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον προς τους άλλους πιστούς. 

Εκτός από την υποχρεωτική υπάρχουν και προαιρετικές αγαθοεργίες που εξιλεώνουν 

τα αμαρτήματα του πιστού και εξαγνίζουν τις πράξεις του.  

δ) Νηστεία: Η νηστεία κατά τη διάρκεια του μήνα Ραμαντάν είναι 

υποχρεωτική για όλους άνω των 14 ετών, οι οποίοι είναι υγιείς σωματικά και 

πνευματικά. Πρόκειται για αποχή από φαγητό, ποτό, σεξουαλική επαφή, κάπνισμα 

και κάθε είδους απολαύσεις καθόλη τη διάρκεια της ημέρας από την ανατολή μέχρι 

τη δύση του ήλιου, οπότε και επιτρέπονται τα πάντα μέχρι την επόμενη ανατολή. 

Εξαιρούνται οι ασθενείς, οι έγκυες και οι ταξιδιώτες, οι οποίοι όμως υποχρεούνται να 

νηστέψουν αργότερα, ενώ προβλέπονται και έκτακτες νηστείες για εξαγνισμό 

παραπτωμάτων. Η νηστεία έχει αξία μόνον όταν συνδυάζεται με την τήρηση των 

άλλων εντολών, γίνεται με καθαρή καρδιά και όχι τυπολατρικά. Το ζητούμενο 

άλλωστε της νηστείας είναι να αναπτύξει ο πιστός συνείδηση Θεού, την ευσέβεια και 

την ευλάβεια, γι’ αυτό δεν αρκεί η απλή αποχή από τις διάφορες τροφές, αλλά και η 

αποφυγή πονηρών σκέψεων και ανήθικης συμπεριφοράς.  

ε) Ιερή αποδημία: Κάθε μουσουλμάνος ο οποίος δύναται, οφείλει τουλάχιστον 

μια φορά στη ζωή του να πραγματοποιήσει προσκύνημα στη Μέκκα, την ιερή 
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αποδημία, εφαρμόζοντας αυστηρό τελετουργικό. Οι προσκυνητές οφείλουν να είναι 

τελετουργικά καθαροί.  Ο πιστός, ο οποίος πεθαίνει κατά τη διάρκεια του 

προσκυνήματος θεωρείται ως μάρτυρας της πίστης και γι’ αυτό αρκετοί 

μουσουλμάνοι πραγματοποιούν το ταξίδι προς το τέλος της ζωής τους.  

 

2.5 Η άριστη ερμηνεία των εντολών του Αλλάχ: Η σούνα του Προφήτη 

«Σας άφησα δύο πράγματα και δεν θα εκτραπείτε, εφόσον τηρείτε αυτά στέρεα. 

Το ένα είναι το Βιβλίο του Θεού και το άλλο η Σούνα του Προφήτη Του». Στο Ισλάμ ο 

Λόγος του Θεού είναι το Κοράνιο, το οποίο όμως δεν απαντά σε όλες τις απορίες και 

τους προβληματισμούς του μουσουλμάνου. Τα κενά του Κορανίου σε διάφορα 

κομβικά θέματα καλύπτονταν κατά τη διάρκεια της ζωής του από τον Προφήτη, 

επειδή ακριβώς ήταν ο άριστος ερμηνευτής της βούλησης του Αλλάχ και το 

αξεπέραστο πρότυπο ισλαμικής συμπεριφοράς.  

Όλες οι πράξεις και τα αποφθέγματα του Μωάμεθ που προσδιόριζαν τον 

αυθεντικό ισλαμικό τρόπο δράσης συναποτελούν την Παράδοση του Προφήτη, τη 

σούνα του Προφήτη. Σούνα σημαίνει δρόμος, πορεία, συνήθειες, τρόπος δράσης ή 

συμπεριφορά ζωής και σταδιακά έλαβε νέο περιεχόμενο ως σούνα του Προφήτη, 

σημαίνοντας την παράδοση του συνόλου των λόγων και των πράξεών του. Για 

παράδειγμα η προσευχή, η ελεημοσύνη και το προσκύνημα είναι θέματα που η 

ακριβής ρύθμισή τους δεν υπάρχει στο Κοράνιο αλλά στη σούνα του Προφήτη.  

 

2.6 Το ασφαλές μονοπάτι της σωτηρίας: Η Σαρία 

Σαρία σημαίνει «το μονοπάτι που οδηγεί στην πηγή» και πρόκειται για τον εξ 

Αποκαλύψεως νόμο του Ισλάμ, ομοιάζει με το χριστιανικό Κανονικό Δίκαιο, αλλά 

αποτελεί ευρύτερη έννοια. Η σαρία21 είναι ο ασφαλής και σίγουρος δρόμος που θα 

οδηγήσει τον μουσουλμάνο στη σωτηρία κατά την Ημέρα της Κρίσης. Οι ρυθμίσεις 

της περιλαμβάνουν το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αφού όλα 

ελέγχονται από τη σαρία. Όλες οι ανθρώπινες πράξεις διαιρούνται σε πέντε 

κατηγορίες και ανάλογα νομιμοποιούνται, καταδικάζονται ή γίνονται ανεκτές 

σύμφωνα με τις επιταγές της σαρία. 

                                                 
21 Για τη σούνα του Προφήτη και τη σαρία βλ. αναλυτικά Μ. Μαριόρας, Ο Διάλογος Δυτικής και 

Μουσουλμανικής Ισλαμολογίας για τη Sharī‘a: Προφήτης και Νόμος στο Ισλάμ, τ.Α΄ και τ.Β΄ Παράδοση 

και Νόμος στο Ισλάμ, Sunna και Sharī‘a, εκδ. Θεολογική Βιβλιοθήκη Ιωαν.&Νικ. Καρμίρη, Αθήνα 

2014. 
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 Η σαρία δεν αποτελεί αυτό ακριβώς που ονομάζουμε νομικό σύστημα και σε 

καμία περίπτωση δεν στηρίζεται σε συντεταγμένους νομικούς κώδικες, καθώς κυρίως 

ρυθμίζει τις σχέσεις των πιστών με τον Θεό και επικουρικώς τις σχέσεις μεταξύ των 

ανθρώπων υπό την απόλυτη εξουσία του Θεού, αφού ο Αλλάχ είναι ο μοναδικός 

Νομοθέτης και Δικαστής. Από αυτό προκύπτει η μεγάλη διαφορά μεταξύ της σαρία 

και του δυτικού συστήματος δικαιοσύνης: Η δυτική νομοθεσία ρυθμίζει αποκλειστικά 

και μόνο τη σχέση των πολιτών με το κράτος και τις σχέσεις των ατόμων μεταξύ τους 

με σκοπό την πρόβλεψη και τιμωρία παραβατικών συμπεριφορών που στρέφονται 

κατά της ζωής, της ελευθερίας και της περιουσίας. Η διαφορά αυτή αποτυπώνεται ως 

εξής: «Στους δυτικούς κώδικες ό,τι δεν απαγορεύεται νομικώς επιτρέπεται, ενώ στο 

ισλαμικό δίκαιο ό,τι δεν επιτρέπεται νομικώς απαγορεύεται». 

Σήμερα πολλά ισλαμικά κράτη έχουν υιοθετήσει σύγχρονους νομικούς 

κώδικες, σύμφωνους με τα δυτικά πρότυπα, πάντοτε όμως σε αρμονία με το πνεύμα 

της σαρία, ενώ η εφαρμογή της έχει περιοριστεί ουσιαστικά στο οικογενειακό δίκαιο. 

Από διάφορες πλευρές ακούγονται φωνές για την πλήρη εφαρμογή της σαρία και σε 

άλλους τομείς δικαίου εκτός από το οικογενειακό, ενώ άλλες ομάδες απομακρύνονται 

όλο και περισσότερο από τις εντολές της. 

 

2.7 Συνοπτικά στοιχεία ισλαμικής θεολογίας 

Στο Ισλάμ κυρίαρχη θέση κατέχει η σαρία και η πρακτική-κοινωνική 

εφαρμογή της, ενώ τα θεολογικά ζητήματα προσεγγίζονται και από το σουφισμό. 

Συνοπτικά η κορανική θεολογία περιστρέφεται γύρω από δυο κύριους άξονες: τον 

αυστηρό μονοθεϊσμό με την απόλυτη υπερβατικότητα του Αλλάχ και την επιτυχή 

κρίση κατά την Έσχατη Ημέρα και τη μέλλουσα ζωή. Η κεντρική θεολογική 

διδασκαλία22 του Ισλάμ είναι η άνευ όρων πίστη στον έναν και μοναδικό Θεό, με το 

απολύτως ενιαίο του Αλλάχ να αποτελεί την πιο σημαντική ομολογία πίστεως και την 

ασφαλή οδό για να σωθεί κατά την Ημέρα της Κρίσης.  

Ο Θεός είναι εντελώς υπερβατικός, μοναδικός και δεν υπάρχει κανένας άλλος 

μαζί Του. Δεν έχει γιο ή κόρη και κυριαρχεί στο σύμπαν ως απόλυτος Δημιουργός και 

Ελεγκτής του. Δημιούργησε τον κόσμο σε έξι ημέρες και έδωσε πνοή στον άνθρωπο, 

                                                 
22 Για τη θεολογική διδασκαλία του Ισλάμ βλ. Γρ. Ζιάκας, Ισλάμ Θρησκεία και Πολιτεία, εκδ. 

Σφακιανάκη Κορνηλία, Θεσσαλονίκη 2001, Αγγ. Ζιάκα, Το Kalām και τα ισλαμικά ρεύματα 

σκέψης, εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2016 και Μ. Μαριόρας, Ισλάμ: Αναζητώντας 

Τρόπους με τους Μουσουλμάνους, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2019, σσ.417-426. 
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ο οποίος δεν δύναται να ομοιάσει στον Θεό, ενώ οι χριστιανικές αντιλήψεις περί 

καθομοίωσης αποτελούν μέγιστη βλασφημία για τους μουσουλμάνους. Ο Αλλάχ 

μόνος διαθέτει όλες τις αρετές και δυνάμεις στον υπέρτατο βαθμό, θα κρίνει τους 

ανθρώπους για τις πράξεις τους, ενώ το ισλαμικό δόγμα καταδικάζει οποιασδήποτε 

μορφής πολυθεϊσμού.  

Στο Ισλάμ ο Θεός είναι Παντοκράτορας και Δημιουργός23, αλλά σε καμία 

περίπτωση Πατέρας και, βέβαια, ο Ιησούς δεν είναι ο Υιός Του. Ο Χριστός 

αντιμετωπίζεται με σεβασμό από τους μουσουλμάνους ως ιδιαίτερα σημαντικός 

Προφήτης, αποκαλείται Απόστολος, Μεσσίας, λόγος του Θεού, δεύτερος Αδάμ. 

Μητέρα Του είναι η Παρθένα Μαρία, γεννήθηκε με υπερφυσικό τρόπο, αλλά ποτέ 

δεν αναφέρεται ο πατέρας Του και διαθέτει θαυματουργικές δυνάμεις. Επίσης, οι 

μουσουλμάνοι δεν μπορούν να αποδεχθούν ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε ή σκοτώθηκε, 

αλλά πιστεύουν ότι κάποιος άλλος δολοφονήθηκε στη θέση Του. Ο Χριστός 

ανυψώθηκε από τον Αλλάχ και βρίσκεται στον ουρανό, για να επιστρέψει πριν την 

Ημέρα της Κρίσης. Περί του Χριστού δεν υπάρχει μία μόνο ισλαμική διδασκαλία, 

καθώς οι μουσουλμάνοι δέχονται ότι είτε αναλήφθηκε ζωντανός στους ουρανούς, είτε 

πέθανε αργότερα από φυσικά αίτια ή τέλος ότι πέθανε και αναστήθηκε.  

Από την άλλη μεριά η κατανόηση του Αγίου Πνεύματος είναι δυσχερής, αφού 

στο Κοράνιο θεωρείται γενικώς η πνοή, η δύναμη, η ενέργεια του Θεού. Επίσης οι 

άγγελοι είναι όντα δημιουργημένα εκ φωτός, πιστοί υπηρέτες του Αλλάχ, οι οποίοι 

εκτελούν τις εντολές Του και μεσολαβητές μεταξύ Αυτού και των ανθρώπων με 

ηγέτες τους τον Μιχαήλ και τον Γαβριήλ. Ο Γαβριήλ μετέφερε το Κοράνιο από τον 

ουρανό στον Μωάμεθ κατ’ εντολή του Θεού, μετέφερε στην Παναγία το μήνυμα ότι 

θα γεννήσει ασπόρως τον Ιησού και συχνά αποκαλείται «πνεύμα Θεού». Διαχρονικά ο 

Αλλάχ απέστειλε στους ανθρώπους προφήτες και αποστόλους για να κηρύξουν το 

θέλημά Του και να τους οδηγήσουν στο δρόμο Του. 

Πρώτος προφήτης ήταν ο Αδάμ, τελευταίος και σημαντικότερος όλων ο 

Μωάμεθ με το Κοράνιο να αναφέρει 26 ονόματα προφητών, πολλά από τα οποία 

προέρχονται από την Αγία Γραφή, ενώ τα υπόλοιπα από τις αραβικές λαϊκές 

παραδόσεις. Ιδιαίτερη θέση ανάμεσά τους κατέχουν οι πέντε μεγάλοι απόστολοι-

απεσταλμένοι: α) Ο Νώε, ο οποίος μετά τον κατακλυσμό σύναψε την πρώτη διαθήκη 

με τον Θεό, β) ο Αβραάμ, ο οποίος αποτελεί το πρότυπο της πίστης στον έναν Θεό, γ) 

                                                 
23 Για τον Αλλάχ στο Ισλάμ βλ. αναλυτικά Αγγ. Ζιάκα, Το Kalām και τα ισλαμικά ρεύματα σκέψης, εκδ. 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2016, σσ.45-94, όπου και σχετική βιβλιογραφία. 
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ο Μωυσής, ο οποίος συνομίλησε με τον Ύψιστο, δ) ο Ιησούς, ο υιός της Μαρίας, 

απόστολος και λόγος του Θεού και τέλος ε) ο Μωάμεθ, απόστολος του Θεού και 

σφραγίδα όλων των προφητών24.  Το έργο των προφητών ήταν να κηρύξουν τη πίστη 

στον έναν και μόνον Θεό και να πολεμήσουν την ειδωλολατρία, τη μεγαλύτερη 

αμαρτία των ανθρώπων. 

Στην ισλαμική διδασκαλία σημαντικό ρόλο έχουν η ανάσταση των νεκρών, η 

αιώνια ζωή, η τιμωρία των αδίκων, η ανταμοιβή των δικαίων, ο παράδεισος και η 

κόλαση. Κατά την Ημέρα της Κρίσης ο Θεός θα καλέσει ενώπιόν Του τα σώματα 

όλων των ανθρώπων, που θα αναστηθούν, και η ψυχή τους θα ενωθεί με αυτά. Όπως 

δημιούργησε ο Θεός τα πάντα μόνο διά του λόγου Του, κατά τον ίδιο τρόπο θα 

αναστήσει τους ανθρώπους, για να τους κρίνει.  

Αναφορικά με τον άνθρωπο οι μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι ο Αλλάχ 

δημιούργησε από πηλό τον άνθρωπο και του έδωσε την ωραιότερη μορφή και 

ιδιαίτερες ικανότητες25, ενώ η αναφορά στη δημιουργία της γυναίκας είναι 

περιορισμένη26. Επιπλέον, ο κόσμος δημιουργήθηκε από τον Θεό προς όφελος του 

ανθρώπου και υποχρέωση του ανθρώπου είναι η δοξολογία του Θεού27. Η πτώση του 

ανθρώπου περιγράφεται με παρόμοιο τρόπο, όπως στην αντίστοιχη βιβλική διήγηση28 

και παρόμοια η εμπλοκή του Σατανά29, ο οποίος λόγω της ζήλιας του προσπάθησε 

και πέτυχε να εξαπατήσει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος θεωρείται αντιπρόσωπος, 

χαλίφης του Θεού στη γη. Γι’ αυτό οφείλει να φροντίζει τη δημιουργία και να 

συμπεριφέρεται ισλαμικά, καθώς μόνο αυτός έχει ευθύνη για τις πράξεις του, επειδή 

ακριβώς διαθέτει νου.  

Σε γενικές γραμμές εντοπίζονται παράλληλες αναφορές μεταξύ των δύο 

θρησκειών σχετικά με την ανθρωπολογία και την κοσμολογία. Το Κοράνιο 

αποδέχεται συγκεκριμένες χριστιανικές διδασκαλίες και απορρίπτει έντονα άλλες. 

                                                 
24 «Ο Μουχάμμεντ δεν ήταν πατέρας σε κανέναν από τους άνδρες σας, αλλά (είναι) Απόστολος του Αλλάχ 

και η Σφραγίδα των Προφητών (ως τελευταίος). Ο Αλλάχ για κάθε πράγμα έχει (απόλυτη) γνώση», 

Κοράνιο, 33:40. 
25 «Είπε (ο Αλλάχ): ‘Ω! Ιμπλίς! Τι σε εμπόδισε να σκύψεις γονατίζοντας σε εκείνον που έπλασα με τα 

χέρια μου; Μήπως από υπεροψία; Ή μήπως επειδή είναι ένας από αυτούς που στέκονται ψηλά;», 

Κοράνιο, 38:75. Βλ. και 15:26-27, 95: 4-6, 2:28-32. 
26 «Ω! Άνθρωποι! Σεβαστείτε τον Κύριό σας, που σας δημιούργησε από μια μόνο ψυχή (Αδάμ), και από 

αυτή έπλασε τη σύντροφό της (Εύα) και από αυτούς τους δύο σκόρπισε –σαν σπόρους- αμέτρητους άντρες 

και γυναίκες...», Κοράνιο, 4:1. 
27 «Και δεν έπλασα τα Πνεύματα (δαίμονες- τους Τζινν) και τους ανθρώπους, παρά για να Με 

λατρεύουν;», Κοράνιο, 51:56. 
28 «Έφαγαν και οι δύο από αυτό, και φάνηκε σε αυτούς η γύμνια τους. Κι άρχισαν να ράβουν πάνω τους 

για να σκεπαστούν –φύλλα- από τον κήπο. Έτσι ο Αδάμ παράκουσε τον Κύριό του και άφησε τον εαυτό 

του να εξαπατηθεί», Κοράνιο, : 20:121. Βλ. και 2:29-37. 
29 Για την εμπλοκή του Σατανά στην πτώση του ανθρώπου βλ. Κοράνιο, 20:118, 2:34, 7:20. 
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Ατυχώς πολλοί μουσουλμάνοι θεωρούν τον χριστιανισμό ως ένα αλλοιωμένο Ισλάμ 

και αντίστοιχα πολλοί χριστιανοί θεωρούν το Ισλάμ ως παραχαραγμένο και 

παρανοημένο χριστιανισμό. Παρόμοιες αντιλήψεις είναι λανθασμένες, ιδιαίτερα 

προβληματικές και διαχρονικά έχουν οδηγήσει σε δυσάρεστες παρανοήσεις. 

 

2.8 Ιδιαίτερες παράμετροι για την κατανόηση του ισλαμικού κόσμου 

Κατά την ερμηνευτική προσέγγιση του ισλαμικού κόσμου30 ή μάλλον 

καλύτερα του ισλαμικού τρόπου θα πρέπει να αναδεικνύονται εμφαντικά 

συγκεκριμένα ιδιάζοντα γνωρίσματα της θρησκείας του Ισλάμ με τρόπο ουσιαστικό, 

απροκατάληπτο και ειλικρινή. Έτσι θα αποφεύγεται η συχνά παγιωμένη 

στερεοτυπική προσέγγιση της κατάστασης που επικρατεί στον μουσουλμανικό 

κόσμο, στην εσωτερική δομή της πίστης των μουσουλμάνων, στην οργάνωση και 

λειτουργία των κοινωνιών τους. 

Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν τρία βασικά μεθοδολογικά κριτήρια που πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη για την κατανόηση τόσο της θρησκείας του Ισλάμ όσο και 

του ισλαμικού κόσμου ή καλύτερα, όπως είπαμε, του ισλαμικού τρόπου:  

α) Το Ισλάμ έχει μια πολύ χαρακτηριστική διαφοροποίηση σε σχέση με τον 

χριστιανισμό: Ταυτίζεται σχεδόν με την κρατική οντότητα των χωρών και την 

πολιτική συνείδηση των πιστών στις περιοχές του πλανήτη, όπου ανθεί. Πέρα από 

κάθε αμφισβήτηση οι σχέσεις του Ισλάμ με το κράτος αλληλεπιδρούν με 

αδιάσπαστους συνεκτικούς δεσμούς σε τέτοιο βαθμό, ώστε η διάκρισή τους συχνά 

καθίσταται δυσχερής καταλήγοντας στην πράξη αδύνατη. Η κρατική εξουσία σε 

μεγάλο βαθμό υιοθετεί το Ισλάμ και ο μουσουλμάνος είναι πρώτα πιστός της 

θρησκείας του Ισλάμ και έπειτα πολίτης της χώρας του. Η αλληλοπεριχώρηση αυτού 

του είδους μεταξύ κράτους-θρησκείας δεν συναντάται πια σε καμία χώρα της Δύσης.  

Ασφαλώς, δεν πρέπει να διαφεύγει την προσοχή το γεγονός ότι η διάδραση 

κράτους-θρησκείας υπό την παραπάνω έννοια ήταν αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα 

ανεξάρτητα από μικρές ή μεγάλες παραλλαγές ύφους και ποιότητας, συχνές ή σπάνιες 

εντάσεις, σίγουρα όμως παρόμοιες συνέπειες σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Η 

κατάσταση αυτή είχε παγιωθεί για πάνω από χίλια έτη, προσδιορίζοντας το διάστημα 

από την εγκαθίδρυση του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας των κρατών της 

                                                 
30 Για τα ιδιάζοντα γνωρίσματα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνευτική 

προσέγγιση του ισλαμικού κόσμου βλ. Μ. Μαριόρας, Ισλαμικός Ριζοσπαστισμός: Ιστορικές και 

Θεολογικές Προϋποθέσεις του Τζιχάντ, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2020. 
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Ευρώπης κυρίως έως την Αναγέννηση, το Διαφωτισμό και την κυριαρχία τελικά της 

σύγχρονης δομής και λειτουργίας των δυτικών κρατών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν 

σταδιακά από τη Βιομηχανική Επανάσταση και εξής, με πολύ βασικά 

χαρακτηριστικά την εκκοσμίκευση και τη θρησκευτική αδιαφορία. 

β) Άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την 

ερμηνευτική προσέγγιση της θρησκείας του Ισλάμ είναι το γεγονός ότι αυτή 

εμφανίστηκε εξακόσια περίπου χρόνια αργότερα από τον χριστιανισμό. Ως συνέπεια 

μοιάζει φυσιολογικό η ανάπτυξη και εξέλιξή της να χαρακτηρίζεται από 

διαφορετικούς ποιοτικούς και χρονικούς ρυθμούς που αντίστοιχα επηρεάζουν τη 

διαμόρφωση των ισλαμικών κοινωνιών σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Επομένως, για 

λόγους αντικειμενικότητας δεν θα πρέπει να προσεγγίζεται, να ερμηνεύεται και 

τελικά να χαρακτηρίζεται το Ισλάμ με όρους που αναπτύχθηκαν και καλλιεργήθηκαν 

με διαφορετικούς ρυθμούς και υπό άλλες συνθήκες αρκετούς αιώνες πριν σε εντελώς 

διαφορετικό εννοιολογικό και οντολογικό υπόβαθρο. 

γ) Επιπλέον, καθοριστική και πολυεπίπεδη σημασία στην εξέλιξη του 

ισλαμικού κόσμου είχε η αποικιοκρατική κυριαρχία των δυτικοευρωπαϊκών χωρών 

σε περιοχές που παραδοσιακά κατοικούνταν από μουσουλμάνους. Η πραγματικότητα 

αυτή είχε μακρά διάρκεια, μεγάλη ένταση και επηρέασε χαρακτηριστικά την 

ανάπτυξη και εξέλιξη του μουσουλμανικού κόσμου. Η κύρια συνέπεια αυτής της 

κατάστασης ήταν ότι οι μουσουλμάνοι δεν κατόρθωσαν να συμμετέχουν και να 

υιοθετήσουν σε βιώσιμο ποσοστό τις ραγδαίες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο 

επιστημονικό, τεχνολογικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι στη Δύση. 

Κυριότατα ευθύνονταν η μακρόχρονη και ασφυκτική εξάρτησή τους από τις 

αποικιοκρατικές δυνάμεις αλλά εξίσου και οι μεγάλες δυσλειτουργίες των δικών 

τους, εσωτερικών δομικών μηχανισμών που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προς 

αυτή την κατεύθυνση. 

Έπειτα από το τέλος της αποικιοκρατίας οι παραπάνω παράμετροι 

επιβαρύνθηκαν επιπλέον από το γεγονός ότι πολλοί από τους νέους ηγέτες των 

ελεύθερων πια ισλαμικών χωρών διατήρησαν -όχι πάντοτε επιτυχημένα- 

συγκεκριμένα στοιχεία του δυτικού τρόπου που κυριότατα αφορούσαν την 

οικονομική δραστηριότητα, τα οποία όμως αντιλαμβάνονταν στρεβλά και 

μονοδιάστατα. Έτσι, σε πάρα πολλές περιπτώσεις το κύριο γνώρισμα της άρχουσας 

ελίτ ήταν ο προσωπικός και οικογενειακός πλουτισμός που συνοδευόταν από πλήρη 

αδιαφορία για την εξαθλίωση μεγάλων ποσοστών του πληθυσμού. Παράλληλα, οι 
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νέοι ηγέτες του ισλαμικού κόσμου φαίνεται ότι δεν οικειοποιήθηκαν αντίστοιχα 

άλλες θετικές και πρωτοποριακές πραγματικότητες του δυτικού κόσμου στο επίπεδο 

των κοινωνικών, πολιτικών και εκπαιδευτικών εξελίξεων υπό το πρίσμα της 

προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της γενικότερης προόδου της 

κοινωνίας και των ανθρώπων.  

Ως αποτέλεσμα -μεταξύ άλλων- δεν αναπτύχθηκε επαρκώς  το δημοκρατικό 

μοντέλο πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης του κράτους με ό,τι αυτό συνεπάγεται 

σε όλα τα επίπεδα, ούτε καλλιεργήθηκε το εκπαιδευτικό σύστημα με στόχο τη 

διαμόρφωση ελεύθερων προσωπικοτήτων και ικανών επαγγελματιών. Αντίθετα, 

διατηρήθηκαν με θρησκευτική ευλάβεια οι αντίστοιχες παραδοσιακές δομές και 

λειτουργίες, οδηγώντας σε όλο και μεγαλύτερη απόκλιση την άρχουσα τάξη και τη 

μεγάλη μάζα του πληθυσμού. 

 

2.9 Η διατύπωση πολιτικού λόγου από τις πρώτες ισλαμιστικές κινήσεις  

 Υπό αυτό το πλαίσιο όλο και περισσότερο γινόταν αισθητή η ανάγκη 

εκτόνωσης της έντασης που συσσώρευαν οι μουσουλμάνοι σε διάφορες περιοχές του 

πλανήτη. Ιδιαίτερα μάλιστα εκδηλωνόταν σταδιακά η αντίδραση σε εξωτερικούς 

παράγοντες που επιβουλεύονταν τις παραδοσιακές αρχές, την ηθική του τόπου και 

του πολιτισμού τους και τελικά την αυθεντική μορφή του Ισλάμ. Έτσι αυξάνονταν οι 

φωνές που υπερασπίζονταν τη θρησκεία, τον πολιτισμό και τις παραδοσιακές αξίες 

των μουσουλμάνων ενάντια σε νέες ιδέες, αντιλήψεις και τρόπο ζωής εισαγόμενες 

από το εξωτερικό. 

Ως αποτέλεσμα οι αυξανόμενες αντιδράσεις και οι πρώτες ισλαμικές φωνές 

αφύπνισης των μουσουλμάνων31 ενάντια σε όλα τα παραπάνω άρχισαν να 

σχηματοποιούνται προβάλλοντας έντονα την ισλαμική ταυτότητα. Δύο κεντρικά 

ρεύματα με σκοπό την ισλαμική αναζωπύρωση πρωταγωνίστησαν από τις αρχές του 

δέκατου ένατου αιώνα και εξής: 

α) Το κίνημα του πανισλαμισμού που διαμόρφωσε τις μετέπειτα εξελίξεις 

στον αραβικό και ισλαμικό κόσμο. Ο πανισλαμισμός  πρέσβευε την ενότητα όλων 

των μουσουλμάνων, ιδανικά υπό μία και αδιαίρετη πολιτική εξουσία προκρίνοντας 

την ηθική αυθεντικότητα της χρυσής εποχής του Ισλάμ υπό την εξουσία του Μωάμεθ 

και των Φωτισμένων Χαλίφων. Ο πανισλαμισμός διακήρυττε, θα λέγαμε, την 

                                                 
31 Για τις πρώτες αντιδράσεις της ισλαμικής αφύπνισης βλ. Μ. Μαριόρας, Ισλαμικός Ριζοσπαστισμός: 

Ιστορικές και Θεολογικές Προϋποθέσεις του Τζιχάντ, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2020, σσ. 38-42 και 55-130. 
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«επιστροφή στις ρίζες» του ισλαμικού τρόπου, όπως τον διαμόρφωσε ο Προφήτης 

Μωάμεθ, ώστε οι μουσουλμάνοι να επανακατακτήσουν την αίγλη του ένδοξου 

παρελθόντος τους. Από τις τάξεις του ξεπήδησαν οι περισσότερες από τις ηγετικές 

φυσιογνωμίες των ισλαμιστικών, εθνικών και άλλων λιγότερο ή περισσότερο αθώων 

ή επικίνδυνων κινημάτων,  ομάδων, προσώπων κλπ.  

β) Σχεδόν ταυτόχρονα εκδηλώθηκε στην Αίγυπτο αρχικά ακόμη μια κίνηση 

Αράβων ανθρώπων του πνεύματος, η al-Nahḍa  (Αναγέννηση) που επίσης στόχευε 

στην εθνική, θρησκευτική, πολιτική αφύπνιση των μουσουλμάνων. Σε αντίθεση με 

τον πανισλαμισμό η Αναγέννηση επεδίωκε την οικειοποίηση διάφορων στοιχείων του 

ευρωπαϊκού πνεύματος και πολιτισμού με απαραίτητη πρϋπόθεση βέβαια την κριτική 

αφομοίωσή τους από την ισλαμική ούμα (κοινότητα των πιστών). Επίσης, πρέσβευαν 

τον αραβικό εθνικισμό που δεκαετίες αργότερα θα διαμόρφωνε τις πολιτικές εξελίξεις 

σε πολλές μουσουλμανικές χώρες. 

Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώθηκε σταδιακά το πνευματικό-πολιτικό 

υπόβαθρο από το οποίο αναδείχθηκε στα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνα μια ομάδα 

σημαντικών προσωπικοτήτων και με πολιτικό προσανατολισμό. Αυτοί επεδίωκαν την 

εθνική αφύπνιση των μουσουλμάνων, την καλιέργεια των συνθηκών που θα 

οδηγούσαν στον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητάς τους και την επαναστατική 

κυρίως αντίδραση κατά των εισβολέων. Έτσι λοιπόν, ανέπτυξαν εντονότατη πολιτική 

δραστηριότητα που εκφράστηκε με περιοδείες στις πόλεις και στις επαρχίες, για να 

διδάξουν τις νέες αντιλήψεις. Η διδασκαλία τους είχε ως σκοπό την ανανέωση της 

ισλαμικής σκέψης μέσω της δημιουργικής επαναπροσέγγισης του ένδοξου 

παρελθόντος και την αποτίναξη του ξενικού ζυγού στρεφόμενη με έντονο τρόπο κατά 

των ευρωπαϊκών δυνάμεων. 

  

2.10 Οι πολιτικές προϋποθέσεις της ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης 

 Οι δυσχέρειες της κοινωνίας και των ανθρώπων πολλαπλασιάζονταν στις 

μουσουλμανικές χώρες με ευθύνη και των κυβερνήσεων, με αποτέλεσμα να 

αναδεικνύεται όλο εντονότερη η ανάγκη για νέες προτάσεις και διεξόδους. Μόνο η 

θρησκεία του Ισλάμ παρέμενε η διαχρονική σταθερά στη ζωή των μουσουλμάνων και 

για αυτό το λόγο πρόβαλλε ως η ιδανική πρόταση για την ικανοποίηση των 

πνευματικών και υλικών αναγκών των ανθρώπων. Σε αυτό το πλαίσιο οι 

μουσουλμάνοι διανοητές εισηγήθηκαν πληθώρα προτάσεων, άλλοτε με ήπιο 

περιεχόμενο και άλλοτε με ιδιαίτερα σκληρές εξάρσεις.  
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Ως αποτέλεσμα όλο και περισσότερο άρχισαν να διατυπώνονται εντονότερες 

θεολογικές θέσεις με έναν σκληροπυρηνικό ισλαμιστικό λόγο, που σταδιακά 

διαμόρφωσε τις κατάλληλες συνθήκες για την ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση. Τα 

πρόσωπα αυτά που άρθρωναν ισλαμιστικό λόγο συνέβαλαν λιγότερο ή περισσότερο 

στην πολυεπίπεδη απελευθέρωση των μουσουλμανικών κρατών από ξένες δυνάμεις. 

Ωστόσο, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των συγκεκριμένων εξελίξεων ήταν διάφορα 

πολιτικά σχήματα που εμφανίστηκαν και ανδρώθηκαν μέσα σε αυτές τις συνθήκες, 

διατυπώνοντας σαφέστατα πολιτικό λόγο με εθνικιστικό περιεχόμενο. Έτσι λοιπόν 

από το 1950 αναδείχθηκαν στην εξουσία μουσουλμανικών κρατών κόμματα με 

σαφέστατα παναραβικό, πανισλαμικό, σοσιαλιστικό ή εθνικιστικό  προσανατολισμό. 

Το ιδεολογικό περιεχόμενο της ρητορικής32 τους αφορούσε την τόνωση της 

εθνικής ταυτότητας των μουσουλμάνων, ως απαραίτητο στοιχείο στον αγώνα για την 

αποτίναξη του αποικιοκρατικού ζυγού, ενώ δεν παρέλειπαν να εντοπίζουν και να 

διεκδικούν πολλά θετικά χαρακτηριστικά του δυτικού πολιτισμού. Η ολοένα 

αυξανόμενη απήχηση αυτού του πολιτικού κυρίως λόγου, προκαλούσε την 

περιθωριοποίηση του θρησκευτικού-ισλαμικού λόγου και τρόπου ζωής, μάλλον 

επειδή οι πολιτικοί ηγέτες αντιλαμβάνονταν, ως εμπόδιο στις εξελίξεις ή απλά 

παρωχημένα, τα θρησκευτικά πρότυπα και συμπεριφορές. Ως αποτέλεσμα το Ισλάμ 

δεν κυριαρχούσε στη δημόσια ζωή αλλά κυρίως εκδηλωνόταν στον ιδιωτικό χώρο 

των πιστών μουσουλμάνων, οι οποίοι έπρεπε να φροντίζουν να μην προκαλούν 

καθόλου την κρατική εξουσία προς αποφυγή διώξεων, ψευδών κατηγοριών κλπ.  

Υπό αυτό το πλαίσιο καλλιεργήθηκαν οι πολιτικές συνθήκες μακροημέρευσης 

στην εξουσία συγκεκριμένων μονοκομματικών κυβερνήσεων, αφού δεν υπήρχε 

καμμία απολύτως κριτική, λογοδοσία ή τιμωρία των ατελέσφορων και αδιέξοδων 

πρακτικών τους. Στους κόλπους αυτών των κυβερνήσεων γιγαντώθηκαν η 

οικογενειοκρατία, η διαφθορά, η διασπάθιση δημόσιου χρήματος, εθνικών 

πλουτοπαραγωγικών πηγών και πολλές άλλες ασθένειες της δημόσιας διοίκησης και 

διακυβέρνησης. Συνεπακόλουθα οι πρακτικές αυτές αλλοίωναν αντίστοιχα το 

φρόνημα και τις υγιείς αντιδράσεις των μουσουλμανικών λαών επιβάλλοντάς τους 

μια παθητική και άνευρη ζωή χωρίς αντανακλαστικά, προσδοκίες ή όραμα. 

                                                 
32 Για την ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση βλ. διεξοδικά Μ. Μαριόρας, Ισλαμικός Ριζοσπαστισμός: 

Ιστορικές και Θεολογικές Προϋποθέσεις του Τζιχάντ, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2020, Π.Ρ. Νόιμαν, Οι Νέοι 

Τζιχαντιστές: Ισλαμικό Κράτος, Ευρώπη και το επόμενο κύμα τρομοκρατίας, εκδ. Διάμετρος, Αθήνα 

2016 και Φ. Παπαγεωργίου- Α. Σαμούρης, Ισλαμισμός και Ισλαμοφοβία: Πέρα από την προκατάληψη, 

εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα 2012, όπου και εκτενής βιβλιογραφία. 
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Η ζοφερή αυτή πραγματικότητα προκάλεσε δυστυχώς ακόμη μία συνέπεια και 

μάλιστα ιδαίτερα αρνητική για την πρόοδο των μουσουλμανικών κρατών και των 

μουσουλμάνων, την επανεμπλοκή των δυτικών χωρών στα εσωτερικά τους. Μάλιστα 

η επάνοδός τους, αν και επιφανειακά τουλάχιστον φαινόταν διαφορετική, ωστόσο 

αποδείχθηκε στην πράξη ότι επανήλθαν με ιδιαίτερα επαχθείς όρους και 

προϋποθέσεις για τους μουσουλμάνους και τις πατρίδες τους, κυριότατα στο 

οικονομικό πεδίο. Αυτή τη φορά οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής διείσδυσαν 

οικονομικά με αβάσταχτες απαιτήσεις,  ώστε να διασφαλίσουν το μέγιστο δυνατό 

κέρδος για τις ίδιες, αδιαφορώντας ουσιαστικά και πρακτικά για τους μουσουλμάνους 

και το μέλλον τους.  

Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να διαφεύγει την προσοχή το γεγονός ότι η νέα 

αυτή επέλαση των μεγάλων δυνάμεων έγινε υποτίθεται με δημοκρατικούς όρους, 

ισότιμα και με αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των μερών που συνεργάζονταν. Τελικά 

φάνηκε ότι η «κατάρα του πετρελαίου» καταδίκασε σε συνθήκες πραγματικής 

υποτέλειας τις μουσουλμανικές χώρες, κάτω από έναν επίπλαστο μανδύα 

φαινομενικής ανεξαρτησίας, ελευθερίας και προόδου. 

 

2.11 Η αναζήτηση διεξόδου 

Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα οδήγησαν πολλούς 

μουσουλμάνους σε διάφορα αδιέξοδα (θρησκευτικά, εθνικά, οικονομικά, κοινωνικά, 

προσωπικά) που σταδιακά καλλιέργησαν αισθήματα απαισιοδοξίας, αποτυχίας και 

εγλωβισμού στις ανερμάτιστες πολιτικές, τις οποίες τους επέβαλαν οι κυβερνώντες33. 

Οι τελευταίοι στην ουσία κατ’ επίφαση μόνο χαρακτηρίζονταν μουσουλμάνοι, αφού 

οι συμπεριφορές και τα κίνητρά τους καθορίζονταν αποκλειστικά και μόνο από το 

προσωπικό συμφέρον και την απόλαυσή τους χωρίς να τους απασχολεί τίποτε άλλο. 

Έτσι λοιπόν, ήταν αναμενόμενη η ανάγκη διαφυγής των μουσουλμάνων από 

αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση και το πιο πρόσφορο μέσο γι’ αυτό ήταν το Ισλάμ. 

Υπό αυτή την έννοια μια συγκεκριμένη τάση του Ισλάμ, όλο και περισσότερο 

φονταμενταλιστική, πρόβαλε σκληρή ρητορική ελέγχου της ηθικής κατάπτωσης των 

ισλαμικών κυβερνήσεων και κοινωνιών. Δεν είναι τυχαίο ότι η συγκεκριμένη 

ισλαμική τάση σταδιακά κατέληξε σε σκληροπυρηνικές θέσεις εστιάζοντας 

                                                 
33 Για τα αδιέξοδα των ισλαμικών κοινωνιών και την αναζήτηση διεξόδων βλ. Μ. Μαριόρας, Ισλαμικός 

Ριζοσπαστισμός: Ιστορικές και Θεολογικές Προϋποθέσεις του Τζιχάντ, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2020, όπου 

και σχετική βιβλιογραφία. 
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κυριότατα στη δαιμονοποίηση της Δύσης, την ανάμειξη της οποίας θεωρούσαν ως 

την πηγή όλων των προβλημάτων και των κακώς κειμένων του μουσουλμανικού 

κόσμου.  

Αυτό το πλαίσιο ερμηνείας και συγχρόνως η πρόταση διεξόξου των 

μουσουλμάνων από την πολυεπίπεδη κρίση υπηρετήθηκε κυρίως από την εποχή του 

Ψυχρού Πολέμου (περίπου 1947-1991) έως σήμερα,  από τους ακραίους 

ριζοσπαστικοποιημένους μουσουλμάνους σε ολόκληρο τον ισλαμικό κόσμο αλλά και 

οπουδήποτε θεωρούσαν ότι διακυβεύονται συμφέροντά τους, όπως για παράδειγμα 

στις Η.Π.Α. την 11η Σεπτεμβρίου, γεγονός που αποτελεί την κορωνίδα της δράσης 

τους με τραγικές συνέπειες που ακόμη βιώνουμε. 

Οπωσδήποτε δεν πρέπει να διαφεύγει την προσοχή το γεγονός ότι το 

φαινόμενο της ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης δεν εξελίχθηκε ακαριαία σε 

συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη αλλά σε βάθος χρόνου και ανεξάρτητα από 

γεωγραφικά όρια. Για την ακρίβεια απαιτήθηκαν πολλές δεκαετίες σε ολόκληρο το 

εύρος του μουσουλμανικού κόσμου, ώστε οι τεκτονικές αυτές διεργασίες να 

αναπτυχθούν πλήρως και να αποκτήσουν βαθειά σύνδεση στις συνειδήσεις 

σημαντικής μερίδας μουσουλμάνων. 

 

2.12 Το περιεχόμενο του ισλαμιστικού λόγου και η θρησκευτική αντιπρόταση  

Οι εξελίξεις αυτές επέτρεψαν σε διάφορους θρησκευτικούς ηγέτες να 

δραστηριοποιηθούν και να μορφοποιήσουν τις προσδοκίες των μουσουλμάνων 

διανθίζοντας, όπως ήταν φυσικό, την επιχειρηματολογία τους με έντονα φορτισμένο 

ισλαμικό περιεχόμενο επαναφέροντας στη συλλογική μνήμη τα αρχέτυπα ισλαμικά 

ιδεώδη, την ισλαμική ηθική κλπ. Κατά τη ρητορική τους μόνο μέσα από την 

επιστροφή στις ρίζες θα μπορούσαν οι μουσουλμάνοι να επανακτήσουν την ισλαμική 

αίγλη του παρελθόντος, να εμπνευστούν από τα ιδανικά και αξεπέραστα πρότυπα των 

ευσεβών προγόνων που ανέδειξαν την ισλαμική αυθεντικότητα, ώστε να 

θεραπεύσουν όλες τις ασθένειες που ταλαιπωρούσαν λιγότερο ή περισσότερο τον 

ισλαμικό κόσμο. 

Συχνά κατά την προσπάθειά τους αυτή οι θρησκευτικοί ηγέτες34 εξέφρασαν 

ισλαμιστικά, φανατισμένα επιχειρήματα με ανεπανόρθωτες συνέπειες τόσο για τους 

                                                 
34 Για τη θρησκευτική αντιπρόταση του ισλαμιστικού λόγου, το περιεχόμενο και τους πρωταγωνιστές 

του βλ. Μ. Μαριόρας, Ισλαμικός Ριζοσπαστισμός: Ιστορικές και Θεολογικές Προϋποθέσεις του Τζιχάντ, 

εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2020, Π.Ρ. Νόιμαν, Οι Νέοι Τζιχαντιστές: Ισλαμικό Κράτος, Ευρώπη και το επόμενο 
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ίδιους τους μουσουλμάνους όσο και για άλλους. Ως αποτέλεσμα οι «εχθροί» των 

μουσουλμάνων παρουσιάζονταν με ιδιαίτερα σκληρά χαρακτηριστικά και οτιδήποτε 

δυτικό απλά αποκτούσε διαβολική μορφή. Δυστυχώς, οι θρησκευτικοί ηγέτες 

απέφευγαν συστηματικά τον καταλογισμό ευθυνών στους διεφθαρμένους και 

στρεβλούς πολιτικούς ηγέτες, αποκρύπτοντας τον ρόλο των ίδιων των μουσουλμάνων 

για τις κακοδαιμονίες που τους ταλαιπωρούσαν διαχρονικά. 

Επιπλέον, η επιλογή τους είχε ακόμη δύο πάρα πολύ αρνητικές συνέπειες: α) 

Ο ακραίος θρησκευτικά ριζοσπαστικοποιημένος λόγος τους επέτρεψε την ιδεολογική-

θρησκευτική υποτίθεται τεκμηρίωση των απεχθών πράξεων πολλών τρομοκρατών 

και άλλων εγκληματιών εναντίον μουσουλμάνων και μη μουσουλμάνων. β) Για 

πολλούς λόγους η επιχειρηματολογία και η πρακτική τέτοιων θρησκευτικών ηγετών 

καταλήγει ουσιαστικά αντι-ισλαμική, ίσως και χειρότερα από αυτήν που φιλοδοξούσε 

να θεραπεύσει. 

Ως σημείο καμπής θεωρείται το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, επειδή από 

τότε και στο εξής πλήθαιναν σημαντικά οι φανατικές ισλαμιστικές φωνές σε 

ολόκληρο τον μουσουλμανικό κόσμο, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις 

για την ριζοσπαστικοποίηση πολλών μελών αυτών των ακραίων ομάδων. Σταδιακά, 

τα συγκεκριμένα άτομα ήταν έτοιμα και τελικά υιοθέτησαν απολύτως την τυφλή, 

ένοπλη βία ως μέσο διάδοσης και επιβολής των απόψεών τους.  

Συγχρόνως η προσπάθεια των θρησκευτικών ηγετών στρεφόταν πια και 

εναντίον των φαύλων, έκπτωτων κατ’ όνομα μόνο μουσουλμάνων ηγετών. Αυτοί -

κατά το αφήγημά τους- στην ουσία λειτουργούσαν ως εντολοδόχοι της 

εκκοσμίκευσης δυτικού τύπου προασπιζόμενοι σε τελική ανάλυση τα ίδια 

συμφέροντά τους, όπως βέβαια και αυτά των εντολέων τους, αδιαφορώντας για τις 

πραγματικές ανάγκες των κρατών τους αλλά και των ίδιων των μουσουλμάνων. 

Έτσι λοιπόν, ο ισλαμιστικός λόγος αντιπρότεινε ως μόνη και ασφαλή λύση 

στην επιβαλλόμενη εκκοσμίκευση των μουσουλμανικών κοινωνιών, το Ισλάμ με τη 

γνήσια αυθεντική διδασκαλία του, που καλύπτει όλες τις πτυχές του βίου των 

ανθρώπων αλλά και την οργάνωση και λειτουργία των κοινωνιών. Για την ακρίβεια, 

η πρότασή τους αυτή αφορούσε την αυστηρότερη εκδοχή της ισλαμικής θρησκείας, 

στην οποία βέβαια η σαρία κατέχει πρωταγωνιστικό, καίριο ρόλο για τη διασφάλιση 

                                                                                                                                            
κύμα τρομοκρατίας, εκδ. Διάμετρος, Αθήνα 2016 και Φ. Παπαγεωργίου.-Α. Σαμούρης, Ισλαμισμός και 

Ισλαμοφοβία: Πέρα από την προκατάληψη, εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα 2012, όπου και εκτενής 

βιβλιογραφία. 
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της καλής λειτουργίας της κοινωνίας, του κράτους, αλλά και τη σωτηρία του πιστού 

κατά την Ημέρα της Κρίσης.  

Σε αυτό το πλαίσιο οι θρησκευτικοί ηγέτες, οι οποίοι όλο και περισσότερο 

εκδήλωναν και πολιτικά χαρακτηριστικά στο λόγο και στις δράσεις τους, 

αγωνίζονταν για την αποκατάσταση του αρχέτυπου ισλαμικού τρόπου ζωής και 

λειτουργίας τόσο των κοινωνιών όσο και των ανθρώπων προσωπικά, ώστε να 

καταφέρουν να τους σώσουν από τη φαυλότητα που, κατά τη ρητορική τους, είχε 

κυριαρχήσει σε όλα τα επίπεδα. 

Η ουσία και το περιεχόμενο του αυθεντικού ισλαμικού τρόπου, που με 

ιδιαίτερη θέρμη πρέσβευαν οι ισλαμιστές ηγέτες, οριοθετείται κατά 

αποκλειστικότητα στο Κοράνιο και στη σούνα του Προφήτη. Σε γενικές γραμμές η 

ερμηνεία και η κατανόηση κάθε ισλαμικής διάστασης, όλων των πτυχών του Ισλάμ 

πηγάζει από το αξίωμα ότι η ισλαμική κοινωνία και η πίστη του μουσουλμάνου 

εδράζεται στη φράση: «Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός του Αλλάχ». Από το 

συγκεκριμένο δόγμα προκύπτει άμεσα ότι ο Αλλάχ είναι παντοδύναμος και 

φιλεύσπλαχνος, ο μοναδικός Δημιουργός του σύμπαντος και οτιδήποτε εμπεριέχεται 

σε αυτό. Μόνος ο Αλλάχ έχει και εκφράζει νομική και νομοθετική εξουσία.  

Μόνος Αυτός ορίζει το νόμιμο και το παράνομο, τι επιτρέπεται για τον πιστό 

και τι απαγορεύεται. Κανείς άλλος δεν μπορεί να αναμειχθεί στα παραπάνω, επειδή ο 

Νόμος αποκαλύφθηκε από τον Αλλάχ στο Κοράνιο αμετάβλητος και υποχρεωτικός 

για όλους τους μουσουλμάνους. Μόνος Νόμος είναι το θέλημα και οι εντολές του 

Αλλάχ που απόλυτα και δεσμευτικά οφείλει να υπακούει ο άνθρωπος, ώστε να σωθεί 

κατά την Ημέρα της Κρίσης. Για αυτό το λόγο το Κοράνιο εμπεριέχει 

αποκεκαλυμμένες ρυθμίσεις για κάθε πτυχή του ανθρώπινου βίου, συμπεριφοράς και 

δράσης αλλά και λειτουργίας της κοινωνίας, των κρατών κλπ. Οι εντολές του Αλλάχ, 

όπως αποκαλύπτονται στο Κοράνιο, είτε οριοθετούν το γενικό πλαίσιο ζωής του 

μουσουλμάνου είτε ρυθμίζουν τελεσίδικα διάφορα ειδικά θέματα. 

Όλα τα παραπάνω θέματα λιγότερο ή περισσότερο δυσνόητα, περιγραφικά ή 

λεπτομερή αλλά και γενικότερα η Αποκάλυψη ερμηνεύονται και διαφωτίζονται 

θεόπνευστα από τη σούνα του Προφήτη. Έτσι, με αυτές τις αντιλήψεις γίνεται 

αντιληπτό ότι οι μουσουλμάνοι οφείλουν να προσαρμόζουν ολόκληρη τη ζωή τους, 

τη λειτουργία της κοινωνίας και του κράτους σύμφωνα με τις παραπάνω αρχετυπικές 

ισλαμικές επιταγές. Επομένως, η ορθή ισλαμικά λύση που πρότειναν οι «νέοι» 

ηγέτες, για να μην καταστραφεί ο μουσουλμανικός κόσμος από την φαυλότητα της 
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δύσης, ήταν η επαναδιαμόρφωση της εθνικής, κοινωνικής και προσωπικής 

ταυτότητας των μουσουλμάνων απόλυτα σύμφωνα με τις οδηγίες και τις διεξόδους 

των ισλαμιστών.  

Αυτό σε τελική ανάλυση σημαίνει -όπως αποδείχθηκε από την πορεία των 

πραγμάτων-την άτεγκτη εφαρμογή των εντολών του Αλλάχ, όπως αυτές έχουν 

κωδικοποιηθεί και εκφραστεί από τη σαρία, στοιχείο που αποτελεί αδιαπραγμάτευτο 

στόχο της διδασκαλίας κάθε ηγέτη του ισλαμιστικού λόγου και συνεπακόλουθα της 

ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης. 

 

2.13 Συνέπειες και προοπτικές (;) 

 Οι ριζοσπαστικοποιημένοι ισλαμιστές35 διατρανώνουν απερίφραστα και 

επιδιώκουν ανερυθρίαστα να επιβάλλουν την απόλυτη ισλαμική θεοκρατία ή 

νομοκρατία σύμφωνα με τα πρότυπα της χρυσής εποχής των ευσεβών προγόνων. 

Ασφαλώς δεν παραλείπουν την «επικαιροποίησή» τους με τη διδασκαλία 

σκληροπυρηνικών, ακραίων σύγχρονων μουσουλμάνων διανοητών, οι οποίοι 

διαμόρφωσαν καίρια την επιχειρηματολογία των φανατικών μουσουλμάνων αλλά και 

των τζιχαντιστών. Η βασική θέση τους είναι ότι μόνο με την αναβίωση των αρχών 

του ένδοξου παρελθόντος θα κατορθώσουν οι μουσουλμάνοι να αντιμετωπίσουν τη 

φαυλότητα, την ασυδοσία και την ανηθικότητα που επικρατεί στη σύγχρονη εποχή, 

βλάπτοντας ανεπανόρθωτα τον ισλαμικό τρόπο ζωής, συμπεριφοράς των ανθρώπων 

και λειτουργίας των μουσουλμανικών κοινωνιών.  

Ασφαλώς, οι πρωταγωνιστές των προσπαθειών εξαθλίωσης και 

καταρράκωσης του ισλαμικού φρονήματος και του μεγαλείου του Ισλάμ είναι οι 

άπιστοι της δύσης, κυρίως οι Αμερικανοί, οι Εβραίοι και οι αποστάτες μουσουλμάνοι. 

Ως συνέπεια και για την αντιμετώπιση όλων αυτών των εχθρών του Ισλάμ και των 

αγνών μουσουλμάνων είναι αποδεκτή, νομιμοποιημένη και τελικά επιβεβλημένη η 

χρήση βίας, ώστε να επιτευχθεί ο απόλυτος σκοπός της αναβίωσης της ισλαμικής 

αίγλης του παρελθόντος. Άρα είναι αποδεκτό και επιβεβλημένο το τζιχάντ εναντίον 

όλων, όσοι επιβουλεύονται το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους οπουδήποτε και αν 

αυτοί βρίσκονται. 

                                                 
35 Για τις συνέπειες των πράξεων των ριζοσπαστικοποιημένων ισλαμιστών βλ. Μ. Μαριόρας, 

Ισλαμικός Ριζοσπαστισμός: Ιστορικές και Θεολογικές Προϋποθέσεις του Τζιχάντ, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 

2020, σσ.373-404 και πρβλ. Π.Ρ. Νόιμαν., Οι Νέοι Τζιχαντιστές: Ισλαμικό Κράτος, Ευρώπη και το 

επόμενο κύμα τρομοκρατίας, εκδ. Διάμετρος, Αθήνα 2016 και Φ. Παπαγεωργίου -Α. Σαμούρης Α., 

Ισλαμισμός και Ισλαμοφοβία: Πέρα από την προκατάληψη, εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα 2012, όπου εκτενής 

βιβλιογραφία και διεισδυτικές αναλύσεις. 
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 Σε αυτό το πλαίσιο ακραίοι σύγχρονοι μουσουλμάνοι διανοητές προσδιόρισαν 

ως γενεσιουργό αιτία της πολυεπίπεδης εξαθλίωσης των μουσουλμάνων την 

αδιαφορία τους για το θέλημα του Αλλάχ, λόγω της τυφλής μίμησης των δυτικών 

τρόπων και προτύπων που επιβάλλει η εκκοσμίκευση, συγχρόνως με την 

απομάκρυνση από το αναλοίωτο πρότυπο των ευσεβών προγόνων. Η αντιπρότασή 

τους είναι μία και αποτελεί μονόδρομο: Η κυριαρχία του Ισλάμ παντού στον κόσμο 

ακόμη και με το τζιχάντ, ώστε να εφαρμοστούν με απόλυτο τρόπο οι εντολές της 

σαρία στο παγκόσμιο ισλαμικό κράτος και οι πολίτες του να απολαμβάνουν 

ανεμπόδιστα την ισλαμική αυθεντικότητα σε ολόκληρο το μεγαλείο της. 

 Η συγκεκριμένη ισλαμιστική ρητορική παγίως εντάσσεται στο πλαίσιο της 

αέναης μάχης μεταξύ Καλού-Κακού για την κατάκτηση και κυριαρχία του κόσμου. 

Ασφαλώς το Καλό είναι η αυθεντική ισλαμική πίστη και το Κακό είναι οι 

πρωτόγονες, υλιστικές αντιλήψεις και συμπεριφορές των δυτικών. Μόνο οι 

μουσουλμάνοι, οι οποίοι αποδέχονται και εφαρμόζουν αδιαπραγμάτευτα το 

κανονιστικό πλαίσιο που επιβάλλει η σαρία, μπορούν να πολεμήσουν και να 

συνθλίψουν τελικά τις σατανικές δυνάμεις που επιβουλεύονται τον μουσουλμανικό 

κόσμο.  

Δυστυχώς, η προβολή και η υπεράσπιση του συγκεκριμένου ισλαμικού 

οράματος από τους ριζοσπαστικοποιημένους μουσουλμάνους γίνεται με τη χρήση 

τυφλής βίας που νομιμοποιείται από τα «θεολογικά» επιχειρήματα των ισλαμιστών 

διανοητών, ώστε τελικά να επικυριαρχήσει παντού και με απόλυτο τρόπο η ισλαμική 

αυθεντικότητα με τη θεόπνευστη εγγύηση της σαρία. Επίσης, συνεκδοχικά η 

θεολογική τεκμηρίωση της ωμής βίας συναρμόζεται με την αντίστοιχη πολιτική 

ιδεολογία και την επιχειρηματολογία της. 
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                                      ΘΕΜΑΤΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Προσπαθήστε να αναδείξετε τα βασικότερα χαρακτηριστικά της θρησκείας 

του Ισλάμ σε επίπεδο δογματικό, λατρευτικό και κοινωνικό. 

2. Οι σημαντικότερες διαστάσεις του ρόλου και της δράσης του Προφήτη 

Μωάμεθ. 

3. Τι είναι το Κοράνιο για τους μουσουλμάνους και ποιες κεντρικές ομοιότητες-

διαφορές εντοπίζετε με την Αγία Γραφή; 

4. Οι Πέντε Στύλοι του Ισλάμ και ποια η σπουδαιότητά τους για την ανάπτυξη 
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και έκφραση της κοινωνικότητας των μουσουλμάνων; 

5. Που οφείλεται ο κεντρικός ρόλος της σαρία στο Ισλάμ και ποια προβλήματα 

προκύπτουν από την εφαρμογή της; Πιστεύετε ότι η σαρία μπορεί να έχει 

εφαρμογή εντός των δυτικών κοινωνιών και αν ναι, με ποιους τρόπους; 

6. Αναζητήστε τρόπο ως κατηχητής, για να ενημερώσετε τα μέλη της ενορίας 

σας σχετικά με το περιεχόμενο της ισλαμικής θεολογίας και συγχρόνως να 

αναδείξετε πιθανές ομοιότητες και διαφορές με τη χριστιανική. 

7. Ποιες είναι οι πολιτικές προϋποθέσεις της ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης 

και οι συνέπειές τους; Προσπαθήστε να εντοπίσετε σχετικά παραδείγματα 

αρνητικών συνεπειών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. 

8. Σας έχει καλέσει ο επιχώριος Μητροπολίτης για να παρουσιάσετε τα 

προβλήματα και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την παρουσία 

μουσουλμάνων στην ευρύτερη περιοχή μιας ενορίας. Ποια θα αναδείξετε και 

ποιες λύσεις θα προτείνετε; 
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3. ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ  

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ισλάμ, Οθωμανική Αυτοκρατορία, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, 

μουσουλμάνοι, Ευρώπη, ισλαμικά κράτη, δημογραφικά-στατιστικά στοιχεία, 

χριστιανική Ευρώπη, μουσουλμάνοι στην Ευρώπη, Τουρκία, Ισλάμ στην Ευρώπη, 

προβλήματα μουσουλμάνων στην Ευρώπη. 

3.1 Στιγμιότυπα της ισλαμικής παρουσίας στον σύγχρονο κόσμο 

Η παρουσία του Ισλάμ36 ή μάλλον καλύτερα και ακριβέστερα ο ρόλος και η 

δράση των ισλαμικών κρατών στον σύγχρονο κόσμο προσδιορίζονται καθοριστικά 

από την πτώση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το 1918. Μέχρι τότε η Οθωμανική 

αυτοκρατορία αποτελούσε λόγω μεγέθους και πολυεπίπεδης εμβέλειας τον κύριο, αν 

όχι τον μοναδικό, θεσμικό-κεντρικό φορέα εκπροσώπησης και έκφρασης του Ισλάμ 

στην παγκόσμια σκακιέρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και άλλες 

μουσουλμανικές χώρες στο προσκήνιο. Οι συγκεκριμένες όμως ταλανίζονταν από τα 

εσωτερικά προβλήματά τους και ιδίως την αναζήτηση και επαναδιαμόρφωση της 

εθνικής τους ταυτότητας, όπως άλλωστε και η ίδια η Οθωμανική αυτοκρατορία. 

Η πτώση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας επήλθε έπειτα από μακροχρόνιες 

διαδικασίες σε οικονομικό, πολιτικό, στρατιωτικό και κοινωνικό επίπεδο και 

σηματοδότησε σύνθετες εξελίξεις σε πολλούς τομείς και περιοχές του κόσμου, που σε 

τελική ανάλυση καθόρισαν τη σύγχρονη εποχή και επαναδιαμόρφωσαν τον 

παγκόσμιο χάρτη. Μεταξύ αυτών των πολύ σοβαρών επιπτώσεων της διάλυσης της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας σπουδαιότερες είναι οι εξής:  

α) Καταργήθηκε η ενιαία κεντρική διοίκηση στις περιοχές του κόσμου, όπου 

κυριαρχούσαν οι μουσουλμάνοι, αφού έπαψαν να υπάρχουν οι πρωταρχικές δομές 

διοίκησης του Ισλάμ, δηλαδή το Χαλιφάτο και το Σουλτανάτο.  

β) Εκδηλώθηκε με πολύ γρήγορους ρυθμούς η αποικιοκρατική επιβολή των 

ευρωπαϊκών δυνάμεων σε διάφορες μουσουλμανικές χώρες, γεγονός που επηρέασε 

                                                 
36 Για το Ισλάμ στον κόσμο τόσο ιστορικά όσο και στην εποχή μας βλ. Κονδύλη Ελ., Το Χρονικό της 

Μεσογείου: Βυζάντιο, Ισλάμ, Δύση, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2020, Μαριόρας Μ., Ισλάμ: Αναζητώντας 

Τρόπους με τους Μουσουλμάνους, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2019, Μαριόρας Μ., Ισλαμικός Ριζοσπαστισμός: 

Ιστορικές και Θεολογικές Προϋποθέσεις του Τζιχάντ, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2020. 
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καθοριστικά τις παγκόσμιες εξελίξεις και τις συνέπειές τους κατά τις επόμενες 

δεκαετίες σε παγκόσμιο επίπεδο.  

γ) Δημιουργήθηκε πληθώρα εθνικών ισλαμικών κρατών μέσα από επίπονες 

και αργόσυρτες διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν με την αποτίναξη του 

αποικιοκρατικού ζυγού. 

Οι πολυεπίπεδες αυτές εξελίξεις που με ραγδαίους ρυθμούς εκδηλώθηκαν 

στον μουσουλμανικό κόσμο μεγενθύθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν από την «κατάρα 

του πετρελαίου», που σε μεγάλα αποθέματα υπάρχει σε διάφορες μουσουλμανικές 

χώρες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η κομβική εξάρτηση της σύγχρονης εποχής από το 

πετρέλαιο και τα παράγωγά του ωστόσο, δεν λειτούργησε θετικά και δίκαια 

ανταποδωτικά για τις πετρελαιοπαραγωγές μουσουλμανικές χώρες και τους 

πληθυσμούς τους. Αντίθετα, προκάλεσε την άκομψη, βίαιη ή εξαντλητική πολλές 

φορές εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων της εποχής και την ουσιαστική διασπάθιση 

των φυσικών πηγών όχι προς όφελος των συγκεκριμένων λαών αλλά κυρίως των 

ξένων δυνάμεων και των τοπικών ελίτ37. Οι τοπικοί παράγοντες επωφελήθηκαν 

προσωπικά-οικογενειακά αδιαφορώντας για τις συνέπειες των πράξεών τους, ενώ 

συγχρόνως η συμπεριφορά τους πυροδότησε την ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση, 

τροφοδοτώντας την επιχειρηματολογία και τις δράσεις των ακραίων φανατικών38.  

Αυτοί διακήρυτταν με πάθος υποτίθεται την ισλαμική αυθεντικότητα και 

απαιτούσαν τον εξοστρακισμό εξίσου των ξένων δυνάμεων και των φαύλων, 

έκπτωτων μουσουλμάνων, οι οποίοι συλλήβδην θεωρούνταν υπεύθυνοι για τα δεινά 

του μουσουλμανικού κόσμου. Ως συνέπεια, η συζήτηση για την επαναδιατύπωση της 

ταυτότητας των μουσουλμάνων περιπλεκόταν ιδιαίτερα λόγω των πολυεπίπεδων 

συνεπειών της αποικιοκρατίας39, παλαιάς και νέας, αλλά και των αναγκών που η 

σύγχρονη εποχή επέβαλε σε συνδυασμό πάντοτε με την ανάμνηση της ισλαμικής 

αίγλης του παρελθόντος. 

Μέσα στη δίνη αυτού του σύνθετου -πολιτικά, οικονομικά, θρησκευτικά, 

κοινωνικά- κλίματος, που επηρέαζε τον μουσουλμανικό κόσμο, συγκεκριμένα 

                                                 
37 Για όλες αυτές τις διαδικασίες και τις εξελίξεις που πυροδότησαν βλ. αντίστοιχα το εκπαιδευτικό 

υλικό της ενότητας 2: «Ισλάμ, Θρησκεία και Πολιτεία» του επιμορφωτικού Προγράμματος Ισλαμικό 

πανόραμα: Κόσμος, Εύρωπη, Ελλάδα απο τις απαρχές έως σήμερα του Ιδρύματος Ποιμαντικής 

Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 
38 Βλ. σχετικά Μαριόρας Μ., Ισλαμικός Ριζοσπαστισμός: Ιστορικές και Θεολογικές Προϋποθέσεις του 

Τζιχάντ, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2020, σσ. 373-404, όπου συνοπτική παρουσίαση των παθογενειών του 

μουσουλμανικού κόσμου.  
39 Για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση βλ. την προσέγγιση Φ. Παπαγεωργίου -Α. Σαμούρης, 

Ισλαμισμός και Ισλαμοφοβία: Πέρα από την προκατάληψη, εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα 2012, σσ.89-148. 
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γεγονότα είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην τελική διαμόρφωση του ιστορικού πλαισίου. 

Μεταξύ άλλων διακρίνονται η ίδρυση της Ινδονησίας το 1945 και του Πακιστάν το 

1947 με την απόσχισή του από την Ινδία, καθώς πρόκειται για δύο από τις 

μεγαλύτερες σε πληθυσμό και όχι μόνο μουσουλμανικές χώρες. 

Επίσης η απελευθέρωση της Λιβύης το 1951, του Μαρόκου και του Σουδάν το 1956 

κλπ. συνετέλεσαν καθοριστικά στην ανάδειξη του Ισλάμ ως θρησκείας των 

αφρικανικών λαών. Σε αυτή τη συνάφεια, η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης 

επέτρεψε σε πολλούς λαούς, κυρίως τουρκικής και περσικής καταγωγής οι οποίοι 

εγκαταβιούσαν στον Καύκασο και στην κεντρική Ασία, να επαναπροσδιοριστούν 

θρησκευτικά εκδηλώνοντας ελεύθερα τη μουσουλμανική τους πίστη που μέχρι τότε 

ασφυκτιούσε από τους σοβιετικούς διωγμούς και σχετικούς περιορισμούς.  

Μία ξεχωριστή κατηγορία αποτελεί από μόνο του το Ιράν, που αποτελεί 

σημαντικό μέγεθος στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα, ενώ δεν λείπουν οι 

εντάσεις με άλλες χώρες μουσουλμανικές ή μη. Τέλος, αξιοσημείωτη θρησκευτική 

διείσδυση του Ισλάμ παρατηρήθηκε στην Ιαπωνία και στην Κίνα, τα μεγέθη και η 

σημασία των οποίων δεν πρέπει να προσπερνούνται από κανέναν, καθώς η βαρύτητά 

τους στις μελλοντικές εξελίξεις, σε όλους τους τομείς, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. 

Στις μέρες μας όλες οι μουσουλμανικές χώρες είναι ανεξάρτητες και πολλές 

αυτοπροσδιορίζονται ως ισλαμικές δημοκρατίες, έστω και αν η διαφύλαξη των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι σε διάφορες από αυτές υπό αμφισβήτηση. 

Αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι μουσουλμάνοι άρχισαν να 

μεταναστεύουν με γοργό ρυθμό στην Ευρώπη, ενώ πολλοί είχαν ήδη εγκατασταθεί 

εκεί, ήδη από την εποχή της αποικιοκρατίας. Στην Ευρώπη υπάρχουν αυτόχθονες 

μουσουλμανικοί πληθυσμοί στην Ελλάδα (Θράκη)40, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, 

Πολωνία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σλοβενία, ενώ πλέον καταγράφονται πολλές 

οργανωμένες μουσουλμανικές κοινότητες μεταναστών δεύτερης ή τρίτης γενιάς στην 

Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο κλπ. Στις Η.Π.Α επίσης ζει μεγάλος αριθμός 

μουσουλμάνων, η πλειοψηφία των οποίων είναι μετανάστες, αλλά εντοπίζονται και 

αρκετοί μεταστραφέντες αφρο-αμερικανοί, ενώ πολλές χιλιάδες μουσουλμάνοι ζουν 

                                                 
40 Για τους μουσουλμάνους στην Ελλάδα και ειδικά για τους Έλληνες πολίτες μουσουλμάνους κατά το 

θρήσκευμα της Θράκης βλ. διεξοδικά το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας 4: «Το Ισλάμ Ελλάδα» του 

επιμορφωτικού Προγράμματος Ισλαμικό πανόραμα: Κόσμος, Εύρωπη, Ελλάδα απο τις απαρχές έως 

σήμερα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 
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στη Λατινική Αμερική. Ο αριθμός των μουσουλμάνων στην εποχή μας είναι σχεδόν 

δύο δισεκατομμύρια.    

 

3.2 Μερικά ενδιαφέροντα δημογραφικά-στατιστικά του Ισλάμ 

Το 2010 οι χριστιανοί αποτελούσαν το 31,4% του παγκόσμιου πληθυσμού, 

ενώ οι μουσουλμάνοι το 23,2%. Αντίστοιχα, το 2050 οι χριστιανοί φαίνεται ότι θα 

διατηρούν το 31,4%, ενώ οι μουσουλμάνοι θα έχουν αυξηθεί στο 29,7%.41 Ειδικά για 

τους μουσουλμάνους στην Ευρώπη φαίνεται  ότι, λόγω τόσο της μετανάστευσης όσο 

και των αυξημένων ποσοστών γεννήσεων, οι μουσουλμάνοι θα διπλασιάσουν σχεδόν 

τα ποσοστά τους αποτελώντας πάνω από το 10% του συνολικού πληθυσμού μέχρι το 

2050 και περίπου 71 εκατομμύρια, ενώ φαίνεται ότι θα ξεπεράσουν τους χριστιανούς 

παγκοσμίως έως το 2070. Σημειώνεται ότι στην Ευρώπη οι μουσουλμάνοι 

υπολογίζονταν σε 43 εκατομμύρια το 2010, δηλαδή λιγότερο από το 6% του 

πληθυσμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ποσοστά των μουσουλμάνων το 2010 και το 

2020 σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία: 7,5%-10,3%, Γερμανία: 5%-7,1%, 

Αγγλία: 4,6%-8,2% και Ελλάδα: 4,7%-6,9%, χωρίς βέβαια να συνυπολογίζεται η 

μεγάλη μεταναστευτική έκρηξη.  

Ασφαλώς, δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι ο χριστιανισμός παραμένει ακόμη 

στις ημέρες μας η πολυπληθέστερη θρησκεία με τους πιστούς της να ανέρχονται σε 

πάνω από δύο δισεκατομμύρια, περίπου δηλαδή το ένα τρίτο του παγκόσμιου 

πληθυσμού. Όμως, οι χριστιανοί γηράσκουν όλο και περισσότερο χωρίς εμφανή 

σημάδια ανατροπής αυτής της κατάστασης, αφού σε γενικές γραμμές η μουσουλμάνα 

γυναίκα αποκτά κατά μέσο όρο 3,1 παιδιά42, ενώ αντίστοιχα η χριστιανή 2,7 και σε 

πολλές χώρες ακόμη λιγότερα. 

Εξίσου δεν αμφισβητείται και η πραγματικότητα ότι το Ισλάμ είναι η 

ταχύτερα αναπτυσσόμενη θρησκεία στον κόσμο. Με τις σημερινές συνθήκες –και αν 

οι στατιστικές προβλέψεις επιβεβαιωθούν– το 2070 υπολογίζεται ότι οι 

μουσουλμάνοι θα ξεπεράσουν πληθυσμιακά τους χριστιανούς. Αυτό θα συμβεί, όχι 

γιατί οι χριστιανοί θα μειωθούν παγκοσμίως, αλλά επειδή ο ρυθμός αύξησης των 

μουσουλμάνων μέσω των γεννήσεων είναι ραγδαίος και συγχρόνως συνδυάζεται με 

                                                 
41 Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι διάφορα δημογραφικά και στατιστικά στοιχεία για τις θρησκείες 

γενικά που παραθέτει το διεθνές Κέντρο Έρευνας Pew Research Centre, βλ. 

https://www.pewforum.org/, 22.03.2021, ενώ ειδικά για τους μουσουλμάνους βλ. 

https://www.pewresearch.org/search/Muslims, 22.03.2021. 
42 Για τα συγκεκριμένα στοιχεία βλ. https://www.pewresearch.org/search/Muslims, 22.03.2021. 

https://www.pewforum.org/
https://www.pewresearch.org/search/Muslims
https://www.pewresearch.org/search/Muslims
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ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό νέων ηλικιακά ανθρώπων, καθώς το 2010 το ένα τρίτο των 

μουσουλμάνων ήταν κάτω από δεκαπέντε ετών.  

Οι παραδοχές αυτές προκαλούν σύνθετες εξελίξεις43 που επιβαρύνονται από 

σημαντική έλλειψη εκπαίδευσης σε μεγάλες πληθυσμιακές μάζες, ανυπαρξία 

ουσιαστικά επαγγελματικής κατάρτισης44 και μια τραγικά αυξανόμενη ανεργία σε 

πολλές περιοχές του μουσουλμανικού κόσμου. Σε γενικές γραμμές λοιπόν αυτή είναι 

η πραγματικότητα στις περισσότερες χώρες της Μέσης Ανατολής, όπου περίπου το 

40% του πληθυσμού είναι νεότεροι από δεκαπέντε ετών, το εκπαιδευτικό σύστημα 

ταλανίζεται από ανορθολογισμό και αποτυχίες, ενώ η ανεργία θερίζει τους άνδρες 

δεκαοκτώ έως εικοσιπέντε ετών σε ποσοστό άνω του 30%. Την ίδια στιγμή τα 

αντίστοιχα μεγέθη και οι σχετικές προβλέψεις για την Αφρική45 είναι ανησυχητικά 

χειρότερες με τις εξελίξεις εκεί να προδιαγράφονται ζοφερές, εάν δεν ληφθεί άμεσα 

διεθνής μέριμνα για την αποφόρτιση της κατάστασης. 

Σε αυτή τη συνάφεια δεν πρέπει να διαφεύγει την προσοχή το εξαιρετικά 

σημαντικό γεγονός ότι σταδιακά ο κύριος χώρος αναφοράς των χριστιανικών 

πληθυσμών θα μετατοπίζεται όλο και περισσότερο από το δυτικό κόσμο προς την 

υποσοχάρια Αφρική. Ενδεικτικό είναι ότι από το 2050 περίπου το 40% του 

συνολικού αριθμού των χριστιανών θα βρίσκεται στην υποσαχάρια Αφρική, οι 

κάτοικοι της οποίας επίσης εμφανίζουν υψηλότατα ποσοστά γεννήσεων με τις 

χριστιανές γυναίκες εκεί να γεννούν κατά μέσο όρο 4,4 παιδιά που ως αποτέλεσμα 

έχει επίσης την  κατακόρυφη αύξηση του νεανικού πληθυσμού στη συγκεκριμένη 

περιοχή.  

Αντίθετα, ο πληθυσμός των κατοίκων της Ευρώπης γηράσκει ασφυκτικά και 

μειώνεται σημαντικά. Η  παράμετρος αυτή οδηγεί συνεπακόλουθα στη μείωση και 

των χριστιανών στην Ευρώπη, οι οποίοι θα μειωθούν σε λιγότερα από τα δύο τρίτα 

                                                 
43 Ο Σωτ. Ρούσσος., Η κινούμενη άμμος της ηγεμονίας: Ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας στη Μέση 

Ανατολή και την Ευρασία, εκδ. Μελάνι, Αθήνα 2008, σσ. 208-209 αναδεικνύει μια ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα παράμετρο αυτού του θέματος σε σχέση με την ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση: «Έχει 

επισημανθεί ότι οι εξτρεμιστικές οργανώσεις, και ιδιαίτερα οι οργανώσεις του ακραίου πολιτικού 

Ισλάμ, αποτελούνται από μέλη που ανήκουν σε μεσαία στρώματα που διαθέτουν μόρφωση υψηλότερη 

του μέσου όρου της χώρας. Στις περιπτώσεις που τα στρώματα αυτά δεν μπορούν να βρουν πρόσβαση 

στην κεντρική εξουσία, μετατρέπονται σε παράγοντες πολιτικού ρίσκου». 
44 Για βιβλιογραφία σχετικά με τους λόγους εξέγερσης στις μουσουλμανικές κοινωνίες και τη σχέση με 

τα μεσαία μορφωμένα στρώματα βλ. Σωτ. Ρούσσος., Η κινούμενη άμμος της ηγεμονίας: Ζητήματα 

περιφερειακής ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και την Ευρασία, εκδ. Μελάνι, Αθήνα 2008, σ. 209, 

υποσημ. 453. 
45 Για πολύ σημαντικά δημογραφικά στοιχεία που θα καθορίσουν τις επερχόμενες εξελίξεις βλ. 

https://www.pewforum.org/, 22.03.2021. 

https://www.pewforum.org/
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του γενικού πληθυσμού, αν και θα συνεχίσουν να είναι η πολυπληθέστερη θρησκεία 

της Ευρώπης. 

Αυτή τη στιγμή πληθυσμιακά οι μουσουλμάνοι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 

θρησκευτική ομάδα στην αναμφίβολα πολυθρησκευτική Ευρώπη, ωστόσο δεν 

αποτελούν ένα ενιαίο μόρφωμα46. Για αυτόν τον λόγο στην πράξη πρέπει να 

αναφερόμαστε σε διακριτές ομάδες μουσουλμάνων, επειδή πρόκειται για ένα 

απολύτως ανομοιογενές σύνολο, αρκετά έως πολύ διαφορετικών θρησκευτικών 

τάσεων, πολιτισμικών παραδόσεων, κοινωνικών αντιλήψεων, εθνοτήτων, γλωσσών 

και πολιτικών επιλογών. Αυτή ακριβώς η πολύ ιδιαίτερη σύνθεση με τόσο 

διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά συντελεί στη δημιουργία προβλημάτων 

εκπροσώπησης, συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των μουσουλμάνων σε 

διάφορες χώρες της Ευρώπης47. Επίσης αρκετά συχνά καταγράφονται βίαιες 

συγκρούσεις και έντονες αντιπαραθέσεις ομάδων με διαφορετικά εθνοτικά κυρίως 

αλλά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά, που κάθε άλλο παρά βοηθούν στην ομαλή και 

καρποφόρα ένταξη των μουσουλμάνων στην Ευρώπη, ζητούμενο που αποτελεί το 

μεγαλύτερο διακύβευμα των ημερών μας. 

Αναφορικά με την εθνοτική σύνθεση οι περισσότεροι μουσουλμάνοι στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχονται από την Τουρκία, τις χώρες της Βόρειας Αφρικής 

και της Μέσης Ανατολής, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και βέβαια την πρώην 

Γιουγκοσλαβία48. Επιπλέον σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες καταγράφεται ποσοστό 

μουσουλμάνων, οι οποίοι είναι και πολίτες αυτών των χωρών. Σε κάθε περίπτωση δεν 

πρέπει να διαφεύγει την προσοχή ότι σε διάφορες ευρωπαϊκές περιοχές 

εγκαταβιώνουν μουσουλμανικές κοινότητες με μακρά παρουσία ακόμη και πριν από 

την εποχή της αποικιοκρατίας, γεγονός που σχεδόν αποκλειστικά οφείλεται στη 

μακραίωνη οθωμανική κατοχή σε αυτές τις περιοχές. Υπό αυτή την έννοια μερίδα 

μουσουλμάνων παρέμεινε εκεί και μετά την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού ζώντας 

                                                 
46 Για την πολυσυλλεκτικότητα του μουσουλμανικού κόσμου και αντίστοιχα την πολυφωνία που 

παράγει ως αποτέλεσμα βλ. το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας 2: «Ισλάμ, Θρησκεία και Πολιτεία» 

του επιμορφωτικού Προγράμματος Ισλαμικό πανόραμα: Κόσμος, Εύρωπη, Ελλάδα απο τις απαρχές έως 

σήμερα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 
47 Για τα προβλήματα συντονισμού, συνεργασίας και εκπροσώπησης των μουσουλμάνων σε διάφορες 

χώρες της Ευρώπης βλ. ενδεικτικά Μ. Μαριόρας, Ισλάμ: Αναζητώντας Τρόπους με τους 

Μουσουλμάνους, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2019, σ. 483. 
48 Για τα δημογραφικά στοιχεία των μουσουλμάνων στην Ευρώπη βλ. 

https://www.pewresearch.org/search/ Muslims, 22.03.2021. 
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και δημιουργώντας για πολλές δεκαετίες49. Η συνύπαρξη αυτή άλλοτε κυλούσε 

ομαλά και δημιουργικά για όλους, ενώ άλλοτε προκαλούσε πληθώρα προβλημάτων 

που πολλές φορές κατέληγε σε σκληρή αιματοχυσία. 

Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει απολύτως σαφές ότι οποιαδήποτε συζήτηση για 

το μέλλον σε κάθε περίπτωση είναι επισφαλής, καθώς η στατιστική επιστήμη 

υπόκειται σε διάφορους περιορισμούς και τα συμπεράσματά της έχουν όχι 

δεσμευτικό αλλά ενδεικτικό μόνο χαρακτήρα, ώστε να σχεδιάζουμε και να 

αντιλαμβανόμαστε τις επερχόμενες εξελίξεις. Ωστόσο, διάφορες μη προβλέψιμες 

καταστάσεις παγκοσμίως είναι δυνατόν να επηρεάσουν την εξέλιξη των πραγμάτων 

και να αναιρέσουν, αντιστρέψουν ή καταργήσουν πολλά από τα παραπάνω 

μακροπρόθεσμα στατιστικά στοιχεία, όπως μεταξύ άλλων ένας πόλεμος, μια φυσική 

καταστροφή, μια πανδημία, η ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της πείνας και της φτώχειας 

κλπ.  

 

3.3 Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για το Ισλάμ στην Ευρώπη 

 Καθοριστικής σημασίας αποδείχθηκε η εξάπλωση του Ισλάμ στη νότιο-

ανατολική Ευρώπη, όπου δημιουργήθηκαν δραστήριες μουσουλμανικές κοινότητες, 

οι οποίες συνεχίζουν να υπάρχουν έως τις ημέρες μας και μάλιστα με ανθηρό τρόπο50. 

Οι εθνοαπελευθερωτικές επαναστάσεις Σέρβων, Βούλγαρων και Ελλήνων51 

περιόρισαν την εδαφική κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που οδήγησε 

συνεπακόλουθα στη γεωγραφική και πολιτισμική συρρίκνωση της θρησκείας του 

Ισλάμ.  

Στη συνέχεια και από τα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα οι ευρωπαϊκές 

δυνάμεις έφτασαν στην κορύφωση της ανάπτυξης και επέκτασής τους διεισδύοντας 

πολυεπίπεδα σε πολλές περιοχές του ισλαμικού κόσμου με καθαρά αποικιοκρατικούς 

όρους. Η περίοδος της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας υπήρξε ιδιαίτερα σύνθετο 

                                                 
49 Για τις σημαντικές αυτές περιπτώσεις και την καθοριστική σημασία τους για τη σύγχρονη συζήτηση 

βλ. διεξοδικά Π.Ρ. Νόιμαν, Οι Νέοι Τζιχαντιστές: Ισλαμικό Κράτος, Ευρώπη και το επόμενο κύμα 

τρομοκρατίας, εκδ. Διάμετρος, Αθήνα 2016, όπου και εκτενής βιβλιογραφία. 
50 Για τη δημιουργία ισλαμικών κοινοτήτων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης βλ. αναλυτικά 

Παπαγεωργίου Φ.-Σαμούρης Α., Ισλαμισμός και Ισλαμοφοβία: Πέρα από την προκατάληψη, εκδ. 

Ταξιδευτής, Αθήνα 2012, σσ.149-187. Για τα εθνοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τους βλ. 

https://www.pewresearch.org/search/Muslims, 22.03.2021. 
51 Για τις σχετικές συνθήκες που καθόρισαν τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας πια βλ. διεξοδικά το 

εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας 4: «Το Ισλάμ Ελλάδα» του επιμορφωτικού Προγράμματος Ισλαμικό 

πανόραμα: Κόσμος, Εύρωπη, Ελλάδα απο τις απαρχές έως σήμερα του Ιδρύματος Ποιμαντικής 

Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

https://www.pewresearch.org/search/Muslims
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φαινόμενο με πληθώρα διαστάσεων και συνεπειών τόσο στις ίδιες τις ευρωπαϊκές 

χώρες όσο και στον μουσουλμανικό κόσμο ασφαλώς με αντίθετα χαρακτηριστικά52. 

 Συνοπτικά, η αποικιοκρατική επιβολή των ευρωπαϊκών δυνάμεων σε 

κυρίαρχα μουσουλμανικές χώρες σκιαγραφείται ως εξής : Το 1800 η Ολλανδία 

προσαρτά διοικητικά την Ινδονησία, το 1830 η Γαλλία αποκτά τον έλεγχο της 

Αλγερίας και το 1881 της Τυνησίας, ενώ νωρίτερα είχε σημαντικά συμφέροντα στην 

Αίγυπτο. Το 1860  η Ισπανία κατέκτησε το Μαρόκο, ενώ η Βρετανία το 1857 πήρε 

τον έλεγχο της Ινδίας και το 1882 έκανε δορυφόρο της την Αίγυπτο, συγχρόνως και 

το Σουδάν, διασφαλίζοντας μακροχρόνια παρουσία και στις δύο χώρες. Τέλος, το 

1911 η Ιταλία εισέβαλε δυναμικά στη Λιβύη. Σε τελική ανάλυση όλες αυτές οι 

ευρωπαϊκές παρεμβάσεις διαμόρφωσαν τις συνθήκες για την κατάλυση ουσιαστικά 

του Σουλτανάτου. Σταδιακά όλο και περισσότερο αιμοραγούσε ο «Μεγάλος 

Ασθενής» χάνοντας εδάφη και πλούτη, διαδικασία που είχε ξεκινήσει πολύ πριν από 

το 1924, που ο Κεμάλ Αταττούρκ κατήργησε επίσημα το Χαλιφάτο με την ίδρυση της 

Τουρκικής Δημοκρατίας. 

 Στη συνάφεια των παραπάνω πολύ σημαντική είναι η αύξηση των 

μουσουλμάνων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ως αποτέλεσμα ακριβώς της 

αποικιοκρατικής πολιτικής και εμπλοκής τους σε πολλές μουσουλμανικές χώρες53. 

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν πολλοί μουσουλμάνοι άρχισαν 

σταδιακά να ταξιδεύουν και να εγκαθίστανται σε ευρωπαϊκές μητροπόλεις 

επιδιώκοντας τη βελτίωση της ζωής τους μεταφέροντας βέβαια μαζί τους συνήθειες, 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά και κυρίως τη θρησκεία τους. Με αυτό τον τρόπο 

δημιουργήθηκαν οι πρώτες μουσουλμανικές κοινότητες μεταναστών που λόγω των 

αυξημένων αρχικά ποσοστών γεννήσεων αλλά και των ολοένα περισσότερων 

αφίξεων μουσουλμάνων αναπτύχθηκαν σύντομα σε πολυπληθείς μουσουλμανικές 

                                                 
52 Για την αποικιοκρατία, τη σημασία της για τη διαμόρφωση πολύ ιδιαίτερων συνθηκών και τις 

συνέπειές της για τον μουσουλμανικό κόσμο βλ. Μ. Μαριόρας, Ισλαμικός Ριζοσπαστισμός: Ιστορικές 

και Θεολογικές Προϋποθέσεις του Τζιχάντ, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2020, σσ. 21-41 και 258-288. 
53 Για την αύξηση των μουσουλμάνων με αυτόν τον τρόπο σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης βλ. 

μεταξύ άλλων Παπαγεωργίου Φ.-Σαμούρης Α., Ισλαμισμός και Ισλαμοφοβία: Πέρα από την 

προκατάληψη, εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα 2012, σσ.149-284 και πρβλ. το εκπαιδευτικό υλικό της 

ενότητας 2: «Ισλάμ, Θρησκεία και Πολιτεία» του επιμορφωτικού Προγράμματος Ισλαμικό πανόραμα: 

Κόσμος, Εύρωπη, Ελλάδα απο τις απαρχές έως σήμερα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 
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κοινότητες και μάλιστα με δυναμικά χαρακτηριστικά δραστηριοποίησης και 

διεκδίκησης προνομίων και δικαιωμάτων στις χώρες υποδοχής54. 

 Για να γίνει αντιληπτή η παραπάνω κατάσταση συνοπτικά αναφέρουμε 

μερικά πολύ ενδεικτικά παραδείγματα της κατάστασης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί 

σήμερα. Στις Βρυξέλλες την τελευταία σχεδόν δεκαετία το δημοφιλέστερο όνομα για 

τα αγόρια που γεννιούνται είναι Μουχάμαντ, ενώ το ίδιο ισχύει και σε συγκεκριμένες 

περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ συγχρόνως μεγάλη απήχηση έχει και το όνομα 

Αλί. Επιπλέον, στα μεγάλα αστικά κέντρα της Γαλλίας το ποσοστό των 

μουσουλμάνων αγγίζει το 10% και σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται ότι το ξεπερνά, 

ενώ αντίστοιχα μεγάλα ποσοστά καταγράφονται και σε άλλες ευρωπαϊκές 

μεγαλουπόλεις.  

Συγχρόνως, δεν πρέπει να διαφεύγει την προσοχή ότι σε ολόκληρη την 

Ευρώπη το μεταναστευτικό ζήτημα και η αύξηση της παρουσίας μουσουλμάνων 

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων προκαλώντας αντιδράσεις, 

εντάσεις, συχνά και αδιέξοδα σε επίπεδο πολιτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό κλπ55. Το 

γεγονός αυτό –σε πολύ μεγάλο βαθμό– δυστυχώς γίνεται αντικείμενο απροκάλυπτης 

εκμετάλλευσης από ακροδεξιά κόμματα που, για την προώθηση των δικών τους 

πολιτικών συμφερόντων, επενδύουν ιδιαίτερα αλλά μονοδιάστατα και 

προκατειλημμένα στα ζητήματα αυτά, αποπροσανατολίζοντας τελικά μερίδα της 

κοινής γνώμης και προκαλώντας τελικά σύγχυση στην κοινωνία. 

Η αλήθεια είναι ότι οι ευρωπαϊκές χριστιανικές κοινωνίες –στο μέτρο βέβαια 

που παραμένουν ακόμη χριστιανικές, καθώς όλο και περισσότερο εξελίσσονται σε 

αδιάφορες θρησκευτικά– περιλαμβάνουν σημαντικό πια ποσοστό μουσουλμάνων 

πιστών, οι οποίοι καταλαμβάνουν κυρίαρχη ποσοτικά θέση μεταξύ των μεταναστών. 

Η πιο επώδυνη, ακραία επικίνδυνη εξέλιξη αυτής της κατάστασης θα ήταν η Ευρώπη, 

άρα και η Ελλάδα, να γινόταν μουσουλμανική αποικία, η λεγόμενη Ευραραβία56 

                                                 
54 Για την αναγκαιότητα του διαθρησκειακού διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων χριστιανών και 

μουσουλμάνων στην Ευρώπη λόγω των πολύ ιδιαίτερων έως ασφυκτικών πια συνθηκών που έχουν 

δημιουργηθεί, το κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει αυτός να διεξάγεται και τους 

ευδιάκριτους στόχους που πρέπει να θέτει προς άρση των παρεξηγήσεων και διευκόλυνση της 

αναγκαίας αλλά πάντοτε υπό όρους συμβίωσης βλ. ενδεικτικά Αγγ. Ζιάκα., Διαθρησκειακοί Διάλογοι, 

τ.Β΄: Η συνάντηση του χριστιανισμού με το Ισλάμ, εκδ. Πουρνάρας, Θεσσαλονίκη 2010, όπου και 

εκτενής βιβλιογραφία.  
55 Για όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των ευρωπαϊκών χωρών και των 

πολιτικών τους βλ. αναλυτικά τον αντίστοιχο ημερήσιο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. 
56 Για τη λεγόμενη Ευραραβία, τα αδιέξοδα, τις προκλήσεις που ήδη καλείται να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά η Ευρώπη και τη σχετική συζήτηση βλ. Μ. Μαριόρας, Ισλάμ: Αναζητώντας Τρόπους 

με τους Μουσουλμάνους, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2019. 



ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

58 

(Eurarabia/Eurabia) μέσω της αύξησης των γεννήσεων αλλά και των 

μεταναστευτικών ροών μουσουλμάνων.  

Η διεξοδική προσέγγιση αυτής της περίπτωσης προσδιορίζεται από ιδιαίτερα 

σύνθετες πολιτικές και διπλωματικές παραμέτρους που αφορούν τις ισορροπίες 

δυνάμεων μεταξύ τόσο των ευρωπαϊκών κρατών με τις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής όσο και αυτών με διάφορες ισλαμικές χώρες. Οπωσδήποτε η συγκεκριμένη 

υπόθεση εργασίας υπεραπλουστεύει ερμηνευτικά τη διεθνή πολιτική-οικονομική 

σκηνή και τους συσχετισμούς δυνάμεων μεταξύ των σημαντικών παγκόσμιων 

δυνάμεων. Συγχρόνως όμως στην πλήρη ανάπτυξή της οδηγεί σε πολυεπίπεδες 

αδιέξοδες συγχύσεις και παρανοήσεις, καθώς θα μπορούσε για παράδειγμα να 

προσθέσει πιθανότατα στον φόβο για την ανεξέλεγκτη αύξηση του μουσουλμανικού 

πληθυσμού στην Ευρώπη ή στις Η.Π.Α. αργότερα και τον φόβο για τους έτσι κι 

αλλιώς πολυπληθείς Κινέζους κλπ. 

Η πραγματικότητα πρέπει να γίνεται αντιληπτή χωρίς παρωπίδες και άλλες 

στρεβλώσεις που προκαλούν όλο και περισσότερη σύγχυση, παρανοήσεις και 

αδιέξοδα. Υπό αυτή την έννοια, ο δυτικός κόσμος –άρα και η Ευρώπη και η Ελλάδα– 

εξελίσσεται διαρκώς και με γοργό ρυθμό σε όλο και περισσότερο πολυπολιτισμικές 

κοινωνίες, ενώ συγχρόνως τείνουν να συρρικνώνονται οι στεγανές και μονοδιάστατες 

κοινωνίες57. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω εξελίξεων αποτελεί η 

Ελλάδα, η οποία από «μονοπολιτισμική» στην πράξη χώρα αποκτά σταδιακά όλο και 

περισσότερο «πολιτιστικό πλουραλισμό» συμπεριλαμβάνοντας ανθρώπους με 

διαφορετικές θρησκείες, γλώσσες, πολιτισμικές παραδόσεις, κοινωνικές αντιλήψεις, 

εθνικές προελεύσεις, σεξουαλικό προσανατολισμό κλπ58.  

Σε κάθε περίπτωση όλες αυτές οι κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις 

βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με τον δυτικό νομικό πολιτισμό, ο οποίος πρεσβεύει 

την ανεξιθρησκία, την ανεκτικότητα και το δικαίωμα στη διαφορετικότητα, που 

διασφαλίζονται με σημαντικά νομικά κείμενα, όπως η Οικουμενική Διακήρυξη των 

                                                 
57 Για όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες και πολυεπίπεδες εξελίξεις στις ευρωπαϊκές χώρες βλ. 

Παπαγεωργίου Φ.-Σαμούρης Α., Ισλαμισμός και Ισλαμοφοβία: Πέρα από την προκατάληψη, εκδ. 

Ταξιδευτής, Αθήνα 2012, σσ. 285-332 και πρβλ. Π.Ρ. Νόιμαν., Οι Νέοι Τζιχαντιστές: Ισλαμικό Κράτος, 

Ευρώπη και το επόμενο κύμα τρομοκρατίας, εκδ. Διάμετρος, Αθήνα 2016. 
58 Ειδικά για την Ελλάδα και την αυξανόμενη παρουσία μουσουλμάνων σε αυτήν και τις παραμέτρους 

που διαμορφώνουν αυτήν την κατάσταση βλ. διεξοδικά το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας 4: «Το 

Ισλάμ Ελλάδα» του επιμορφωτικού Προγράμματος Ισλαμικό πανόραμα: Κόσμος, Εύρωπη, Ελλάδα απο 

τις απαρχές έως σήμερα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 
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Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η  Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών κλπ59. 

Ως αποτέλεσμα οι συνθήκες αυτές απαιτούν από τους ανθρώπους με 

διαφορετική εθνική, θρησκευτική, πολιτισμική κλπ. προέλευση να μάθουν άμεσα να 

αλληλοαναγνωρίζονται και να συνυπάρχουν αρμονικά, ώστε να μην καταλήγουν οι 

σύγχρονες κοινωνίες «αυτιστικές», αδιέξοδες και στείρες για τα μέλη τους60. Όπως 

εύκολα γίνεται αντιληπτό, η ομαλή συνύπαρξη μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων είναι 

εφικτή μόνο μέσα από τη γνώση και τον σεβασμό των ιδιαίτερων και διαφοροποιών 

χαρακτηριστικών του Άλλου και την πραγματική επιθυμία γνωριμίας και επαφής με 

τον ξένο. Άρα είναι απόλυτο ζητούμενο η ανάδειξη και η διασφάλιση κοινών τρόπων 

και τόπων μεταξύ όλων αυτών, χωρίς βεβαίως να απεμπολούνται τα σπουδαία και 

απαραίτητα διαφοροποιά στοιχεία της ταυτοτικής ιδιοσυστασίας κάθε ανθρώπου 

ξεχωριστά.  

Συγχρόνως, οι σκληροπυρηνικοί οποιασδήποτε τάσης και στόχευσης θα 

πρέπει να απομονώνονται και να στηλιτεύεται ανελαστικά η δράση και η ρητορική 

τους, προς όφελος της κοινωνίας και του ανθρώπου κάθε εποχής, κάθε τόπου. Πέρα 

από οποιαδήποτε αμφιβολία οι ακραίες συμπεριφορές, αντιλήψεις και πράξεις τελικά 

εξυπηρετούν διάφορα συμφέροντα –πολιτικά, οικονομικά, προσωπικά κλπ.  

Ασφαλώς, για να γίνει πραγματικότητα και να πετύχει προς όφελος όλων των 

ανθρώπων η συνύπαρξη μεταξύ των διαφορετικών61, πρέπει αναπόδραστα να 

υπερνικηθούν αντικειμενικές δυσκολίες, διαχρονικές προκαταλήψεις και 

στερεοτυπικές θέσεις, ώστε να αναμορφωθεί η διαστρεβλωμένη λόγω άγνοιας κυρίως 

αληθινή εικόνα του Άλλου. Ακριβώς όμως για να ευδοκιμήσει αυτού του είδους η 

συνύπαρξη, προαπαιτεί την υπερπήδηση αντικειμενικών δυσκολιών, την 

καταπολέμηση στερεοτυπικών, προκατειλημμένων αντιλήψεων και την αλλαγή της 

διαστρεβλωμένης, κυρίως λόγω άγνοιας, εικόνας του Άλλου. Τελικό ζητούμενο 

                                                 
59 Για τις προϋποθέσεις που εισάγουν αυτά και άλλα νομικά κείμενα στη συζήτηση με τους 

μουσουλμάνους στην Ευρώπη αλλά και τα αδιέξοδα που συχνά προκύπτουν από διάφορες ισλαμικές 

αντιλήψεις συγκρουόμενες με το δυτικό νομικό πολιτισμό βλ. αναλυτικά Μ. Μαριόρας, Ισλάμ: 

Αναζητώντας Τρόπους με τους Μουσουλμάνους, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2019, σσ.163-190, όπου και 

εκτενής βιβλιογραφία. 
60 Για τον κίνδυνο εξέλιξης της κοινωνίας σε μονοδιάστατη και στείρα, αλλά και για πιθανούς τρόπους 

αποφυγής αυτής της δυσάρεστης κατάστασης προς όφελος πάντοτε των ανθρώπων βλ. Μαριόρας Μ., 

Ισλάμ: Αναζητώντας Τρόπους με τους Μουσουλμάνους, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2019, σς 19-70 και 395-399. 
61 Για τη συνύπαρξη μεταξύ των θρησκευτικά διαφορετικών και τον διαθρησκειακό διάλογο που 

αποτελεί τον πιο πρόσφορο τρόπο για την επίτευξη αυτής της πραγματικά δύσκολης και πολυ-

σύνθετης συμβίωσης βλ. Αγγ. Ζιάκα, Διαθρησκειακοί Διάλογοι, τ.Β΄: Η συνάντηση του χριστιανισμού 

με το Ισλάμ, εκδ. Πουρνάρας, Θεσσαλονίκη 2010. 
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παραμένει η αλλαγή, η «αλλοίωση» στη νοοτροπία των ανθρώπων μέσω της 

ουσιαστικής γνώσης, μέσω μιας συνεχούς προσπάθειας εκπαίδευσης και εξοικείωσης 

με τον Άλλον, όποιος κι αν είναι αυτός.  

 

3.4 Τα βασικότερα προβλήματα των μουσουλμάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Ασφαλώς το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί όλους στην Ευρώπη είναι 

το ζήτημα της ομαλής ένταξης-συμμετοχής των μουσουλμάνων τόσο σε θεσμικό όσο 

και κοινωνικό επίπεδο σε όλους τους τομείς, σε όλους τους ευρωπαϊκούς τρόπους. Η 

συγκεκριμένη συζήτηση απασχολεί ήδη και θα συνεχίσει για τις επόμενες δεκαετίες 

να αποτελεί θέμα αιχμής τόσο για τους ίδιους τους μουσουλμάνους όσο και για όλους 

τους υπόλοιπους. 

 Άλλο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μουσουλμάνοι στις 

ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτό της εργασιακής απασχόλησης, καθώς τα ποσοστά 

ανεργίας τους είναι ιδιαίτερα υψηλά και μάλιστα υψηλότερα από τα αντίστοιχα 

οποιασδήποτε άλλης θρησκείας. 

 Το παραπάνω πρόβλημα συνδέεται άμεσα και αλληλεπιδρά με τα πολύ 

χαμηλά επίπεδα σχολικών και πανεπιστημιακών επιδόσεων των μουσουλμάνων στις 

ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικά οι μετανάστες μουσουλμάνοι δεν ολοκληρώνουν σε 

απόλυτους αριθμούς τη βασική εκπαίδευση, με άμεσο αποτέλεσμα να διαθέτουν κατά 

μέσο όρο και χαμηλότερο επίπεδο προσόντων συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό.                        

 Πολύ σημαντικό είναι και το ζήτημα της στέγασης των μουσουλμάνων –

κατάσταση που επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο για τους μετανάστες– καθώς 

φαίνεται ότι σε γενικές γραμμές διαβιούν σε δυσμενέστερες συνθήκες στέγασης, πάλι 

συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό. 

 Τέλος, δεν καταγράφονται επισήμως αποδεδειγμένα περιστατικά 

ισλαμοφοβίας και αδικημάτων με βασικό κίνητρο τη θρησκευτική πίστη σε 

ανησυχητικά ποσοστά, αλλά μεμονωμένα περιστατικά πολύ λιγότερα από αντίστοιχα 

κατά Εβραίων και χριστιανών62. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές αρχές και κοινωνίες θα 

πρέπει πάντοτε να γρηγορούν προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς ο ρατσισμός, η 

ξενοφοβία και η ισλαμοφοβία αποτελούν θέματα που εύκολα γίνονται αντικείμενο 

εκμετάλλευσης από διάφορους με διάφορα, καθόλου αγαθά κίνητρα, σκοπούς και 

φιλοδοξίες.  

                                                 
62 Για τις επιθέσεις κατά Εβραίων, χριστιανών και μουσουλμάνων, των θρησκευτικών χώρων και των 

μνημείων τους βλ. αναλυτικά τον αντίστοιχο ημερήσιο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. 
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 Για όλα τα παραπάνω η σημαντικότερη και αποτελεσματικότερη αντίδραση 

είναι η όλο και μεγαλύτερη ενεργός συμμετοχή των μουσουλμάνων στις ευρωπαϊκές 

χώρες στη δημόσια ζωή και στην κοινωνία με ταυτόχρονη καταδίκη και απομόνωση 

από μεριάς τους οποιασδήποτε μορφής αποσχιστικών τάσεων, ρητορικής και 

δράσεων ακραίων και ριζοσπαστικοποιημένων μουσουλμάνων63. 

 

 

  

                                                 
63 Για όλα αυτά τα ζητήματα και κυρίως την ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση στην Ευρώπη με ό,τι αυτή 

προκαλεί στους ίδιους τους μουσουλμάνους λειτουργώντας ως τροχοπέδη στην ομαλή, δημιουργική 

συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα βλ. διεξοδικά Μ. Μαριόρας, Ισλαμικός 

Ριζοσπαστισμός: Ιστορικές και Θεολογικές Προϋποθέσεις του Τζιχάντ, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2020 και 

πρβλ. την πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση και τις τελικές θέσεις του Π.Ρ. Νόιμαν., Οι Νέοι 

Τζιχαντιστές: Ισλαμικό Κράτος, Ευρώπη και το επόμενο κύμα τρομοκρατίας, εκδ. Διάμετρος, Αθήνα 

2016. 
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Ισλαμισμός και Ισλαμοφοβία: Πέρα από την προκατάληψη, εκδ. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1) Προσπαθείστε να αποτυπώσετε συνοπτικά την ισλαμική παρουσία στο σύγχρονο 

κόσμο και να καταγράψετε τα κεντρικά χαρακτηριστικά αυτής της παρουσίας. 

2) Ποια είναι τα στοιχεία που πυροδότησαν την ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση και 

πως διαμορφώθηκαν αντίστοιχα η επιχειρηματολογία και οι δράσεις των ακραίων 

ισλαμιστών, ειδικά στην Ευρώπη; 

3) Ποια ιστορικά γεγονότα οδήγησαν στην αύξηση των μεταναστευτικών ροών των 

μουσουλμάνων προς την Ευρώπη; 

4) Ως κατηχητές να αναθέσετε σε μέλη της ενορίας σας την καταγραφή των 

δημογραφικών δεδομένων των μουσουλμάνων στον κόσμο και κυρίως στην 

Ευρώπη, ώστε να αναδειχθούν διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως για 
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παράδειγμα η εθνοτική τους προέλευση, η ανασυγκρότηση του ευρωπαϊκού 

θρησκευτικού χάρτη κλπ. 

5) Ποιες είναι οι σπουδαιότερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 

ευρωπαϊκές χώρες λόγω της ραγδαίας αύξησης των μουσουλμάνων και ποιες 

λύσεις θα προτείνατε για την αντιμετώπισή τους; 

6) Η Εκκλησία της Ελλάδος με ποιους τρόπους θα μπορούσε να αναλάβει ενεργό 

ρόλο στην ανακούφιση της κοινωνίας από τα προβλήματα που προκαλεί η 

αυξημένη παρουσία μουσουλμάνων στην Ελλάδα; 

7) Μπορείτε να ετοιμάσετε μια θεατρική παράσταση στην ενορία σας σχετικά με 

την πιθανή εξέλιξη της «γιαγιάς» Ευρώπης σε Ευραραβία και την αντίδραση της 

«εγγονής» κοσμικής Ευρώπης σε μια τέτοια εξέλιξη; 

8) Προσπαθείστε να αναδείξετε τα σημαντικότερα προβλήματα των μουσουλμάνων 

στις ευρωπαϊκές χώρες και τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν για την 

αναζήτηση κοινών τρόπων και τόπων μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. 
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4. ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

 

Λέξεις Κλειδιά: Ελλάδα, Ισλάμ στην Ελλάδα, μουσουλμάνοι στην Ελλάδα, 

θρησκευτικός χάρτης Ελλάδας, μουσουλμανική μειονότητα Θράκης, Συνθήκη 

Λοζάνης, μουσουλμάνοι της Θράκης, προβλήματα στη Θράκη, οι προϋποθέσεις της 

συνύπαρξης με τους μουσουλμάνους, τα προβλήματα των μουσουλμάνων στην 

Ελλάδα, η νοοτροπία της αντιμετώπισης, Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Κρήτης. 

 

4.1. Συνοπτική παρουσίαση θρησκευτικού χάρτη Ελλάδας με έμφαση στο Ισλάμ 

Στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 3 του Συντάγματος64, αναγνωρίζεται ως 

«επικρατούσα θρησκεία» η ελληνική ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ συνυπάρχουν οι άλλες 

δύο χριστιανικές εκφράσεις, ο ρωμαιοκαθολικισμός και ο προτεσταντισμός. Το 

άρθρο 13 του Συντάγματος κατοχυρώνει το δικαίωμα της θρησκευτικής ανοχής και 

ελευθερίας. Το άρθρο 14 αφορά στην ελευθερία του λόγου και αναφέρει μεταξύ των 

εξαιρέσεων, στις οποίες επιτρέπεται η άμεση κατάσχεση εντύπων ύστερα από 

παραγγελία εισαγγελέα, και την «προσβολή της χριστιανικής θρησκείας ή κάποιας 

άλλης γνωστής θρησκείας». Ο χαρακτηρισμός «γνωστή θρησκεία» γίνεται και σε 

άλλα σημεία του Συντάγματος χωρίς να καθίσταται πουθενά σαφές ποια είναι μία 

«γνωστή θρησκεία». Επίσης, το άρθρο 16 αναφέρει ότι η παιδεία αποτελεί βασική 

αποστολή του Κράτους και μεταξύ άλλων έχει σκοπό «την ανάπτυξη της 

θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων». Τέλος, το Σύνταγμα ορίζει «ειδικό 

καθεστώς» για την περιοχή του Αγίου Όρους, ενώ όποιος μονάσει εκεί αποκτάει 

αυτόματα την ελληνική ιθαγένεια.  

Αναμφίβολα, στην Ελλάδα η κυρίαρχη θρησκεία –χριστιανισμός– και η 

κοινωνία έχουν παραδοσιακά λειτουργήσει ομαλά και δημιουργικά με τις άλλες 

θρησκευτικές κοινότητες, επιδεικνύοντας στην πράξη ανεκτικότητα και καταλλαγή65. 

Βεβαίως, σπάνια έχουν παρατηρηθεί εκδηλώσεις βίας, ρατσισμού και εξαντλητικής 

                                                 
64 Για τις σχετικές αναφορές του Συντάγματος και την ερμηνεία τους βλ. Τ. Βιδάλης, Η συνταγματική 

διάσταση της εξουσίας στο γάμο και στην οικογένεια, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα/Κομοτηνή 1996, 

ειδικά την Εισαγωγή και πλούσια βιβλιογραφία. 
65 Για όλα αυτά τα ζητήματα και κυρίως για την ύπαρξη διαφορετικών  τάσεων και τις μεταξύ τους 

σχέσεις βλ. ενδεικτικά Δ. Λιθοξόου, Μειονοτικά ζητήματα και εθνική συνείδηση στην Ελλάδα, εκδ. 

Μπατάβια, Αθήνα 1991. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
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γραφειοκρατίας απέναντι σε διάφορες θρησκευτικές κοινότητες, ενώ αρκετές φορές η 

Ελλάδα έχει βρεθεί κατηγορούμενη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εγκαλούμενη από 

διάφορους διεθνείς φορείς προστασίας των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για 

συγκεκριμένες παραβιάσεις και εκδηλώσεις ρατσιστικής και θρησκευτικής βίας. 

 Μερικά ενδιαφέροντα «θρησκευτικά» στατιστικά στοιχεία σκιαγραφούν ως 

εξής τον θρησκευτικό χάρτη στην Ελλάδα: Πέρα από κάθε αμφιβολία παραδοσιακά 

κυρίαρχη πληθυσμιακά θρησκεία είναι η χριστιανική, στην οποία βέβαια εκτός από 

τους ορθοδόξους (η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων) συγκαταλέγονται επίσης 

ρωμαιοκαθολικοί (50.000 Έλληνες, 150.000 αλλοδαποί) και προτεστάντες (30-

40.000). Επιπλέον υπάρχουν και ανεξάρτητες θρησκευτικές κοινότητες, οι 

σπουδαιότερες από τις οποίες είναι: Μάρτυρες του Ιεχωβά (περίπου 30.000), 

Παλαιοημερολογίτες, Ιουδαίοι (5.500), αρχαιολάτρες (2.000), Μορμόνοι (750), 

Αντβεντιστές της Έβδομης Ημέρας (400), Σαϊεντολογία, Μπαχάι, Χάρε Κρίσνα, 

άθεοι. Ασφαλώς δεν πρέπει να διαφεύγει την προσοχή η αυξημένη παρουσία 

μουσουλμάνων στην Ελλάδα, οι οποίοι αποτελούν πληθυσμιακά τη δεύτερη 

μεγαλύτερη θρησκευτική ομάδα. 

Η θρησκεία του Ισλάμ στην Ελλάδα έχει δύο κύριες εκφράσεις: α) Έλληνες 

πολίτες μουσουλμάνους κατά το θρήσκευμα στη Θράκη66 και β) μετανάστες-

πρόσφυγες. Όπως θα δούμε παρακάτω, στην Ελλάδα υπάρχει επίσημα 

αναγνωρισμένη και άρτια οργανωμένη μουσουλμανική μειονότητα δεκαετίες πριν 

από την εμφάνιση συγκροτημένων μουσουλμανικών κοινοτήτων σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, ως κατάλοιπο της μακραίωνης οθωμανικής κυριαρχίας.  

Στην ελληνική επικράτεια υπάρχει και αναγνωρίζεται επισήμως μόνο μία 

μειονότητα και μάλιστα θρησκευτική, η συγκεκριμένη των Ελλήνων πολιτών 

μουσουλμάνων κατά το θρήσκευμα στη Δυτική Θράκη ως αποτέλεσμα διάφορων 

συνθηκών μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας αλλά και άλλων διεθνών.  

Οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής υπολογίζονται σε περίπου 

120.000, ενώ, αν και χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανομοιογένεια με πληθώρα 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και διαφορετικών γλωσσών, παραδόσεων και 

                                                 
66 Για τους Έλληνες πολίτες μουσουλμάνους κατά το θρήσκευμα της Θράκης βλ. διεξοδικά Αθ. 

Κοτζάμπαση, Οι οικογενειακές σχέσεις Ελλήνων και Ελληνίδων μουσουλμάνων, εκδ. Παρατηρητής, 

Θεσσαλονίκη 2003, Γ. Κτιστάκις, Ιερός νόμος του Ισλάμ και μουσουλμάνοι Έλληνες πολίτες, εκδ. Αντ. 

Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2006 και Σ. Τρουμπέτα, Κατασκευάζοντας Ταυτότητες για τους Μουσουλμάνους 

της Θράκης, εκδ. Κριτική Αθήνα 2001, όπου και εξαντλητική βιβλιογραφία. 
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θρησκειών, ωστόσο εντοπίζονται τρεις ομάδες μουσουλμάνων: Τουρκογενείς 

(82,4%), Πομάκοι (16,3%) και ένα μικρό ποσοστό Αθίγγανοι. 

Επιπλέον εκτός από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, Έλληνες 

πολίτες μουσουλμάνοι κατά το θρήσκευμα υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της 

Ελλάδας. Στην Κρήτη κατοικούσαν σύμφωνα με την απογραφή του 1920, 22.999 

Έλληνες μουσουλμάνοι, ενώ το 1928 καταγράφηκαν 197 ελληνικής ιθαγένειας και 

565 τουρκικής ιθαγένειας μουσουλμάνοι και από τότε  δεν υπάρχουν επίσημα 

στοιχεία. Στην απογραφή του 1951 στη Δωδεκάνησο υπήρχαν 4.750 μουσουλμάνοι 

ελληνικής ιθαγένειας, οι οποίοι σήμερα υπολογίζεται ότι είναι λιγότεροι από 4.000 

και ζουν κυρίως στη Ρόδο και στην Κω.  

Οπωσδήποτε δεν πρέπει να διαφεύγει την προσοχή το γεγονός ότι σε διάφορες 

περιοχές της Ελλάδας ζουν εκατοντάδες χιλιάδες αλλοδαποί μουσουλμάνοι, κυρίως 

στις μεγάλες πόλεις αλλά και στην επαρχία. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι για 

αυτούς τους μουσουλμάνους δεν είναι εφικτό να παραθέσουμε επίσημα στατιστικά 

στοιχεία, επειδή δεν υπάρχει επίσημη και ασφαλής καταγραφή του αριθμού, της 

εθνικότητας και της θρησκευτικής τους έκφρασης67. Επίσης σημειώνεται ότι μια 

τέτοια καταγραφή είναι εξαιρετικά δυσχερής, επειδή συχνά οι ίδιοι δεν επιθυμούν και 

δεν συμμετέχουν σε επίσημες διαδικασίες καταγραφής, καθώς δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις του νόμου για να βρίσκονται στην Ελλάδα ή αισθάνονται γενικά φόβο 

απέναντι στις αρχές κλπ.  

Επομένως, με επιφύλαξη εξαιτίας των παραπάνω λόγων, αναφέρουμε 

ενδεικτικά μόνο ορισμένες εκτιμήσεις που σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν 

ασφαλή στοιχεία, ενώ τις δύο τουλάχιστον τελευταίες δεκαετίες έχουν αυξηθεί κατά 

πολύ οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα, λόγω της 

μεταναστευτικής-προσφυγικής κρίσης: 40.000 Πακιστανοί, 30.000 Αιγύπτιοι, 8.000 

Αφγανοί, 10.000 Κούρδοι και πολλοί Παλαιστίνιοι, Λίβυοι, Αλβανοί και Ιρανοί.  

Το σημαντικότερο πρόβλημα που πιέζει πια ασφυκτικά για ουσιαστικές 

λύσεις είναι η αυξανόμενη παρουσία μεταναστών-προσφύγων μουσουλμάνων στη 

χώρα μας, όπως άλλωστε και στην Ευρώπη68.  

                                                 
67 Για τους αλλοδαπούς μουσουλμάνους στην Ελλάδα βλ. συνοπτικά Μ. Μαριόρας, Ισλάμ: 

Αναζητώντας Τρόπους με τους Μουσουλμάνους, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2019 και πρβλ. το εκπαιδευτικό 

υλικό της ενότητας 3: «Το Ισλάμ στον Κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη» του Προγράμματος 

Ισλαμικό πανόραμα: Κόσμος, Εύρωπη, Έλλαδα απο τις απαρχές έως σήμερα του Ιδρύματος 

Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 
68 Για το ακανθώδες αυτό ζήτημα αιχμής της ευρωπαϊκής πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας βλ. 

το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας 3: «Το Ισλάμ στον Κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη» του 
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4.2 Η μουσουλμανική μειονότητα Θράκης 

Εδώ και περίπου έναν αιώνα υπάρχει στην Ελλάδα αναγνωρισμένη και καλά 

οργανωμένη μουσουλμανική μειονότητα69 στην περιοχή της Θράκης, ως αποτέλεσμα 

διάφορων συνθηκών μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Το 1923 υπογράφηκε η Συνθήκη της 

Λοζάνης που ρύθμιζε τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και έθετε το πλαίσιο προστασίας 

των μειονοτικών πληθυσμών στις δύο χώρες, ενώ νωρίτερα το 1923 υπογράφηκε το 

Σύμφωνο για την Ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας.  

Περίπου 1.300.000 Έλληνες εγκατέλειψαν τις εστίες τους κι έγιναν 

πρόσφυγες στην Ελλάδα και περίπου 500.000 Τούρκοι ακολούθησαν τον αντίστροφο 

δρόμο, ενώ έμεινε εκκρεμές το ζήτημα της ανταλλαγής των περιουσιών τους. Από 

την ανταλλαγή εξαιρέθηκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της 

Τενέδου και οι μουσουλμάνοι της Θράκης, ενώ το κυρίαρχο κριτήριο για την 

ανταλλαγή ή όχι των πληθυσμών ήταν η θρησκευτική πίστη. Με τη Συνθήκη της 

Λοζάνης παραχωρήθηκε οριστικά η Θράκη μέχρι τον Έβρο στην Ελλάδα. 

Πιο συγκεκριμένα η Συνθήκη των Αθηνών του 1913 διασφάλισε τα 

θρησκευτικά δικαιώματα των περίπου 550.000 μουσουλμάνων των Νέων Χωρών 

(Ήπειρος, Μακεδονία, Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Λήμνος) και της Θεσσαλίας, αν και 

στην πράξη η Συνθήκη εφαρμόστηκε μόνο στη Μακεδονία και στην Ήπειρο. Στους 

μουσουλμάνους της Δωδεκανήσου δεν εφαρμόστηκε η σαρία, αλλά τα θέματά τους 

ρυθμίζονται από την ελληνική τακτική δικαιοσύνη. Η Συνθήκη των Αθηνών 

επικύρωσε την εφαρμογή του ισλαμικού δικαίου και προσδιόρισε τις δικαιοδοτικές 

αρμοδιότητες του μουφτή.  

Πέρα από κάθε αμφιβολία σημαντικότερη όλων είναι η Συνθήκη της Λοζάνης 

το 1923 που οριστικοποίησε το νομικό πλαίσιο της μουσουλμανικής μειονότητας 

στην Ελλάδα. Τα άρθρα 37 έως 4470 ρυθμίζουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων και 

                                                                                                                                            
επιμορφωτικού Προγράμματος Ισλαμικό πανόραμα: Κόσμος, Εύρωπη, Ελλάδα απο τις απαρχές έως 

σήμερα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 
69 Για τη μουσουλμανική μειονότητα Θράκης βλ. Μ. Μαριόρας, Ισλάμ: Αναζητώντας Τρόπους με τους 

Μουσουλμάνους, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2019, σσ. 191-228 και πρβλ. Αθ. Κοτζάμπαση, Οι οικογενειακές 

σχέσεις Ελλήνων και Ελληνίδων μουσουλμάνων, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2003, Γ. Κτιστάκις, 

Ιερός νόμος του Ισλάμ και μουσουλμάνοι Έλληνες πολίτες, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2006, Δ. 

Λιθοξόου, Μειονοτικά ζητήματα και εθνική συνείδηση στην Ελλάδα, εκδ. Μπατάβια, Αθήνα 1991. 
70 Το άρθρο 42 προσδιορίζει τις υποχρεώσεις των δύο κρατών ως προς τις μειονότητες, τις οποίες θα 

διαμορφώσουν τελικώς μικτές επιτροπές: «Η Τουρκική Κυβέρνησις δέχεται να λάβη απέναντι των μη 

μουσουλμανικών μειονοτήτων, όσον αφορά την οικογενειακήν ή προσωπικήν αυτών κατάστασιν, 

πάντα τα κατάλληλα μέτρα, όπως τα ζητήματα ταύτα κανονίζωνται συμφώνως προς τα έθιμα των 

μειονοτήτων τούτων. Τα μέτρα ταύτα θέλουσιν επεξεργασθή ειδικαί επίτροπαι, αποτελούμεναι εξ ίσου 
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προσδιορίζουν με σαφήνεια τις σχετικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Τουρκία, 

ενώ με το άρθρο 4571 τα ίδια ακριβώς δικαιώματα αναγνωρίζονται και στη 

μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα. Οι δύο χώρες έλαβαν ειδική μέριμνα για 

την οικογενειακή και προσωπική κατάσταση των μειονοτικών σύμφωνα με τα 

θρησκευτικά έθιμα κάθε μειονότητας, αλλά δεν υποχρεώθηκαν ρητά να δεσμευθούν 

για την εφαρμογή θρησκευτικού δικαίου ή τη λειτουργία ιεροδικείων72. 

Η Συνθήκη της Λοζάνης κατήργησε ουσιαστικά τις Συνθήκες της 

Κωνσταντινούπολης και των Αθηνών, αφού το άρθρο 99 της Λοζάνης δεν αναφέρει 

τις δύο συγκεκριμένες μεταξύ αυτών που θα συνέχιζαν να έχουν ισχύ. Η Συνθήκη της 

Λοζάνης δεν αναφέρει πουθενά την εφαρμογή της σαρία ούτε τη λειτουργία 

ιεροδικείων για τη μουσουλμανική μειονότητα, αλλά προβλέπει γενικά τη ρύθμιση 

θεμάτων οικογενειακού δικαίου σύμφωνα με τα έθιμα της μειονότητας.  

Τα κυριότερα προβλήματα στην περιοχή της Θράκης73 αφορούν την ισότητα 

των δύο φύλων και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, ενώ η διαδικασία 

που ακολουθείται στα ιεροδικεία για τη ρύθμιση αυτών των θεμάτων σύμφωνα με το 

ισλαμικό δίκαιο είναι ουσιαστικά ανεξέλεγκτη και ατεκμηρίωτη. Η πρακτική της 

πολυγαμίας δεν εντοπίζεται στη μειονότητα και είναι απόλυτα κυρίαρχη τάση η 

μονογαμία.  

                                                                                                                                            
αριθμού αντιπροσώπων της Τουρκικής Κυβερνήσεως και μιας εκάστης των ενδιαφερομένων 

μειονοτήτων. Εν περιπτώσει διαφωνίας, η Τουρκική Κυβέρνησις και το Συμβούλιον της Κοινωνίας 

των Εθνών θέλουσι διορίσει, από κοινού, επιδιαιτητήν εκλεγόμενον μεταξύ των ευρωπαίων 

νομομαθών. Η Τουρκική Κυβέρνησις υποχρεούται να παρέχη πάσαν προστασίαν εις τας εκκλησίας, 

συναγωγάς, νεκροταφεία και λοιπά θρησκευτικά καθιδρύματα των ειρημένων μειονοτήτων. Εις τα 

ευαγή καθιδρύματα ως και τα θρησκευτικά και φιλανθρωπικά καταστήματα των αυτών μειονοτήτων, 

των ήδη ευρισκομένων εν Τουρκία, θα παρέχηται πάσα ευκολία και άδεια, η δε Τουρκική Κυβέρνησις, 

προκειμένου περί ιδρύσεως νέων θρησκευτικών και φιλανθρωπικών καθιδρυμάτων, ουδεμίαν θέλει 

αρνηθή εκ των αναγκαίων ευκολιών, αίτινες έχουσιν εξασφαλισθή εις τα λοιπά ιδιωτικά καθιδρύματα 

ομοίας φύσεως». 

Το άρθρο 43 ορίζει ότι τα δικαιώματα των μειονοτήτων προστατεύονται και ισχύουν απόλυτα, εκτός κι 

αν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης: «Οι εις τας μη μουσουλμανικάς μειονότητας ανήκοντες τούρκοι 

υπήκοοι δεν θα ώσιν υποχρεωμένοι να εκτελώσι πράξεις αποτελούσας παράβασιν της πίστεως ή των 

θρησκευτικών των εθίμων, ούτε θα περιπίπτωσιν εις ανικανότητα τίνα αρνούμενοι να παραστώσιν 

ενώπιον των δικαστηρίων ή να εκτελέσωσι νόμιμόν τίνα πράξιν κατά την ημέραν της εβδομαδιαίας 

των αναπαύσεως. Ουχ ήττον, η διάταξις αυτή δεν απαλάσσει τους τούρκους τούτους υπηκόους των 

υποχρεώσεων, αίτινες επιβάλλονται εις πάντας τους λοιπούς τούρκους υπηκόους προς τήρησιν της 

δημοσίας τάξεως».  
71 «Τα αναγνωρισθέντα δια των διατάξεων του παρόντος Τμήματος δικαιώματα εις τας εν Τουρκία μη 

μουσουλμανικάς μειονότητας, αναγνωρίζονται επίσης υπό της Ελλάδος εις τας εν τω εδάφει αυτής 

ευρισκομένας μουσουλμανικάς μειονότητας», άρθρο 45.  

Για το πλήρες κείμενο της Συνθήκης της Λοζάνης βλ. https://imbrosunion.com/174-2/, 24.03.2021. 
72 Οι δύο χώρες συμφώνησαν να εφαρμόσουν για τα θέματα αυτά τις ρυθμίσεις των μικτών επιτροπών 

που ενεργοποιούσε το άρθρο 42 και όχι τις απόψεις των κυβερνήσεων. 
73 Για τα κυριότερα προβλήματα στην περιοχή της Θράκης στη συνάφεια της συζήτησής μας βλ. Μ. 

Μαριόρας, Ισλάμ: Αναζητώντας Τρόπους με τους Μουσουλμάνους, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2019, σσ. 201-

211, όπου και εκτενής βιβλιογραφία. 

https://imbrosunion.com/174-2/
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Αντίθετα όμως, η σύναψη και κυρίως η λύση του γάμου είναι ιδιαίτερα 

προβληματικές, αφού η γυναίκα βρίσκεται σε σαφώς υποδεέστερη θέση από τον 

άντρα, καθώς η απόφαση της γυναίκας επηρεάζεται ή μάλλον ελέγχεται συνήθως από 

την επιθυμία του πατέρα της ή, αν δεν υπάρχει, άλλων αντρών συγγενών της. Σοβαρή 

πληγή είναι οι γάμοι μεταξύ ανήλικων, με τα ηλικιακά όρια ορισμένες φορές να είναι 

εξωφρενικά χαμηλά, οπότε και θα πρέπει να επεμβαίνει η πολιτεία. 

Προβλήματα επίσης προκύπτουν από την εφαρμογή του ισλαμικού 

κληρονομικού δικαίου, αν και σχεδόν παγιώνεται η τάση οι μουσουλμάνοι στη 

Θράκη να ρυθμίζουν τα κληρονομικά τους σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού 

κράτους.  

Η συμβίωση χριστιανών-μουσουλμάνων στη Θράκη, παρά τις δυσκολίες είναι 

ένα πολύ καλό παράδειγμα συνύπαρξης. Ασφαλώς, σε καμία περίπτωση το θέμα αυτό 

δεν πρέπει να ελέγχεται ή να φορτίζεται με πολιτικές σκοπιμότητες που αποβαίνουν 

σε βάρος των ντόπιων πληθυσμών. Το διακύβευμα για την ελληνική πολιτεία είναι 

ότι πρέπει να διασφαλίσει για τους Έλληνες πολίτες μουσουλμάνους κατά το 

θρήσκευμα στη Θράκη τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όπως αυτά προκύπτουν από 

τις διεθνείς συνθήκες και το σύγχρονο νομικό πνεύμα.  

Ταυτόχρονα, οφείλει να προστατέψει, να διατηρήσει και να αναδείξει τις 

ιδιαιτερότητες όλων εκείνων των κοινοτήτων που διεκδικούν το δικαίωμα της 

έκφρασης των ιδιόμορφων και διαφοροποιών χαρακτηριστικών τους. Το σημείο αυτό 

είναι εξαιρετικά δύσκολο, κρίσιμο κι ενδιαφέρον και για τους ίδιους τους 

μουσουλμάνους, οι οποίοι πρέπει να καταβάλλουν έντονη προσπάθεια, ώστε να 

ενταχθούν ομαλά και να προοδεύσουν, αλλά συγχρόνως να διατηρήσουν την 

παράδοσή τους, την ιστορική σύνδεση και συνέχεια με το παρελθόν τους. 

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η σαρία προκαλεί σοβαρές εμπλοκές σε σχέση με 

το ευρωπαϊκό κεκτημένο προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ενώ σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις αποκλίνει και από το ελληνικό Σύνταγμα. Για 

παράδειγμα, εξαιρετικά προβληματική είναι η ισότητα των δύο φύλων, καθώς το 

Σύνταγμα στο άρθρο 4  αναφέρει ότι «οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις», χωρίς να επιτρέπονται αποκλίσεις επιβάλλοντας την 

ισότητα των δύο φύλων και τη λήψη μέτρων υπέρ των γυναικών74. Αν και το 

                                                 
74 Σε διεθνές επίπεδο η ισότητα των δύο φύλων και τα δικαιώματα της γυναίκας προστατεύονται από 

διάφορες Συνθήκες και Συμβάσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη Διακήρυξη της Βιέννης, τη Παγκόσμια 

Διάσκεψη του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
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Κοράνιο επιτρέπει τη πολυγαμία75 δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις στη μειονότητα, 

καθώς οι μουφτήδες πρόβαλαν απαγορευτικούς περιορισμούς επιβάλλοντας 

ουσιαστικά τη μονογαμία. 

 

4.3 Το μεγάλο διακύβευμα για τη μουσουλμανική μειονότητα Θράκης 

 Η μουσουλμανική μειονότητα Θράκης έχει μεγάλο και πολυεπίπεδο 

ενδιαφέρον, καθώς παρά τα ιδιαίτερα στοιχεία της αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα 

μακράς συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό 

σημαίνει ότι η συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να βοηθήσει τη σχετική συζήτηση 

που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με ειδική βαρύτητα ως προς τη 

συμβατότητα ισλαμικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Πέρα από κάθε αμφιβολία το πιο 

σύνθετο πρόβλημα στη Θράκη είναι η εφαρμογή ή όχι της σαρία, του ισλαμικού 

νόμου. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο στη Θράκη εξακολουθεί να ισχύει 

η σαρία με αποκλειστικό πεδίο εφαρμογής στο οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο.  

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα συμπεράσματα της μελέτης και 

εφαρμογής της σαρία σε ευρωπαϊκό έδαφος και η σχέση της με το ελληνικό νομικό 

σύστημα μπορούν να αποτελέσουν καλό οδηγό για κάθε μουσουλμανική κοινότητα 

σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο τρόπος για τον ουσιαστικό παροπλισμό της σαρία είναι 

η οικειοθελής τροποποίηση του εθίμου της κοινότητας, η απομάκρυνση δηλαδή των 

ίδιων των μουσουλμάνων από το παραδεδομένο έθος των προγόνων και η αλλαγή της 

παγιωμένης συνήθειας, για παράδειγμα στο οικογενειακό δίκαιο. Το Ισλάμ 

ακολουθώντας αυτόν τον τρόπο κατόρθωσε παραδοσιακά να αναπτυχθεί και να 

επεκταθεί συμβιώνοντας με διάφορες πολιτιστικές παραδόσεις μέσω της αφομοίωσης 

πολλών ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. 

Ακόμη μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση του ζητήματος αποτελεί το μεγάλο 

διακύβευμα της ελληνικής Πολιτείας να εξασφαλίζει στους μουσουλμάνους της 

Θράκης τη δυνατότητα επιλογής της τακτικής δικαιοσύνης για τα θέματα 

                                                                                                                                            
Ανθρώπου, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κτλ. Ειδικά για τα ζητήματα γάμου αλλά κυρίως 

τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων και το συνταγματικό κανονιστικό τους πλαίσιο βλ. αναλυτικά Τ. 

Βιδάλης, Η συνταγματική διάσταση της εξουσίας στο γάμο και στην οικογένεια, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, 

Αθήνα/Κομοτηνή 1996, όπου και εξαντλητική βιβλιογραφία. 
75 «Κι αν φοβάστε ν’ αδικήσετε τις ορφανές (σε περίπτωση γάμου) τα ορφανά, τότε να παντρεύεστε 

άλλες δύο ή τρεις ή τέσσερις γυναίκες της εκλογής σας. Κι αν όμως φοβάστε ακόμη μήπως τις 

αδικήσετε τότε, να παντρεύεστε μόνο μία, ή όποιες έχετε αιχμάλωτες κι αυτό για να σας προφυλάξει 

από το να φερθείτε άδικα», Κοράνιο, 4:3. Γενικότερα για το γάμο και το διαζύγιο στο Κοράνιο βλ. 

μεταξύ άλλων: 2:221, 226-237, 4:4, 19-25, 5:5, 17:32, 70:30. 
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οικογενειακού-κληρονομικού δικαίου, ώστε ελεύθερα να επιλέγουν όσοι είναι άθεοι, 

αδιάφοροι ή επιθυμούν να απομακρυνθούν από το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής 

της σαρία. Συγχρόνως, η Πολιτεία οφείλει πάντοτε να διασφαλίζει τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου εφαρμόζοντας τις διεθνείς συνθήκες υπερασπιζόμενη τον σύγχρονο 

νομικό πολιτισμό και αναδεικνύοντας τις ιδιαιτερότητες όλων των κοινοτήτων που 

διεκδικούν το δικαίωμα της έκφρασης των ιδιόμορφων χαρακτηριστικών τους. 

 

4.4 Μερικές προϋποθέσεις για τη συνύπαρξη με τους μουσουλμάνους 

Όπως αναφέραμε αποτελεί πια αναμφισβήτητη παραδοχή το γεγονός ότι στην 

ελληνική πραγματικότητα, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, διαβιεί μεγάλος αριθμός 

μουσουλμάνων μεταναστών αλλά και προσφύγων, οι οποίοι προέρχονται από πολλά 

και διαφορετικά περιβάλλοντα τόσο εθνικά όσο και πολιτισμικά76. Οι άνθρωποι αυτοί 

αντιμετωπίζουν πολλές γραφειοκρατικές και άλλες δυσκολίες που προκύπτουν από 

την εγκατάστασή τους σε μια νέα χώρα. Συγχρόνως, προσπαθούν να διατηρήσουν και 

να εκφράσουν τη θρησκευτικότητά τους, χωρίς πολλές φορές να υπάρχουν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις, γι’ αυτό καλούνται να αντιμετωπίσουν ακόμη και την 

αρνητική διάθεση του ντόπιου πληθυσμού, ενώ συχνά δεν λείπουν και τα 

προβλήματα με το νόμο και τις αρχές.  

Η στάση των Ελλήνων απέναντί τους δεν είναι ρατσιστική ή ισλαμοφοβική, 

αφού δεν έχει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, όπως αυτά ορίζονται επιστημονικά. 

Πιθανότατα να εκφράζεται επιφυλακτική ή σε ορισμένες περιπτώσεις ξενοφοβική 

συμπεριφορά που σε γενικές γραμμές οφείλεται κυρίως σε αλλοιωμένες 

προσλαμβάνουσες εικόνες του Ισλάμ και έκτροπες συμπεριφορές μεμονωμένων 

μουσουλμάνων. Το μεγάλο ζητούμενο λοιπόν είναι, εάν όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα 

καταφέρουν να συνυπάρξουν όχι μόνο ειρηνικά, αλλά και δημιουργικά προς όφελος 

όλων, αλλά τελικά και της ίδιας της Ελλάδας. 

Ασφαλώς οι αλλαγές αυτές και η αυξημένη παρουσία μουσουλμάνων στην 

Ευρώπη και στην Ελλάδα δεν προέκυψαν ξαφνικά, αλλά κυρίως ως αποτέλεσμα του 

καλύτερου βιοτικού επιπέδου, της εγκατάλειψης των χειρονακτικών εργασιών από 

τους ντόπιους πληθυσμούς, των επιδεινούμενων δημογραφικών στοιχείων, των 

διεθνών συνθηκών, των πολέμων, της φτώχειας κλπ. Αυτά και άλλα στοιχεία 

                                                 
76 Για τον μεγάλο αριθμό μουσουλμάνων στις ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα βλ. το εκπαιδευτικό 

υλικό της ενότητας 3: «Το Ισλάμ στον Κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη» του Προγράμματος 

Ισλαμικό πανόραμα: Κόσμος, Εύρωπη, Έλλαδα απο τις απαρχές έως σήμερα του Ιδρύματος 

Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 
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επηρέασαν τις μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη και την Ελλάδα 

με αποτέλεσμα οι πρόσφυγες και μετανάστες στη συντριπτική πλειοψηφία τους να 

είναι μουσουλμάνοι, αφού οι συγκεκριμένες ροές ακολουθούν ορισμένη διαδρομή 

από τη Μέση Ανατολή, Ασία και Αφρική, όπου το Ισλάμ είναι η κυρίαρχη θρησκεία. 

Υπό αυτούς τους όρους καθίσταται σαφές ότι στο μέλλον θα πρέπει να 

εισέρχεται συγκεκριμένος και αυστηρά προκαθορισμένος αριθμός νόμιμων 

μεταναστών και προσφύγων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, οι οποίοι θα συνεισφέρουν 

σε διάφορους τομείς του οικονομικοκοινωνικού συστήματος. Συγχρόνως, θα πρέπει 

να καλλιεργούνται οι ασφαλείς συνθήκες για την ομαλή συμμετοχή των ανθρώπων 

αυτών στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας και της καθημερινής ζωής με τον 

ελπιδοφόρο στόχο της καρποφόρας συνύπαρξης και τελικά της συλλειτουργίας τους 

με τους Έλληνες.  

Ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη της παραπάνω συνθήκης είναι μέσω της 

αμοιβαίας γνωριμίας και σεβασμού μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων. Άλλωστε αυτό 

είναι πολύ χαρακτηριστικό γνώρισμα της χριστιανικής διδασκαλίας, για την οποία 

είναι κεφαλαιώδους σημασίας η αγάπη προς τον πλησίον: «Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ 

μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ...»77.  

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η 

συνύπαρξη μεταξύ ανθρώπων με διαφορετική θρησκευτική πίστη πραγματώνεται 

ιστορικά με διάφορους τρόπους άλλοτε θετικούς και άλλοτε αρνητικούς. Ο 

θρησκευτικός φανατισμός είναι η κύρια αιτία που οδηγεί σε βίαια ξεσπάσματα 

εναντίον των Άλλων, των διαφορετικών. Ωστόσο, οι θετικές διαστάσεις της 

συνύπαρξης ανθρώπων με διαφορετική θρησκευτική πίστη έχουν λειτουργήσει 

πολλές φορές προς όφελος της ειρηνικής ζωής78, ενώ ο διάλογος ποτέ δεν αφορά τη 

                                                 
77 Α΄ Ιω., 4:16 και πρβλ. γενικότερα 16-18 «καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν 

ἔχει ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν.. Ἐν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ᾿ ἡμῶν, ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς 

κρίσεως, ὅτι καθὼς ἐκεῖνός ἐστι, καὶ ἡμεῖς ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, 

ἀλλ᾿ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται 

ἐν τῇ ἀγάπῃ». 
78 Για παράδειγμα, η παγκόσμια ειρήνη είναι ένα τέτοιο θέμα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Αγία 

και Μεγάλη Σύνοδος: «...΄Η Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ καθῆκον αὐτῆς νά ἐπικροτῇ πᾶν ὅ,τι 

ἐξυπηρετεῖ πράγματι τήν εἰρήνην (Ρωμ. ιδ’, 19) καί ἀνοίγει τήν ὁδόν πρός τήν δικαιοσύνην, τήν 

ἀδελφοσύνην, τήν ἀληθῆ ἐλευθερίαν καί τήν ἀμοιβαίαν ἀγάπην μεταξύ ὅλων τῶν τέκνων τοῦ ἑνός 

οὐρανίου Πατρός, ὡς καί μεταξύ ὅλων τῶν λαῶν τῶν ἀποτελούντων τήν ἑνιαίαν ἀνθρωπίνην 

οἰκογένειαν. Συμπάσχει δέ μεθ’ ὅλων τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι εἰς διάφορα μέρη τοῦ κόσμου 

στεροῦνται τῶν ἀγαθῶν τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης», Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, Ἡ Ἀποστολή τῆς 

Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν Σύγχρονον Κόσμον: Ἡ συμβολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς 

ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης,τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν 

λαῶν, καί ἄρσιν τῶν φυλετικῶν καί λοιπῶν διακρίσεων, Κρήτη 18-26/06/2016, Γ5 και πρβλ. Δ1-3, 

https://www.holycouncil.org/el/-/mission-orthodox-church-todays-world, 24.03.2021. 

https://www.holycouncil.org/el/-/mission-orthodox-church-todays-world
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δογματική διδασκαλία, την τελετουργία κλπ., ούτε ευνοεί αλλά απορρίπτει το 

θρησκευτικό συγκρητισμό.  

Ιδιαίτερη σημασία στο σημείο αυτό έχουν οι αποφάσεις της Αγίας και 

Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης: «...Αἱ κατά τόπους Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι εἶναι 

δυνατόν νά συμβάλουν εἰς τήν διαθρησκειακήν συνεννόησιν καί συνεργασίαν διά τήν 

εἰρηνικήν συνύπαρξιν καί κοινωνικήν συμβίωσιν τῶν λαῶν, χωρίς τοῦτο νά 

συνεπάγεται οἱονδήποτε θρησκευτικόν συγκρητισμόν»79. Επίσης: «Ἡ ἀποστολή αὐτή 

(η μεταφορά του μηνύματος του Ευαγγελίου) πρέπει νά ἐκπληροῦται ὄχι ἐπιθετικῶς ἤ 

διά διαφόρων μορφῶν προσηλυτισμοῦ, ἀλλά ἐν ἀγάπῃ, ταπεινοφροσύνῃ καί σεβασμῷ 

πρός τήν ταυτότητα ἑκάστου ἀνθρώπου καί τήν πολιτιστικήν ἰδιαιτερότητα ἑκάστου 

λαοῦ...»80.  

Στην Καινή Διαθήκη ο άλλος άνθρωπος χαρακτηρίζεται ως πλησίον, 

«επιβάλλοντας» ουσιαστικά τον ξένο, τον εχθρό, τον αλλοδαπό, τον ετερόθρησκο ως 

αδελφό, μη λαμβάνοντας υπόψη στην πράξη οποιοδήποτε διαφοροποιό στοιχείο της 

προσωπικότητάς του. Για την ακρίβεια, ταυτίζεται η αγάπη προς τον πλησίον με 

αυτήν προς τον ίδιο τον εαυτό του χριστιανού: «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς 

σεαυτόν». Η ανθρώπινη αξία κάθε ανθρώπου τίθεται ως το απόλυτο, ανελαστικό 

κριτήριο που καθορίζει όλα τα υπόλοιπα.  

Οποιοδήποτε ανθρώπινο πρόσωπο αναδεικνύεται, προστατεύεται και 

υπηρετείται, όπως ακριβώς δίδαξε, έπραξε και απαίτησε ο ίδιος ο Ιησούς. Ασφαλώς, 

τη συγκεκριμένη διδασκαλία στηρίζει και η Σύνοδος της Κρήτης «Ὁ Κύριος, ὡς 

Βασιλεύς τῆς δικαιοσύνης (Ἑβρ. ζ’, 2-3), ἀποδοκιμάζει τήν βίαν καί τήν ἀδικίαν 

(Ψαλμ. ι’, 5) καί καταδικάζει τήν ἀπάνθρωπον στάσιν πρός τόν πλησίον (Μάρκ. κε’, 

41-46. Ἰακ. β’, 15-16. Εἰς τήν Βασιλείαν Aὐτοῦ, ἡ ὁποία εἰκονίζεται καί εἶναι 

                                                 
79 Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, Α3-4, https://www.holycouncil.org/el/-/mission-orthodox-church-todays-

world, 24.03.2021. Πολύ χαρακτηριστική είναι η συνέχεια του κειμένου: «Ἔχομεν τήν πεποίθησιν ὅτι 

ὡς «Θεοῦ συνεργοί» (Α’ Κορ. γ’, 9), δυνάμεθα νά προχωρήσωμεν εἰς τήν διακονίαν ταύτην ἀπό 

κοινοῦ μεθ’ ὅλων τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσεως, τῶν ἀγαπώντων τήν κατά Θεόν εἰρήνην, ἐπ’ ἀγαθῷ 

τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας ἐπί τοπικοῦ, ἐθνικοῦ καί διεθνοῦς ἐπιπέδου. Ἡ διακονία αὐτή εἶναι ἐντολή 

Θεοῦ (Ματθ. ε’, 9)». 
80 Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, Εισαγωγικά, https://www.holycouncil.org/el/-/mission-orthodox-church-

todays-world, 

24.03.2021. Το κείμενο συνεχίζει επεξηγηματικά «...Εἰς τήν ἱεραποστολικήν αὐτήν προσπάθειαν 

ὀφείλουν νά συμβάλλουν πᾶσαι αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι. Ἀντλοῦσα ἀπό τάς ἀρχάς αὐτάς καί ἀπό τήν 

ὅλην ἐμπειρίαν καί διδασκαλίαν τῆς πατερικῆς, λειτουργικῆς καί ἀσκητικῆς της παραδόσεως, ἡ 

Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία συμμετέχει εἰς τόν προβληματισμόν καί τήν ἀγωνίαν τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου 

ὡς πρός θεμελιώδη ὑπαρξιακά ζητήματα, τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τόν σύγχρονον κόσμον, ἐπιθυμοῦσα νά 

συμβάλῃ εἰς τήν ἀντιμετώπισίν των, ὥστε νά ἐπικρατήσῃ εἰς τόν κόσμον ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, «ἡ πάντα 

νοῦν ὑπερέχουσα» (Φιλ. δ’, 7), ἡ καταλλαγή καί ἡ ἀγάπη». 

https://www.holycouncil.org/el/-/mission-orthodox-church-todays-world
https://www.holycouncil.org/el/-/mission-orthodox-church-todays-world
https://www.holycouncil.org/el/-/mission-orthodox-church-todays-world
https://www.holycouncil.org/el/-/mission-orthodox-church-todays-world
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παροῦσα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Του ἤδη ἐδῶ εἰς τήν γῆν, δέν ὑπάρχει τόπος οὔτε διά τό 

μῖσος, οὔτε δι’ ἔχθραν καί μισαλλοδοξίαν (Ἠσ. ια’, 6. Ρωμ. ιβ’, 10))»81. 

Η χριστιανική θεολογική διδασκαλία για το ανθρώπινο πρόσωπο πηγάζει 

απευθείας από τη διδασκαλία και τις πράξεις του Ιησού προσδιορίζοντας έτσι τον 

εκκλησιαστικό τρόπο και συμπεριφορά απέναντι στον άλλον άνθρωπο απόλυτα και 

αδιαπραγμάτευτα. Το μοναδικό, αιώνιο παράδειγμα και πρότυπο για τους χριστιανούς 

είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ανέδειξε την απόλυτη αξία κάθε ανθρώπινου 

προσώπου, όπως ευσύνοπτα διατυπώνεται στην προς Γαλάτας επιστολή: «Οὐκ ἔνι 

Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ˙ 

πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»82.  

Τελικά, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Κρήτης συνοψίζει με άριστο τρόπο 

τη στάση απέναντι σε κάθε άλλον άνθρωπο, άρα και των ετεροθρήσκων-

μουσουλμάνων: «Ἐμπνεομένη διαρκῶς ἀπό τήν προσδοκίαν καί τήν πρόγευσιν αὐτήν 

τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἐκκλησία δέν ἀδιαφορεῖ διά τά προβλήματα τοῦ 

ἀνθρώπου τῆς ἑκάστοτε ἐποχῆς, ἀλλά, ἀντιθέτως, συμμετέχει εἰς τήν ἀγωνίαν καί τά 

ὑπαρξιακά προβλήματά του, αἴρουσα, ὅπως ὁ Κύριός της, τήν ὀδύνην καί τάς πληγάς, 

τάς ὁποίας προκαλεῖ τό κακόν εἰς τόν κόσμον καί ἐπιχέουσα, ὡς ὁ καλός Σαμαρείτης, 

ἔλαιον καί οἶνον εἰς τά τραύματα αὐτοῦ (Λουκ. ι’, 34) διά τοῦ λόγου «τῆς ὑπομονῆς 

καὶ παρακλήσεως» (Ρωμ. ιε’, 4, Ἑβρ. ιγ’, 22) καί διά τῆς ἐμπράκτου ἀγάπης»83. 

 

4.5 Οι δυσκολίες και οι νοοτροπίες της αντιμετώπισης 

Οι δυσκολίες από την παρουσία μουσουλμάνων στη χώρα μας αυξάνονται, 

όταν προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε, να διερευνήσουμε και να διαχειριστούμε τα 

ζητήματα που προκύπτουν από τη σημαντική πια παρουσία μουσουλμάνων 

μεταναστών/προσφύγων σε διάφορες περιοχές της χώρας, κυρίως βέβαια στα μεγάλα 

αστικά κέντρα. Από τα σπουδαιότερα θέματα είναι τα εξής84:  

                                                 
81 Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, Ε1, https://www.holycouncil.org/el/-/mission-orthodox-church-todays-

world, 24.03.2021. 
82 Γαλ. 3, 28. 
83 Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, Εισαγωγικά, https://www.holycouncil.org/el/-/mission-orthodox-church-

todays-world, 

24.03.2021. 
84 Για τα σπουδαιότερα προβλήματα που προκύπτουν από την αυξανόμενη παρουσία μουσουλμάνων 

στην Ελλάδα βλ. μεταξύ άλλων Μ. Μαριόρας, Ισλάμ: Αναζητώντας Τρόπους με τους Μουσουλμάνους, 

εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2019, σσ.481-483 και πρβλ. το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας 3: «Το Ισλάμ στον 

Κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη» του Προγράμματος Ισλαμικό πανόραμα: Κόσμος, Εύρωπη, Έλλαδα 

απο τις απαρχές έως σήμερα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Αθηνών. 

https://www.holycouncil.org/el/-/mission-orthodox-church-todays-world
https://www.holycouncil.org/el/-/mission-orthodox-church-todays-world
https://www.holycouncil.org/el/-/mission-orthodox-church-todays-world
https://www.holycouncil.org/el/-/mission-orthodox-church-todays-world
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α) Άτυποι χώροι λατρείας (τζαμιά) διάσπαρτοι σε διάφορες περιοχές χωρίς 

σχετική άδεια λειτουργίας,  

β) οι υπεύθυνοι θρησκευτικοί λειτουργοί αυτών των χώρων, ο ορισμός τους, η 

νομιμοποίησή τους, η ιδεολογική τους τοποθέτηση κλπ.,  

γ) η ενσωμάτωση, αφομοίωση ή συμμετοχή των μουσουλμάνων στην ελληνική 

κοινωνία-πραγματικότητα και οι πιθανές διαχωριστικές-αποσχιστικές τάσεις τους,  

δ) το πάγιο αίτημα των μουσουλμάνων για τη δημιουργία ισλαμικού 

νεκροταφείου στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας  

ε) διάφορα άλλα δευτερεύοντα ζητήματα. 

Οποιεσδήποτε λύσεις προτείνονται –λιγότερο ή περισσότερο εφικτές–  θα 

πρέπει μεταξύ άλλων να λαμβάνουν υπόψη τούς παρακάτω αφετηριακούς 

συλλογισμούς. Για την ορθή κατανόηση της πίστης, των αντιλήψεων, της 

φιλοσοφίας, της πνευματικότητας, του πολιτισμού, της ζωής γενικά των 

μουσουλμανικών λαών και των εσωτερικών δομών των κοινωνιών τους, είναι 

απαραίτητη η γνώση της θρησκείας τους, η οποία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο 

βρίσκεται στη βάση κάθε σκέψης, αντίδρασης και συμπεριφοράς. Συγχρόνως όμως, 

δεν πρέπει ποτέ να διαφεύγει την προσοχή ότι το Ισλάμ δεν είναι ένα μονοφωνικό, 

μονοδιάστατο μόρφωμα, αλλά μια ζωντανή και πολυφωνική θρησκεία –όπως 

άλλωστε όλες οι «μεγάλες» – που εκτείνεται σε πολλές περιοχές του πλανήτη και 

είναι φυσικό να υπάρχουν διαφορετικές οπτικές ακόμη και μεταξύ των ίδιων των 

μουσουλμάνων.  

Με αφετηρία αυτές τις σκέψεις αναδεικνύεται ακόμη μια σημαντική 

παράμετρος85: Τόσο στο παρελθόν όσο και στη σύγχρονη εποχή η θρησκευτική πίστη 

και, κυρίως, η θρησκευτική «συμπεριφορά» των ανθρώπων επηρεάζεται λιγότερο ή 

περισσότερο από τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες κάθε 

συγκεκριμένης εποχής και τόπου. Μια τέτοια επίδραση είναι σε κάποιο βαθμό 

αναμενόμενη, όχι απαραίτητα επικίνδυνη, ακριβώς λόγω της φύσης των ανθρώπων οι 

οποίοι δεν ζουν σε αποστειρωμένο περιβάλλον αλλά σε συγκεκριμένο κάθε φορά 

κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό συγκείμενο, όπου αλληλεπιδρούν και δέχονται ή 

απορρίπτουν, συνειδητά ή όχι, τέτοιου είδους επιρροές. Ωστόσο, η απόλυτα αρνητική 

συνέπεια αυτής της αλληλεπίδρασης είναι ότι συχνά γίνονται καταχρήσεις και 

                                                 
85 Για τους παράγοντες διαμόρφωσης της θρησκευτικής συμπεριφοράς των ανθρώπων και ειδικά για τη 

μεγάλη επιρροή των εκάστοτε κοινωνικών παραμέτρων βλ. ενδεικτικά Κ. Κασιμάτης, (επιμ.) 

Κοινωνικός αποκλεισμός: Η ελληνική εμπειρία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1998 και πρβλ. Δ. Λιθοξόου, 

Μειονοτικά ζητήματα και εθνική συνείδηση στην Ελλάδα, εκδ. Μπατάβια, Αθήνα 1991. 
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παρερμηνείες86 του θρησκευτικού συναισθήματος των ανθρώπων προς εξυπηρέτηση 

συμφερόντων, τις οποίες χρεώνεται η θρησκεία και στην περίπτωση που μας αφορά 

το Ισλάμ.  

Πολλές φορές μια αρνητική και καταδικαστέα συμπεριφορά υπό το πρίσμα του 

διεθνούς νομικού πολιτισμού αιτιολογείται και προσπαθεί να νομιμοποιηθεί ως 

αποτέλεσμα της θρησκευτικής πίστης και πρακτικής των ανθρώπων, ενώ στην 

πραγματικότητα ενδύεται ισλαμικό μανδύα για να μπορέσει να εκδηλωθεί και να 

καρποφορήσει υπό την προκάλυψη ενός υψηλού στόχου. Με αυτό τον τρόπο, για 

παράδειγμα, η μονοδιάστατη εφαρμογή της σαρία οδηγεί ορισμένους μουσουλμάνους 

στο όνομα υποτίθεται του Αλλάχ σε ακραίες συμπεριφορές και πρακτικές, ενώ 

υπάρχουν και εναλλακτικές δυνατότητες εξίσου «ισλαμικές», αλλά περισσότερο 

ήπιες και σίγουρα πιο φιλάνθρωπες. 

Τα πραγματικά δεδομένα, λοιπόν, εάν γίνουν αντιληπτά στις αντικειμενικές τους 

διαστάσεις και οι άνθρωποι απορρίψουν την άγνοια, οδηγούν σε μια ολοένα και 

περισσότερο πολυπολιτισμική κοινωνία, όπου σταδιακά –ειδικά στον δυτικό κόσμο– 

πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, με πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, θα 

πρέπει όχι μόνο να συμβιώνουν, αλλά να ευημερούν πραγματικά δημιουργικά και 

καρποφόρα. Διαφορετικά οι κοινωνίες θα εξελίσσονται αναπόδραστα σε αυτιστικές 

και οι άνθρωποι θα λειτουργούν ανεξάρτητα και μοναχικά, χωρίς να αναγνωρίζουν 

ότι υπάρχουν Άλλοι, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συνύπαρξή τους.  

Ο καλύτερος τρόπος, για να επιτευχθεί θετικό αποτέλεσμα, είναι η ειλικρινής 

γνώση των ιδιαίτερων και διαφοροποιών χαρακτηριστικών του Άλλου που αφορμάται 

από την πραγματική επιθυμία γνωριμίας και επαφής με τον ξένο, με τον Άλλον. Η 

παραπάνω προβληματική πρέπει να αφορά περισσότερο στο Ισλάμ, επειδή ακριβώς 

οι μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές μεταφέρουν πια πληθώρα μουσουλμάνων σε 

ολόκληρο σχεδόν τον δυτικό κόσμο, όπως πέρα από κάθε αμφιβολία και στην 

Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, προκύπτει ως ζητούμενο η αμερόληπτη και ουσιαστική 

ανάδειξη εκείνων των συγκεκριμένων διαστάσεων, τάσεων και φωνών του Ισλάμ που 

μπορούν να συμβάλουν στον καρποφόρο διάλογο και στην ειρηνική συνύπαρξη.  

Ωστόσο, δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι διαχρονικά τόσο στην ιστορία όσο και 

στη σύγχρονη εποχή έχουν καταγραφεί ακραίες, βίαιες, αιματηρές συμπεριφορές και 

                                                 
86 Για τις καταχρήσεις και τις παρερμηνείες του θρησκευτικού συναισθήματος βλ. Μ. Μαριόρας, 

Ισλάμ: Αναζητώντας Τρόπους με τους Μουσουλμάνους, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2019, σσ. 19-34. 
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πράξεις στο όνομα του Ισλάμ από μουσουλμάνους87. Όλοι αυτοί, είτε συνειδητά είτε 

ασυνείδητα, έχουν υιοθετήσει μια σκληροπυρηνική εκδοχή του Ισλάμ που σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να αποτελεί επιλογή, έστω και αν το Κοράνιο ή η 

μουσουλμανική παράδοση την τεκμηριώνει, επειδή ακριβώς η τεκμηρίωση αυτή 

προέρχεται και αφορά αποκλειστικά μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα 

χαμένη στο παρελθόν88. Η ιστορία με αστασίαστο τρόπο έχει καταγράψει πληθώρα 

εγκλημάτων και απάνθρωπων συμπεριφορών μουσουλμάνων «στο όνομα του 

Αλλάχ» σε βάρος αθώων και δεν είναι δυνατόν να αποσιωποιηθούν ή να ξεχαστούν. 

Ειδικά η Ελλάδα και οι Έλληνες έχουν στο παρελθόν καταβάλει βαρύ φόρο αίματος 

με τις μνήμες να παραμένουν νωπές και ανεξίτηλες στο πέρασμα του χρόνου89. 

Ασφαλώς το Ισλάμ δεν εκφράζεται κατ’ αποκλειστικότητα από τέτοιους 

σκληροπυρηνικούς, ακραία εμπαθείς  μουσουλμάνους, αλλά ευτυχώς οι περισσότεροι 

θρησκεύουν αλλιώς υιοθετώντας άλλες ισλαμικές ερμηνείες και συμπεριφορές, 

ακόμη και αν δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές, επειδή δεν διερευνήθηκαν, όπως έπρεπε, ή 

δεν προβλήθηκαν90 επαρκώς ποτέ. Με την πρώτη μειοψηφική ομάδα δεν υπάρχει 

κανένα περιθώριο επικοινωνίας και συνεννόησης, αλλά μόνο απερίφραστη καταδίκη 

από όλους και κυρίως από τους υπόλοιπους μουσουλμάνους.  

Αντίθετα, με τη δεύτερη -πλειοψηφική- ομάδα μουσουλμάνων σε διάφορες 

περιοχές του ισλαμικού κόσμου πρέπει πάντοτε να εξελίσσεται συνειδητός διάλογος, 

προσπάθεια επικοινωνίας και συνεργασίας με αναπόδραστο ζητούμενο την ειρηνική 

συνύπαρξη μεταξύ των ανθρώπων, όσο διαφορετικοί κι αν είναι αυτοί, ανέξαρτητα 

από τα λάθη και τα αδιέξοδα του παρελθόντος. 

Πράγματι, για να διασφαλιστεί μια τέτοια συμβίωση απαιτείται η υπερπήδηση 

αντικειμενικών δυσκολιών, η καταπολέμηση στερεοτυπικών, προκατειλημμένων 

αντιλήψεων και η άμεση αλλαγή της διαστρεβλωμένης, κυρίως λόγω άγνοιας, 

εικόνας του Άλλου. Πέρα από κάθε αμφιβολία η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες δεν 

                                                 
87 Για σχετικά παραδείγματα, κυρίως όμως για την ανάδειξη των πολιτικών εντάσεων ως παραγόντων 

επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων βλ. ενδεικτικά Θ. Βερέμης, 

Ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα/Κομοτηνή 1986. 
88 Για όλα αυτά τα ζητήματα και διεξοδική διερεύνηση της σκληρής ακραίας ρητορικής και δράσης 

του ισλαμικού ριζοσπαστισμού βλ. Μ. Μαριόρας, Ισλαμικός Ριζοσπαστισμός: Ιστορικές και Θεολογικές 

Προϋποθέσεις του Τζιχάντ, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2020. 
89 Βλ. Θ. Βερέμης, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα/Κομοτηνή 1986. 
90 Για την ανάδειξη αυτών των πτυχών του ισλαμικού κόσμου και του διαφορετικού τρόπου 

θρησκευτικής συμπεριφοράς βλ. Μ. Μαριόρας, Ισλάμ: Αναζητώντας Τρόπους με τους Μουσουλμάνους, 

εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2019. 
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είναι ρατσιστές ή ισλαμόφοβοι, ακόμη κι αν εντοπίζονται μεμονωμένες εξαιρέσεις ή 

καταγράφονται ορισμένες ξενοφοβικές  συμπεριφορές.  

Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί και διάφοροι φορείς, οργανώσεις και σύλλογοι 

μουσουλμάνων με θρησκευτικά ή κινηματικά γνωρίσματα, ενώ ο κυρίαρχος στόχος 

τους είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τα προβλήματά τους και η 

καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσής τους. Μια από τις σημαντικότερες 

διεκδικήσεις των μουσουλμάνων στην Ελλάδα είναι η ικανοποίηση των 

τελετουργικών αναγκών τους, ουσιαστικά δηλαδή η λειτουργία τζαμιών. Πέρα από 

κάθε αμφιβολία ιδιαίτερες δυσχέρειες παρουσιάζει η δομή και η οργάνωση διάφορων 

μουσουλμανικών θρησκευτικών οργανώσεων στην Ελλάδα, σε ηχηρή αντίθεση με 

την υποδειγματική λειτουργία των αντίστοιχων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που θα 

μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πρότυπο για αυτές τις οργανώσεις στην Ελλάδα. Οι 

συγκεκριμένες οργανώσεις στην Ελλάδα οφείλουν ακόμη πολλά και σε πολλά 

επίπεδα να κάνουν προς την κατεύθυνση της καλής συμβίωσης. 

Μια τέτοια συμβίωση λοιπόν, στην ουσία της αφορά την αλλαγή, την 

«αλλοίωση» της νοοτροπίας των ανθρώπων και της κοινωνίας μέσα από την 

ουσιαστική γνώση. Η γνώση αυτή μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα μόνο από την 

επίπονη και διαρκή προσπάθεια εκπαίδευσης και εξοικείωσης με τον Άλλον, δηλαδή 

στη συγκεκριμένη περίπτωση τον μουσουλμάνο. Την ίδια στιγμή πολύ περισσότερο 

επιβεβλημένη και αναγκαία είναι η αντίστοιχη προσπάθεια που οφείλουν να 

καταβάλλουν οι μουσουλμάνοι φιλοξενούμενοι στην Ελλάδα. Η συμβίωση μπορεί να 

γίνει απρόσκοπτα εφικτή μόνο με αμοιβαιότητα, αλληλεπίδραση και επιθυμία 

γνωριμίας του Άλλου, Έλληνα και χριστιανού αυτή τη φορά. Μέχρι τώρα δεν 

φαίνεται όλοι οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα να συνειδητοποιούν αυτή την αδήριτη 

ανάγκη και να δρούν ανάλογα με κάθε ευκαιρία σε κάθε επίπεδο91. 

 

 

 

                                                 
91 Σχετικά με τέτοιες αδυναμίες ή απροθυμίες των μουσουλμάνων στην Ελλάδα και πιθανούς τρόπους 

ουσιαστικής δραστηριοποίησής τους προς αυτή την κατεύθυνση αλλά και ευρύτερα για τη 

συγκεκριμένη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο βλ. το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας 3: «Το Ισλάμ 

στον Κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη» του Προγράμματος Ισλαμικό πανόραμα: Κόσμος, Εύρωπη, 

Έλλαδα απο τις απαρχές έως σήμερα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Αθηνών. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1) Προσπαθήστε να καταγράψετε τις θρησκευτικές κοινότητες της Ελλάδας. 

Ιδιαίτερα να διερευνήσετε την ιστορική ή συγκυριακή τους παρουσία και τις 

αιτίες της. 

2) Να παρουσιάσετε τη μουσουλμανική μειονότητα Θράκης και το ιστορικό-νομικό 

πλαίσιο που προσδιορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της. 

3) Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κυριότερα προβλήματα της μουσουλμανικής 

μειονότητας Θράκης; Κάποια από αυτά αποτελούν σοβαρή τροχοπέδη στη 

«συλλειτουργία» χριστιανών και μουσουλμάνων στην περιοχή; 

4) Να διευρευνήσετε έαν η σαρία εφαρμόζεται επίσημα ή όχι και σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Ποιες ομοιότητες και διαφορές υπάρχουν μεταξύ αυτών των 

διαφορετικών περιπτώσεων;  

5) Ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα για το μέλλον της μουσουλμανικής μειονότητας 
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Θράκης και με ποιο τρόπο μπορεί η συγκεκριμένη περίπτωση να λειτουργήσει ως 

πρότυπο για την ευρωπαϊκή συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων;  

6) Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις από την αυξανόμενη παρουσία 

μουσουλμάνων στην Ελλάδα και ποιες πιθανές λύσεις θα προτείνατε για την 

αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων; 

7) Τελικά ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ 

διαφορετικών ανθρώπων και σε ποια σημεία της διδασκαλίας της Εκκλησίας 

εμπεριέχονται; Να αναφέρετε χαρακτηριστικά παραδείγματα. 

8) Οργανώστε τα μέλη της ενορίας σας σε ομάδες και σκηνοθετείστε μεταξύ τους 

διαλόγους υπέρ και κατά της συμβίωσης διαφορετικών θρησκευτικά ανθρώπων 

στην πολυπολιτισμική Ελλάδα της εποχής μας. 
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5. ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ 
 

 

Λέξεις Κλειδιά: Χριστιανισμός, Ισλάμ, Διαθρησκειακός Διάλογος, Ορθόδοξες 

Εκκλησίες, Πρεσβυγενή Πατριαρχεία, Καθολική Εκκλησία, ΠΣΕ, Θεολογικές Σχολές

  

 

5.1 Εισαγωγή 

Οι πιο αρχαίοι θρησκευτικοί διάλογοι, που παρατηρούνται σε πολλές θρησκευτικές 

παραδόσεις, αφορούν γραπτούς διαλόγους που γίνονται μεταξύ πνευματικών 

δασκάλων και μαθητών. Πρόκειται για διαλόγους επικοινωνίας του δασκάλου με τον 

μαθητή και μύησής του στα βαθύτερα νοήματα της θρησκευτικής διδασκαλίας. Ο 

δάσκαλος είναι η αυθεντία και ο σοφός σύμβουλος προς τον οποίον ο μαθητής 

εκφράζει σεβασμό και υπακοή. Ο τύπος αυτού του διαλόγου είναι γνωστός ιδιαίτερα 

στις θρησκευτικές παραδόσεις του Ινδοϊσμού και Βουδισμού. Μεταξύ δασκάλου 

(γκούρου) και μαθητή (σισίγια ή τσέλα) αναπτύσσεται μια σχέση πίστης και 

εμπιστοσύνης, κατά την οποία ο μαθητής καθοδηγείται στις απαιτήσεις της 

θρησκευτικής ζωής και μυείται στη διδασκαλία, συνήθως με τη μορφή αμοιβαίων 

ερωταποκρίσεων και αμοιβαίων αποκρίσεων και ανταποκρίσεων γεμάτων σεβασμού. 

Έτσι δημιουργείται μια αμοιβαία εμπιστοσύνη, σεβασμός και ανταπόκριση δασκάλου 

και μαθητή. Ο ρόλος του δασκάλου, τόσο για τη μετάδοση και διαφύλαξη της 

θρησκευτικής παράδοσης όσο και για την καθοδήγηση του μαθητή στις απαιτήσεις 

της θρησκευτικής ζωής, είναι μεγάλος. Υπό την έννοια αυτή, τόσο ο Βραχμανισμός 

και ο Ινδοϊσμός όσο και ο Βουδισμός έχουν εξυψώσει το πρόσωπο του δασκάλου και  

βλέπουν σ’ αυτό τον πνευματικό πατέρα και καθοδηγητή του μαθητή.  

Υψηλή είναι η θέση του πνευματικού πατέρα και διδασκάλου στη χριστιανική και 

μοναχική και ασκητική ζωή. Ο πνευματικός πατέρας και διδάσκαλος καθοδηγεί τον 

νεόφυτο μοναχό βήμα προς βήμα στη χριστιανική διδασκαλία και ζωή και στις 

απαιτήσεις του μοναχικού ιδεώδους, ώσπου ο πνευματικός μαθητής να φτάσει στην 

ωρίμανση της πνευματικής ζωής και να γίνει ικανός να προχωρήσει με τις δικές του 

δυνάμεις στην οδό της τελείωσης. Η ζωή και οι μέθοδοι  του χριστιανικού 

μοναχισμού στη διαλογική διδασκαλία και καθοδήγηση του μαθητή, επηρέασαν και 

τον ισλαμικό μυστικισμό, όπου επίσης η σχέση μεταξύ πνευματικού δασκάλου και 

μαθητή είναι κεντρική και ο μεταξύ τους δεσμός βασικός. Κι εδώ η μύηση του 
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μαθητή στα λεπτότερα νοήματα της πνευματικής ζωής, γίνεται με διαλογική μορφή. 

Οι ερωταποκρίσεις είναι κοινός τόπος μύησης όλων των θρησκευτικών παραδόσεων. 

Η ιουδαιο-χριστιανική παράδοση περιέχει πλήθος διδασκαλιών και νουθεσιών σε 

διαλογική μορφή. Ο Νόμος (η Τορά) ερμηνεύεται προφορικά από τους ραβίνους στον 

κύκλο των μαθητών τους ενώ η διδασκαλία του Χριστού γινόταν συχνά στη συνάφεια 

συζητήσεων και διδαχών με τους μαθητές και με το πλήθος των ανθρώπων που τoν 

συνόδευαν. Γενικώς το πρώτο χριστιανικό κήρυγμα, το κήρυγμα των Αποστόλων, 

διαδίδεται με διαλογική-διδακτική μορφή.92  

 

5.2 Διαθρησκειακός Διάλογος και Εκκλησίες 

Ο διαθρησκειακός διάλογος παρουσιάζεται ως μια σχετικά σύγχρονη τάση εντός των 

Εκκλησιών. Σημαντικά και αποφασιστικά ήταν τα βήματα που συντελέστηκαν στις 

Εκκλησίες της Ευρώπης από το 1960 και εντεύθεν με την επίσημη έναρξη του 

διαθρησκειακού διαλόγου, του διαλόγου δηλαδή με τις άλλες θρησκείες, και κυρίως 

με αυτές στις οποίες εντοπίζεται το κοινό βιβλικό υπόβαθρο, τον Ιουδαϊσμό και το 

Ισλάμ. Ο διάλογος έφερε τη συμβολική και πολύ ουσιαστική σημασία της 

αναγνώρισης των άλλων θρησκειών, και εν προκειμένω του Ισλάμ, το οποίο για 

αιώνες θεωρείτο, στην καλύτερη περίπτωση, από τη χριστιανική γραμματεία τόσο της 

Ανατολής όσο και της Δύσης, ως μια χριστιανική αίρεση, παραφθορά του 

Χριστιανισμού, και στη χειρότερη ως η θρησκεία του Αντιχρίστου93 και του ένοπλου 

αγώνα (jihad) υπέρ της διάδοσης της πίστης του (da’wa: call, invitation to Islam) και 

κατά των «απίστων».94  

Ο σύγχρονος διάλογος της Ορθόδοξης Εκκλησίας βασίζεται σε δύο συνοδικές 

εγκυκλίους του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως: α) αυτήν του 

1902 προς τους μητροπολίτες και επισκόπους της επικρατείας του Οικουμενικού 

                                                 
92 Γρηγόριος Ζιάκας-Αγγελική Ζιάκα, Διαθρησκειακοί Διάλογοι. Η συμβολή της Μελέτης των 

θρησκειών στην κατανόηση της θρησκευτικής ετερότητας, εκδ. ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη 2016, σ. 427.  
93 Αngeliki Ziaka, La recherche grecque contemporaine et l’Islam, εκδ. ANRT, Lille, 2004, σσ. 207–

211. Αngeliki Ziaka, “Orthodoxy and Islam. Major concerns for Orthodox Engagements” στο: P. 

Kalaitzidis, Th. Fitzerald, C. Hoyorun, Aik. Pekridou, N. Asproulis et als. (επιμ.), Orthodox Handbook 

on Ecumenism. Resources for Theological Education, εκδ. Regnum Books International, Volos 

Academy Publications in cooperation with the WCC 2014, σσ. 714–718. 
94 John Tolan, “Muslims as Pagan Idolaters in Chronicles of the first Crusade” στο: Μ. Frasseto and 

D.R. Blanks (επιμ.), Western Views of Islam in Medieval and Early Modern Europe. Perception of the 

Other, εκδ. St Martin’s Press, New York 1999, σσ. 97–117. Eleni Tounta, “Muslims in Medieval 

Europe: Tolerance and Violence between Collective Imagination and Sociopolitical Reality” στο: E. 

Eynikel - Angeliki Ziaka et als. (επιμ.), Religion and Conflict. Essays on the Origins of Religious 

Conflicts and Resolution Approaches, εκδ. Harptree, London 2011, σσ.113–154.  
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θρόνου, με την οποία ο Πατριάρχης Ιωακείμ  ΧΙΙος τους καλούσε να εντείνουν τις 

προσπάθειες τους για διάλογο, διομολογιακή επικοινωνία και σύσφιγξη της ενότητας 

των Ορθοδόξων Εκκλησιών, και β) αυτή του 1920, ένα ιστορικό κείμενο, στο οποίο 

διατυπώθηκε για πρώτη φορά η πρόταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να ιδρυθεί 

μια «Κοινωνία Εκκλησιών», κατά τα πρότυπα της Κοινωνίας των Εθνών που είχε 

ιδρυθεί αμέσως μετά τον καταστρεπτικό Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο (Βερσαλλίες, 

18.1.1919). Οι εγκύκλιες αυτές επιστολές είναι από τα βασικά κείμενα της ιστορίας 

της οικουμενικής κίνησης. Οδήγησαν στην επικοινωνία Ορθοδόξων, Προτεσταντικών 

και Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών και στην ίδρυση αρχικά των δύο γνωστών 

κλάδων της οικουμενικής κίνησης, «Ζωή και Εργασία» (Life and Work, Στοκχόλμη 

13-30.8.1925) και «Πίστις και Τάξις» (Faith and Order, Λοζάνη 3-21.8.1927). Η 

ένωση των δύο αυτών κλάδων λίγο μετά τα δραματικά γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου θα οδηγήσει τελικά στην ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου των 

Εκκλησιών (ΠΣΕ) στο Άμστερνταμ (22 Αυγούστου-4 Σεπτεμβρίου του 1948), στο 

οποίο μετείχε η Ορθόδοξη Εκκλησία με επικεφαλής το Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως. Το ΠΣΕ, μαζί με το ενδιαφέρον του για την ενότητα των 

χριστιανικών Εκκλησιών, θα εκδηλώσει και το ενδιαφέρον του για τον 

διαθρησκειακό διάλογο και την ενότητα του κόσμου. Την ώθηση για διάλογο με τις 

άλλες θρησκείες του κόσμου θα δώσει η Γ΄ Γενική Συνέλευση του ΠΣΕ στο Νέο 

Δελχί το 1961, όπου όμως τα βήματα ήταν ακόμα δειλά και διστακτικά. 

Σήμερα ο διάλογος αυτός προωθείται από τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη 

Βαρθολομαίο Α΄, ο οποίος, κατά την ενθρόνισή του στις 2 Νοεμβρίου του 1991, 

τόνισε αφενός μεν τη σημασία της ενότητας της ορθοδόξου πίστεως και αφετέρου το 

υψηλό καθήκον της Εκκλησίας απέναντι στην ανθρωπότητα. Την ευθύνη αυτή το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο την εντοπίζει στον διάλογο με τις μεγάλες θρησκείες του 

κόσμου και στη διατήρηση της παγκόσμιας πνευματικής και ηθικής κληρονομιάς που 

κοσμούν το ανθρώπινο ον. Για τον λόγο αυτό το Οικουμενικό Πατριαρχείο θεωρεί 

τον διαθρησκειακό διάλογο ως κατεξοχήν αναγκαίον και ουσιώδη. Πατώντας γερά 

στις βάσεις του παρελθόντος προσφέρει τον εαυτό του και την μακραίωνη γνώση του 

σε θέματα συμβίωσης για ένα νέο και σύγχρονο διάλογο με τις θρησκείες του 

κόσμου, και ιδιαίτερα με τις δύο άλλες μονοθεϊστικές θρησκείες, τον Ιουδαϊσμό και 

το Ισλάμ. Οι διάλογοι με τον Ιουδαϊσμό θα αρχίσουν από το 1977 και από το 1986 θα 

ακολουθήσουν και οι διάλογοι με το Ισλάμ. Τις εμπειρίες του από τους 

διαθρησκειακούς διαλόγους με τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ περιγράφει ο 
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πρωτεργάτης των διαλόγων αυτών μακαριστός Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός 

ως εξής: «Οι πρωτοβουλίες του Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου για την οργάνωση των ακαδημαϊκών συναντήσεων, τόσο με τον 

Ιουδαϊσμό όσο και με το Ισλάμ, εκφράζουν το ευρύτερο πνεύμα του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου για μια θετικότερη συμβολή της Ορθοδοξίας προς την κατεύθυνση της 

ειρηνικής συνυπάρξεως των πιστών των τριών θρησκειών, οι οποίοι συμβιώνουν 

στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα».95  

Για την εύρυθμη λειτουργία και την ορθή διακονία των διαλόγων το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο έχει συστήσει ήδη από το έτος 1973, επί Πατριάρχου Δημητρίου Α΄, 

Επιτροπή επί του Διαλόγου με το Ισλάμ. Βάση όμως, τόσο των διορθοδόξων και 

διαχριστιανικών όσο και των διαθρησκειακών διαλόγων αποτέλεσε το Κέντρο του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ της Γενεύης, το οποίο ιδρύθηκε με 

απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα και της Αγίας Συνόδου, ήδη τον 

Ιούνιο του 1966. Στο κέντρο αυτό το 1996 συστήθηκε ένα άλλο παρόμοιο όργανο με 

τον τίτλο Συντονιστική επιτροπή προωθήσεως του διαλόγου μεταξύ χριστιανών και 

μουσουλμάνων. Στο εν λόγω ορθόδοξο Κέντρο του Σαμπεζύ συστήθηκε επίσης το 

1999, με πρωτοβουλίες του Μητροπολίτη Δαμασκηνού και τις ευλογίες του 

Οικουμενικού Πατριάρχου, το Γραφείο Διαθρησκειακών και Διαπολιτιστικών 

Ερευνών και Διαλόγων, με έδρα τη Γενεύη και τις Βρυξέλλες σήμερα, και γραφεία 

στο Χιούστον των Η.Π.Α. και στο Αμμάν της Ιορδανίας. Το Ίδρυμα αυτό συστήθηκε 

με ευρύτερες προοπτικές διαλόγου όχι μόνο μεταξύ των μονοθεϊστικών θρησκειών, 

αλλά και των μεγάλων θρησκειών του κόσμου, και επίσης για την προώθηση των 

θρησκειολογικών και διαπολιτιστικών ερευνών. Το Γραφείο του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1995) και η Πρωτοβουλία Βλατάδων (2000), 

είναι επίσης σπουδαία βήματα για την προώθηση των διορθοδόξων, διαχριστιανικών 

και διαθρησκειακών σχέσεων.  

Τις πολλές και ποικίλες δραστηριότητες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την 

εύρυθμη λειτουργία της Μητρός Εκκλησίας, τις επικοινωνίες της με τις άλλες 

Ορθόδοξες Εκκλησίες και τις άλλες χριστιανικές ομολογίες, τις πολυσχιδείς σχέσεις 

και τον διάλογο με τον κόσμο και τις άλλες θρησκευτικές παραδόσεις για την 

προώθηση της ειρήνης και δικαιοσύνης στην ανθρωπότητα, βρίσκουμε στο 

                                                 
95 Μητροπολίτου Ελβετίας Δαμασκηνού (Παπανδρέου), “The Inter-religious Dialogues of the 

Orthodox Church” στο Μ. Κωνσταντίνου-Α. Stirnemann (επιμ.), Ο Διάλογος Χριστιανισμού-Ισλάμ ως 

κοινό καθήκον, κοινή έκδοση της Εταιρείας Οικουμενικών Μελετών (Θεσσαλονίκη) και του Pro 

Oriente Institute (Vienna), εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 35. 
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δημοσιογραφικό όργανο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Θεολογία. Οι 

δραστηριότητες για τις διορθόδοξες και διαχριστιανικές σχέσεις και τους διαλόγους 

που διεξάγει το Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου του Σαμπεζύ δημοσιεύονται 

στο περιοδικό Επίσκεψις, δημοσιογραφικό όργανο του εν λόγω κέντρου.   

Ο διαθρησκειακός διάλογος προχώρησε κυρίως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, 

όταν η ανθρωπότητα και κυρίως ο κόσμος της «Δύσης» είχαν να αντιμετωπίσουν και 

να επιλύσουν τα μεγάλα προβλήματα που άφησε ως κληρονομιά στην ανθρωπότητα. 

Όπως εύστοχα σημειώνει ο Στέλιος Τσομπανίδης: 

«Είναι η εποχή κατά την οποία οι Εκκλησίες αρχίζουν να συνειδητοποιούν 

την ανάγκη να διαλεχθούν με τρία μεγάλα ρεύματα: την εκκοσμίκευση, τον 

μαρξισμό και τις άλλες θρησκείες. Επίσης την ίδια περίοδο συζητείται το θέμα 

της ανθρώπινης ανάπτυξης και τίθεται ως βασικός στόχος η κοινωνική και 

οικονομική δικαιοσύνη, για την προώθηση της οποίας έγινε πλήρως 

κατανοητό ότι χρειάζεται συνεργασία με άλλους ανθρώπους διαφορετικών 

κοσμοθεωριών και πιστεύω».96 

Αυτή την εποχή άρχισαν να οργανώνονται εντός των Εκκλησιών της Ευρώπης 

πρωτοβουλίες και οργανισμοί, οι οποίοι ανέλαβαν να διακονήσουν το έργο της 

συνεννόησης των Εκκλησιών με τους μουσουλμάνους της Ευρώπης. Η απόφαση της 

Β΄ Βατικανείου Συνόδου (1962-1965) για τις μη χριστιανικές θρησκείες με τη 

διακήρυξη της Νostra Aetate (28/10/1965), δημιούργησε ένα τελείως νέο κλίμα στις 

επικοινωνίες μεταξύ χριστιανισμού και μη χριστιανικών θρησκειών. Με τη 

διακήρυξη της Συνόδου γνωστοποιήθηκε η θέληση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 

να προχωρήσει σε «άνοιγμα» διαλόγου προς τις μη χριστιανικές θρησκείες, και ειδικά 

προς το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό και να βαδίσει την «οδό της ειρήνης» (in viam 

pacis). Το γεγονός αυτό ήταν ανήκουστο σχετικά με τα μέτρα και σταθμά του 

παρελθόντος. Για να το κατανοήσουμε αρκεί να αναχθούμε στον φιλοπόλεμο δρόμο 

του παρελθόντος, ιδιαίτερα μάλιστα στις σχέσεις Χριστιανισμού και Ισλάμ. Οι 

σταυροφορίες, η αποικιοκρατία, η ιεραποστολή και η εργαλειοποίησή της, 

διαφωτίζουν χτυπητά τη συνάντηση της χριστιανικής Δύσης με τον μη χριστιανικό 

κόσμο. Ο νέος αυτός άνεμος που έπνευσε στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία εντοπίζεται 

στην ημέρα της Πεντηκοστής του 1964 (19 Mαΐου), όταν ο Πάπας Παύλος ο VI 

                                                 
96 Στυλιανός Τσομπανίδης, Υπέρ της Οικουμένης. Μελέτες για την Οικουμενική Κίνηση και την 

αποστολή της Εκκλησίας στον Σύγχρονο Κόσμο, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2014, σ. 472. 

 



ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

88 

ίδρυσε το ειδικό τμήμα της Ρωμαϊκής Curia για τις σχέσεις με τους λαούς των άλλων 

θρησκειών. Το τμήμα αυτό αρχικά ονομάστηκε Γραμματεία για τους Μη Χριστιανούς 

(Secreteriat for Non-Christians) και στα 1988 (28 Ιουνίου) o Πάπας Ιωάννης ο ΙΙ 

μετονόμασε τη Γραμματεία σε Ποντιφικικό Συμβούλιο για τον Διαθρησκειακό 

Διάλογο97 (Pontifical Council for Interreligious Dialogue [PCID]). Το συμβούλιο 

αυτό είναι το κεντρικό όργανο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για την προώθηση 

του Διαθρησκειακού Διαλόγου σύμφωνα με το πνεύμα της Β΄ Βατικανείου Συνόδου, 

όπως αυτό εκφράζεται με τη διακήρυξη της Νostra Aetate. Το όργανο αυτό έχει τις 

εξής αρμοδιότητες: α) να προωθήσει την αμοιβαία κατανόηση, τον σεβασμό και τη 

συνεργασία μεταξύ των ρωμαιοκαθολικών και των πιστών των άλλων θρησκευτικών 

παραδόσεων, β) να ενθαρρύνει τη μελέτη των θρησκειών και γ) να εκπαιδεύσει 

πρόσωπα κατάλληλα για τον διαθρησκειακό διάλογο.  

Παραλλήλως άρχισε και ο διαθρησκειακός διάλογος στις προτεσταντικές 

εκκλησίες.  Αρχικά πρέπει να κατανοήσουμε ότι το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι 

προτεσταντικές εκκλησίες ήταν ο ίδιος ο μισσιοναρισμός τους. Ο προτεσταντικός 

μισσιοναρισμός του 18ου και 19ου αιώνα είχε δημιουργήσει σύγχυση, αναταραχή και 

διαιρέσεις στις προτεσταντικές Εκκλησίες εξαιτίας του ιεραποστολικού τους 

ανταγωνισμού. Έτσι, ήδη στα τέλη του 19ου αιώνα, άρχισαν να αναζητούν τρόπους 

υπέρβασης των αντιθέσεων. Οι δραστηριότητες των μισσιοναρίων, που είχαν 

ξεκινήσει από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και είχαν διασκορπισθεί στον 

υπόλοιπο κόσμο, όπου κυρίως είχε εξαπλωθεί η αποικιοκρατία, δημιούργησαν μια 

κατάσταση αφόρητη, με τον αγώνα να αποκτήσουν μαθητές και οπαδούς σε όλα τα 

έθνη.  Τελικά η ευαγγελική εντολή «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» (Ματ. 

28, 19) κατέληξε σε δυσάρεστες διαιρέσεις, ευρωπαϊκής προέλευσης, των 

νεοφώτιστων χριστιανών στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, που 

διαστρέβλωναν το χριστιανικό μήνυμα και παραμόρφωναν την εν Χριστώ ενότητα 

(Missions, article on Christian Missions). Έτσι, στα 1910 ένας αριθμός από 

ιεραποστολικά σωματεία συγκάλεσε μια συνδιάσκεψη στο Εδιμβούργο της Σκοτίας, 

η οποία διαμόρφωσε και ανέπτυξε μια οικουμενική συνείδηση και αποτέλεσε την 

αφετηρία της οικουμενικής κίνησης από προτεσταντικής πλευράς. Ο σκοπός της 

συνδιάσκεψης του Εδιμβούργου ήταν η ανάπτυξη μιας κοινής ιεραποστολικής 

στρατηγικής, η οποία όχι μόνον θα απέτρεπε τα σκάνδαλα και τις διαμάχες του 

                                                 
97 Pontificium Consilium Pro Dialogo Inter- Religiones, 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/index.htm, 10.04.2021. 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/index.htm
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παρελθόντος, αλλά θα εξασφάλιζε διεξόδους για το μέλλον και μια ουσιαστικότερη 

και δημιουργική συνεργασία μεταξύ τους. Η διάσκεψη του Εδιμβούργου συγκρότησε 

μια διαρκή επιτροπή συντονισμού των αποφάσεών της. Τρεις ήταν οι στόχοι της 

επιτροπής: α) το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας, β)  τα είδη υπηρεσίας που οι 

συνεργαζόμενες Εκκλησίες θα μπορούσαν να προσφέρουν στον κόσμο και γ) τα 

δογματικά θέματα που υπήρξαν αιτία των συνεχών διαιρέσεων. Για την εξυπηρέτηση 

του πρώτου θέματος, δηλαδή του ιεραποστολικού έργου της Εκκλησίας, ιδρύθηκε 

στα 1921 το International Missionary Council στο Εδιμβούργο, το οποίο ανέλαβε το 

συντονισμό των διαφόρων ιεραποστολικών σωματείων που προηγουμένως δρούσαν 

χωριστά και ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Ένα άλλο έργο του ήταν να συγκαλεί 

συνέδρια, για να εξετάζεται από κοινού και με νέους τρόπους η ιεραποστολή των 

προτεσταντικών Εκκλησιών και ο τρόπος με τον οποίο θα προσφέρεται το ευαγγελικό 

μήνυμα στους μη χριστιανικούς λαούς. Το συμβούλιο αυτό είχε σαράντα χρόνων 

ζωής ως το 1961, όταν ενσωματώθηκε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (ΠΣΕ) 

και πραγματοποίησε πέντε συνέδρια: Ιεροσόλυμα 1928, Tambaram-Μαντράς 1938, 

Whitby-Ontario 1947, Willingen-Γερμανία 1952 και Ghana 1957. Από τα συνέδρια 

αυτά, ιδιαίτερα ενδιαφέρον για το θέμα μας είναι το συνέδριο εκείνο του Tambaram-

Μαντράς του 1938, το οποίο ασχολήθηκε με τις σχέσεις των προτεσταντικών 

Εκκλησιών προς τις άλλες θρησκείες του κόσμου αλλά με αρνητικό τρόπο.  

Συν τω χρόνω, στους διαφορετικούς οργανισμούς, συνεργαζόμενους ή μη μεταξύ 

τους, αλλά με κοινά πρόσωπα κλειδιά, άρχισαν να συμμετέχουν και μουσουλμάνοι.  

Πολλές είναι οι διαπιστώσεις από την έως τώρα πορεία των εκκλησιών που έλαβαν 

δράσεις συστηματικές  εδώ και μισό αιώνα με το Ισλάμ, όπως απουσία κοινής 

θεολογικής κατανόησης του Ισλάμ, παρανόηση και καχυποψία απέναντι σε τέτοιου 

είδους επικοινωνίες από διάφορες εκκλησίες, έλλειψη γνώσης του τί συμβαίνει σε 

τοπικό επίπεδο μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και των εκκλησιών, ταυτοχρόνως 

όμως και μια σημαντική πρόοδος και ωρίμανση των εκκλησιών για την πορεία τους 

στο παρόν και το μέλλον.98 Κυρίως τα τελευταία έτη με την άφιξη πολλών 

προσφύγων και μεταναστών και με τις μεγάλες κρίσεις στη Μέση Ανατολή αλλά και 

σε άλλα σημεία του κόσμου, πολλές Εκκλησίες, ακόμη και «παραδοσιακά» 

επιφυλακτικές ως προς το Ισλάμ, που το κατανοούν με έναν «εικονικό» και 

                                                 
98 Οι J. Slomp & H. Vöcking στο “The Churches and Islam in Europe”, Studies in Interreligious 

Dialogue 21, 2 (2011), σσ. 211-232, προσφέρουν μια εκτενή και πλήρη παρουσίαση όλων των 

βημάτων που έγιναν έως το 2011 από τους προαναφερθέντες οργανισμούς και όλα τα πρακτικά αλλά 

και θεολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τις Εκκλησίες και το Ισλάμ στην Ευρώπη.  
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στερεοτυπικά φοβικό τρόπο, κυρίως επηρεασμένες από τα ΜΜΕ και διάφορα 

απολογητικά κείμενα θεολογικά και μη, αλλά κυρίως λόγω της μη επικοινωνίας με 

μουσουλμάνους, θεσμική και προσωπική, έχουν επιδοθεί σε κοινωφελές 

ανθρωπιστικό έργο προς όλους τους πρόσφυγες αδιακρίτως, δια μέσου της σύστασης 

εκκλησιαστικών ΜΚΟ, χωρίς όμως σε εκκλησιολογικό επίπεδο να έχουν γίνει 

βήματα για την ουσία του θέματος και για και του ανθρωπίνου προσώπου, του 

μουσουλμάνου και της επικοινωνίας με αυτόν σε τοπικό επίπεδο. Εδώ ακριβώς έχει 

συντελεστεί πρόοδος από τους διάφορους εκκλησιαστικούς οργανισμούς, οι οποίοι 

μπορούν να συνεισφέρουν και στα διαφορετικά τοπικά συμφραζόμενα και να 

συνδράμουν στο πρώτο βήμα εκκίνησης.  

Ο διαθρησκειακός διάλογος βοήθησε τις Εκκλησίες να προχωρήσουν παραπέρα 

από την ιεραποστολή και τη σύνδεση πολλών Εκκλησιών με τα πολιτικά 

αποικιοκρατικά συμφέροντα στον χώρο της Ανατολής για αρκετούς αιώνες. 

Παραμένει βέβαια το ερώτημα αν ο διαθρησκειακός διάλογος μπορεί ακόμη και 

σήμερα να διεξάγεται με τις έως τώρα γνωστές μεθόδους και κατανοήσεις του 

«άλλου», κυρίως εντός του πλαισίου της Ιεραποστολής. Όμοιο είναι και το ερώτημα 

για τις μουσουλμανικές κοινότητες και τους οργανισμούς που αναλαμβάνουν κοινές 

διαθρησκειακές δράσεις και διαλόγους. Μπορεί το ιεραποστολικό πνεύμα του 

Χριστιανισμού και το Ισλάμ να ξεπεράσει τον θρησκευτικό ζήλο, με σκοπό την 

επικοινωνία και τον διάλογο προς όφελος της ανθρωπότητας;99  

Η αναγκαιότητα της συνεργασίας σε θέματα ειρήνης και διαλόγου μεταξύ των 

πιστών διαφορετικών θρησκειών εντοπίζεται σήμερα και στα μουσουλμανικά 

περιβάλλοντα. Προς την κατεύθυνση αυτή ο Υπουργός θρησκευτικών Υποθέσεων 

και Κληροδοτημάτων του Σουλτανάτου του Ομάν στον λόγο που απηύθυνε στην 

American Society of Missiology στο Σικάγο (18 Ιουνίου 2005) με τίτλο “Reason, 

Justice and Ethics” (Λόγος, Δικαιοσύνη και Ηθική), υπογράμμισε τις συνεχείς 

προσπάθειες του Σουλτανάτου προς τη διαθρησκειακή κατανόηση και τον διάλογο 

“for the sake of benefit, progress, stability and peace of all people” (προς χάριν της 

κοινής ωφέλειας, της προόδου, της σταθερότητας και της ειρήνης για όλους τους 

ανθρώπους).100  

 

                                                 
99 http://www.wcc–coe.org/wcc/what/interreligions/cd43–03.html, 05.05.2004.   
100 Abdallah Al-Salmi, Religious Tolerance: A Vision for a New World, Introduction by Angeliki 

Ziaka, εκδ. Olms, Ν.Υ/Ηildescheim 2016, σ. 190. 

http://www.wcc-coe.org/wcc/what/interreligions/cd43-03.html
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5.3 Διαθρησκειακός Διάλογος και ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα 

Ο διαθρησκειακός διάλογος, αν και έχει καθιερωθεί σε πολλά ακαδημαϊκά 

ιδρύματα, φαίνεται πως καλείται να περάσει από τη θεωρία στην πράξη και να 

συμβάλει στην καταλλαγή των επιτακτικών προβλημάτων, στην υπέρβαση, με 

κριτικό πνεύμα, των έντονων και βίαιων θρησκευτικών ανταγωνισμών της νέας 

χιλιετίας, και στη διαλεύκανση της σύγχυσης της εποχής, με φερόμενο θύτη και 

θύμα τη θρησκεία. Παραλλήλως οφείλει να καλλιεργήσει τους φοιτητές, ορισμένοι 

από τους οποίους είναι κοσμικοί, άλλοι ενεργά μέλη της εκκλησίας και ιερείς ενώ, 

όχι σπάνια πλέον, και μέλη άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων 

συμπεριλαμβανομένων και μουσουλμάνων,101 με τρόπο πολυεπίπεδο. Να τους 

ενημερώσει για τα ιστορικά βήματα και την προϊστορία του διαθρησκειακού 

διαλόγου σε συνάρτηση με τον Οικουμενικό Διάλογο, και να τους καταστήσει 

ενήμερους των προβλημάτων και των κενών που συνεχίζουν να  υπάρχουν σε 

εκκλησιολογικό και ιεραποστολικό επίπεδο.102 Ακολούθως να τους καταρτίσει στις 

επί μέρους βασικές αρχές των Αβρααμικών Θρησκειών, να τους ενημερώσει για τις 

κοινωνικο-πολιτικές διαστάσεις των μουσουλμανικών κοινωνιών, αλλά και για την 

πρόοδο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στα ποικίλα αυτά περιβάλλοντα ο 

διαθρησκειακός διάλογος. Τέλος να τους εξασκήσει στον διάλογο και τη συνάντηση 

σε πρακτικό επίπεδο, και σε επικοινωνία με τοπικές ετερόθρησκες κοινότητες, με 

σκοπό την απόκτηση κοινών δεξιοτήτων υπέρ του σεβασμού του κάθε ανθρωπίνου 

προσώπου, της άρσης των στερεοτύπων και του θρησκευτικού «ζηλωτισμού».  

Πολλές φορές διαπιστώνουμε πως τα θεολογικά περιβάλλοντα των ημερών μας, 

ακόμη και εντός των δομών της δημόσιας εκπαίδευσης, είναι πιο εσωστρεφή από 

αυτά των προηγούμενων δεκαετιών, και για τον λόγο αυτόν χρειάζεται να ξεκινά 

κανείς από τα αυτονόητα με τους φοιτητές του, όσο δύσκολο κι αν φαίνεται κι όσο 

αργή μπορεί να είναι η όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Η συνάντηση πάντως με 

ανθρώπους άλλων θρησκευτικών ταυτοτήτων είναι καταλυτική για την άρση των 

                                                 
101 Σε κοινές διαπιστώσεις σε διαφορετικά περιβάλλοντα αναφέρονται οι Anna-Leena Riitaoja, & Fred 

Dervin στο “Interreligious dialogue in schools: Beyond asymmetry and categorisation?”, Language 

and Intercultural Communication 14, 1 (2014), σ. 82, όταν περιγράφουν την εμπειρία τους κατά την 

παρακολούθηση ενός μαθήματος για το Ισλάμ που απευθυνόταν αποκλειστικά σε μουσουλμάνους 

μαθητές: Η παρουσία μας στα μαθήματα αλλάζει κάτι στον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος γιατί το 

μάθημα δεν γίνεται μόνον για «εμάς» ή «μεταξύ μας». Ο καθηγητής, ένας μη Ευρωπαίος εμιγκρές και 

μουσουλμάνος, έπρεπε να λάβει υπόψιν του και την παρουσία των «λευκών» Ευρωπαίων και ίσως και 

χριστιανών σπουδαστών και ερευνητών στα μαθήματα και να τα προσαρμόσει ακολούθως. 
102 Ruth Illman, “Love, responsibility, otherness: Finnish church leaders and interreligious dialogue”, 

Scripta Instituti Donneriani Aboensis 19 (2006), σσ. 137-139. 
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στερεοτύπων και των φόβων, φόβων που πολλές φορές έχουν διεισδύσει για τα 

καλά στο υποσυνείδητο των ανθρώπων και εκκινούν από τη θρησκευτική κοινοτική 

τους παιδεία αλλά και την εθνική παρεχόμενη θρησκευτική εκπαίδευση. Στην 

Ελλάδα παρατηρούνται πιο ανεξάρτητα και προοδευτικά βήματα προς τη 

συνάντηση τόσο των Εκκλησιών όσο και των άλλων θρησκειών σε ακαδημαϊκό 

κυρίως επίπεδο, κι αυτό διότι εν μέρει οι Θεολογικές Σχολές είναι κοσμικές και 

δημόσιες, δεν εποπτεύονται δηλαδή από την Εκκλησία. Έτσι από το 1970 και 

εντεύθεν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα άρχισαν να ανοίγονται στον διάλογο με το Ισλάμ 

και τον Ιουδαϊσμό, ενώ μόλις πολύ πρόσφατα, από το 2014 και εντεύθεν, άρχισαν να 

υλοποιούνται, υπό την αιγίδα του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κοινές επιμορφώσεις μεταξύ χριστιανών θεολόγων 

και μουσουλμάνων ιεροδιδασκάλων στην περιοχή της Θράκης, όπου διαβιεί η 

μουσουλμανική μειονότητα της χώρας, σε θέματα Διαθρησκειακής και 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.103  

Πρωτεργάτες του Διαθρησκειακού Διαλόγου υπήρξαν ο νυν αρχιεπίσκοπος 

Αλβανίας Αναστάσιος Γιαννουλάτος, ο οποίος διετέλεσε καθηγητής 

Θρησκειολογίας στη Θεολογική Σχολή Αθηνών και υπήρξε έγκριτο μέλος του 

WCC, και ο Θρησκειολόγος επίσης Γρηγόριος Ζιάκας, ομότιμος καθηγητής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με πολλές κατά το παρελθόν τοπικές 

αλλά και διεθνείς πρωτοβουλίες, τόσο με τον μουσουλμανικό ακαδημαϊκό κόσμο 

όσο και με εκκλησιαστικές και άλλους οργανισμούς, όπως η KEK, UNESCO και η 

CoE. Κύριο αποτέλεσμα του ακαδημαϊκού διαθρησκειακού διαλόγου δια μέσου της 

Μελέτης των Θρησκειών και της Θεολογίας, είναι η ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων 

προς όφελος του διαλόγου και της «σχέσης» με τους συνανθρώπους μας, μιας 

σχέσης ορμώμενης από το πανεπιστήμιο προς την κοινωνία και από την κοινωνία 

προς το πανεπιστήμιο. Η επιλογή των ανθρώπων που θα μιλήσουν στους φοιτητές 

είναι σημαντική, διότι η στάση τους, οι γνώσεις τους, η θετική τους διάθεση και εν 

γένει η συνολική τους κουλτούρα και αντίληψη, θα ανατροφοδοτήσουν πολλαπλώς 

τους φοιτητές, και πιθανώς να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη 

σημαντικών για την κοινωνία πρωτοβουλιών αλλά και στάσεων ζωής στο μέλλον. 

Εξίσου σημαντική είναι η επικοινωνία με όλους όσοι από το ιερατείο έχουν ανοιχτή 

                                                 
103 Το 2013 εισήχθη από του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το ΜτΘ για το Ισλάμ για τους 

μουσουλμάνους μαθητές των δημοσίων σχολείων αποκλειστικά στην περιοχή της Θράκης και σε 

ελληνική γλώσσα. Βλ. σχετικά Αγγελική Ζιάκα (επιμ.), Διαπολιτισμική θρησκευτική εκπαίδευση και 

ισλαμικές σπουδές σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ, εκδ. Μαΐστρος, Αθήνα 2016, σσ. 59–75. 
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προαίρεση, δράσεις και εμπειρίες στη συνάντηση με τη θρησκευτική ετερότητα, και 

μπορούν να συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση της καταλλαγής και της 

εποικοδομητικής επικοινωνίας. 

Γίνεται άμεσα αντιληπτό πως τα «κενά» της Εκκλησίας της Ελλάδος στον 

διαθρησκειακό διάλογο, συμπληρώνουν εδώ και αρκετές δεκαετίες οι δύο 

Θεολογικές Σχολές Θεσσαλονίκης και Αθηνών, οι οποίες ασχολούνται με την 

αντικειμενική έρευνα και μελέτη των παγκοσμίων θρησκειών και προωθούν τον 

διαθρησκεικό διάλογο και συνεργάζονται με αγαστό τρόπο και με την Εκκλησία 

προς την κατεύθυνση αυτή.  

Σημαντικές είναι οι πρωτοβουλίες του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής 

Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο δίνει μεγάλη 

σημασία στη μελέτη των παγκοσμίων θρησκειών και προωθεί τον διάλογο με τις 

άλλες θρησκείες και ιδιαίτερα με το Ισλάμ. Από τις ποικίλες δραστηριότητες 

επιλέγουμε να παρουσιάσουμε τις σημαντικότερες: 

Το 1990 εγκαινιάσθηκε η κίνηση Ορθοδοξία και Ισλάμ, η οποία έφερε κοντά τον 

ελληνικό ορθόδοξο κόσμο με τον ιρανικό σιιτικό. Πρόκειται για μια κατεξοχήν 

σημαντική συνάντηση, αφού από την πλευρά της η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν 

επέλεξε την Ελλάδα και την Ορθοδοξία για το πρώτο άνοιγμά της προς τη Δύση, μετά 

την ισλαμική επανάσταση του 1979. Η κίνηση αυτή οργάνωσε τέσσερα συνέδρια εκ 

των οποίων τα δύο πρώτα και το τέταρτο φιλοξενήθηκαν στην Αθήνα (1990, 1992 

και 1997) ενώ το τρίτο στην Τεχεράνη (1994). Τα συνέδρια αυτά οργανώθηκαν από 

καθηγητές των Θεολογικών Σχολών Θεσσαλονίκης και Αθηνών, σε συνεργασία με το 

Μορφωτικό Κέντρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Αθήνα. Τα συνέδρια 

πλαισιώθηκαν και από καθηγητές άλλων σχολών των ελληνικών πανεπιστημίων και 

ορισμένους ιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, και χαιρετίσθηκαν από τον 

Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος και τον Οικουμενικό Πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως. Από την πλευρά του Ιράν τα συνέδρια χαιρετίστηκαν από τον 

πνευματικό ηγέτη της ισλαμικής επανάστασης Ayatollah Sayid Ali Khamenei, ενώ 

επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας ήταν ο Seyyed Muhammad Khatami, τότε 

Υπουργός Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδήγησης και ο Mohammad Ali Abtahi, 

αναπληρωτής Υπουργός του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι συνεχίζουν έως 

σήμερα τον διαθρησκειακό διάλογο και τις διαπολιτισμικές επικοινωνίες και ο 

τελευταίος είναι ο διευθυντής του Institute for Interreligious Dialogue (ΙΙD) στην 
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Τεχεράνη. Οι εν λόγω επικεφαλής περιστοιχίζονταν από πολλούς άλλους 

εκπροσώπους του σώματος των ουλεμά και καθηγητές πανεπιστημίων του Ιράν.  

Στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης γίνονται επίσης 

κατά καιρούς συναντήσεις που αφορούν στον διαθρησκειακό διάλογο και τις σχέσεις 

χριστιανών και μουσουλμάνων. Στο πλαίσιο των συναντήσεων αυτών διοργανώθηκε 

το Σεπτέμβριο του 1993 ημερίδα με θέμα η Ισλαμολογία στην Ελλάδα και η θέση του 

Ισλάμ στα σχολικά βιβλία της Ελλάδος, στην οποία έλαβαν μέρος καθηγητές του 

πανεπιστημίου Κολωνίας, καθηγητές της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης και 

θεολόγοι καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Βορείου Ελλάδας και 

Θεσσαλίας. Οι εισηγήσεις και τα πρακτικά της ημερίδας αυτής δημοσιεύτηκαν το 

1996 στην Επιστημονική Επετηρίδα της Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με τίτλο Το Ισλάμ στα σχολικά εγχειρίδια της 

Ελλάδος. Μια προσέγγιση στο διάλογο φιλίας Χριστιανισμού και Ισλάμ, με την 

επιμέλεια των N. Zαχαρόπουλου και Γρ. Ζιάκα (Ν. Σ., παράρτημα αρ. 2 του τ. 2, 

1991-1992, Θεσσαλονίκη 1996). Στις 15 Μαΐου του 1995 πραγματοποιήθημε στη 

Θελογική Σχολή Θεσσαλονίκης ημερίδα με θέμα Το Ισλάμ στην Ελλάδα: Συνάντηση 

με εκπροσώπους της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας, εντεταλμένους για το 

Ισλάμ. Τα μέλη της ευαγγελικής αποστολής ξεναγήθηκαν από καθηγητές του 

Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. στην ειδική για την εκπαίδευση των μουσουλμάνων 

στην Ελλάδα Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης και κατόπιν επισκέφτηκαν τα 

ισλαμικά ιδρύματα και τους εκπροσώπους της μουσουλμανικής κοινότητας στη 

Θράκη.  

Από το 2009 και εντεύθεν έχουν συναφθεί νέες ακαδημαϊκές συνεργασίες με 

διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ευρώπης, των ΗΠΑ, της Μέσης Ανατολής 

και του Ιράν, που εξειδικεύονται στις Ισλαμικές Σπουδές, τις Σπουδές Μέσης 

Ανατολής και τον Διαθρησκειακό Διάλογο, και έχουν συνδιοργανωθεί Διεθνή 

Συνέδρια, Θερινά Σχολεία και διαλέξεις.104   

 Πανεπιστημιακοί επίσης συμμετέχουν σε συνέδρια ή διεθνείς οργανισμούς 

που ασχολούνται με τον διαθρησκειακό διάλογο και ο διαθρησκειακός διάλογος 

αποτελεί ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής 

Σχολής του Α.Π.Θ. Το μάθημα αυτό χωρίζεται σε δύο ενότητες α) στην ιεραποστολή 

και τον οικουμενικό διάλογο και β) στον διαθρησκειακό διάλογο. Η συνεισφορά του 

                                                 
104 Βλ. ενδεικτικά http://religiouseduthraki.web.auth.gr/ (1.4.2021) 

http://religiouseduthraki.web.auth.gr/
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Τμήματος Θεολογίας για την έρευνα και τη γνώση των παγκοσμίων θρησκειών, την 

επικοινωνία και τον διάλογο με αυτές είναι πρωτοπόρα για τα εκπαιδευτικά και 

θεολογικά πράγματα της Ελλάδας.  

Στη Θεολογική Σχολή της  Αθήνας η θρησκειολογική έρευνα και ο 

διαθρησκειακός διάλογος διακονήθηκαν από τον Αναστάσιο Γιαννουλάτο, καθηγητή 

της θρησκειολογίας και νυν Αρχιεπίσκοπο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας. 

Η πολυσχιδής δράση του δεν έχει τόσο ως κέντρο τη Θεολογική Σχολή καθ’ εαυτήν 

όσο την  ιεραποστολή του στην Αφρική, με την ευλογία του Πατριαρχείου 

Αλεξανδρείας και την βοήθεια της Εκκλησίας της Ελλάδος, την ποικίλη συμμετοχή 

του στους διορθοδόξους, διαχριστιανικούς και διαθρησκειακούς διαλόγους του 

Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών (ΠΣΕ), και τη μεγάλη δράση του στην 

Αλβανία, όπου σε μία κατεξοχήν δύσκολη ιστορική συγκυρία, αναμόρφωσε εκ 

βάθρων την κατερειπωμένη Εκκλησία, η οποία αποτελεί μια ζωντανή φωνή 

συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων. Τη δράση του συμπληρώνει το μεγάλο 

επιστημονικό και συγγραφικό του έργο, που καλύπτει σπουδαίες πτυχές της 

θρησκειολογικής έρευνας και του  διαθρησκειακού διαλόγου. 

 

5.4 Ισλάμ και βασικά σημεία Διαλόγου με τους Χριστιανούς105 

Αν προσπαθήσουμε να εξετάσουμε τις βασικές αρχές του Ισλάμ και να διαγράψουμε 

τα κοινά σημεία και τις διαφορές του προς τη χριστιανική πίστη, θα διαπιστώσουμε 

τα εξής:  

Το Ισλάμ είναι θρησκεία αυστηρώς μονοθεϊστική, η οποία έχει σχέση, αλλά και 

μεγάλες διαφορές, ιδίως ερμηνείας, με τις θεμελιώδεις αρχές της βιβλικής 

διδασκαλίας (ιουδαϊκής και χριστιανικής). Οι βιβλικές διδασκαλίες ήταν διάχυτες στο 

περιβάλλον του Μωάμεθ. Ήδη στο αρχικό κήρυγμά του βρίσκονται διδασκαλίες που 

δεν κατανοούνται αλλιώς, παρά μόνο αν ερμηνευτούν υπό το φως της βιβλικής 

αποκαλύψεως. Οι διδασκαλίες της Αγίας Γραφής βοήθησαν τον Μωάμεθ να 

συλλάβει το νόημα της ιστορίας του κόσμου. Η ιστορία του κόσμου είναι ιστορία 

αποκαλύψεως του θελήματος του θεού στον κόσμο, η οποία πραγματοποιήθηκε 

διαμέσου προφητών και αποστόλων του θεού, οι οποίοι στάλθηκαν κατά καιρούς για 

                                                 
105 Η ενότητα αυτή είναι από τη μελέτη του ομ. καθηγητή θρησκειολογίας Γρ. Ζιάκα με τίτλο «Ισλάμ 

και Χριστιανισμός: Διαφορές και προσεγγίσεις» στο Γρηγόριος Ζιάκας - Αγγελική Ζιάκα, 

Διαθρησκειακός Διάλογος. Η συμβολή της μελέτης των θρησκειών στην κατανόηση της θρησκευτικής 

ετερότητας, εκδ. ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη, 2016, σσ. 106-112.  
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να καθοδηγήσουν τους λαούς στην ορθή πίστη στον έναν θεό και στην απόλυτη 

υπακοή στο θέλημά του. Γι’ αυτό, αν εγκύψει κανείς στη μελέτη του Κορανίου ή 

επισκεφθεί μια ισλαμική χώρα, θα διαπιστώσει ότι βρίσκεται σε μία ατμόσφαιρα 

όμοια σε πολλά σημεία προς αυτήν της βιβλικής παραδόσεως. Όχι μόνον η πίστη 

στον έναν θεό και την Αποκάλυψη, αλλά και όλα τα ιερά πρόσωπα της Αγίας 

Γραφής, από τον Αδάμ ως τον Ιησού Χριστό και την Παρθένο Μαρία, και όλα σχεδόν 

τα γεγονότα της ιστορίας του θεού στον κόσμο, περνούν με σεβασμό στις σελίδες του 

Κορανίου, και όλα είναι σεβαστά από τους μουσουλμάνους. Έτσι, οι μουσουλμάνοι 

σέβονται τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και τιμούν τα ιερά πρόσωπα και τους 

αποστόλους της Καινής Διαθήκης. Δέχονται όμως ότι ο τελευταίος στη σειρά των 

προφητών είναι ο Μωάμεθ, ο οποίος θεωρείται ως σφραγίδα των «προφητών». Αυτός 

επικυρώνει όλους τους προηγούμενους προφήτες, και το Κοράνιό του όλες τις 

προηγούμενες αποκαλύψεις.  

Oι μουσουλμάνοι τιμούν επίσης κατεξοχήν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, της 

Παρθένου Μαρίας και του Ιωάννου του Προδρόμου. Πιστεύουν στην άσπιλη 

σύλληψη της Παρθένου Μαρίας (Κοράνιο 3, 42-49), αλλά δεν δέχονται το 

θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο στον διάλογο 

μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Ο Μωάμεθ, στρεφόμενος εναντίον της 

πολυθεΐας των Αράβων συμπολιτών του και μην μπορώντας να κατανοήσει την φύσει 

αϊδίως γέννηση του Υιού, δηλαδή του Αιωνίου Λόγου και δευτέρου προσώπου της 

Αγίας Τριάδος, εκ του Πατρός, καθώς επίσης και την εκπόρευση του Αγίου 

Πνεύματος (του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος) εκ του Πατρός, νόμισε ότι οι 

χριστιανοί νόθευσαν την καθαρή ευαγγελική μονοθεΐα και προσέθεσαν κοντά στον 

έναν Θεό τον Ιησού και την Ρούαχ, δηλαδή κάποιο θηλυκό πνεύμα, όπως έκαναν οι 

ειδωλολάτρες Άραβες, οι οποίοι τοποθετούσαν κοντά στον έναν θεό και άλλους 

θεούς. Για τον Μωάμεθ ήταν τελείως αδιανόητη η ιδέα ότι ο τριαδικός θεός της 

χριστιανικής αποκαλύψεως έχει πρόσωπα τα οποία διακρίνονται μεταξύ τους, αλλά 

δεν συγχέονται και δεν συγχωνεύονται, και ότι κάθε πρόσωπο είναι ο όλος Θεός και 

ότι όλες οι θείες ιδιότητες που υπάρχουν στον Πατέρα συνυπάρχουν οι ίδιες και στον 

Θεό Λόγο και στον Θεό Πνεύμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν τρεις θεοί, 

αφού τα πρόσωπα κοινωνούν με την μία θεία ουσία και δεν συγχέονται ούτε 

συγχωνεύονται. Έτσι, μην έχοντας τις προϋποθέσεις να κατανοήσει την εκ φύσεως 

αιώνια και αναλλοίωτη γέννηση του Υιού από τον Πατέρα, απέρριψε τη θεότητα του 

Χριστού και δίδαξε ότι ο Ιησούς είναι βέβαια ένας μεγάλος προφήτης, αλλά ως προς 
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τη φύση του είναι απλός άνθρωπος. Κατά την αντίληψή του ο θεός είναι απολύτως 

απρόσιτος και δεν έχει υιούς. Τις θέσεις αυτές ανέπτυξε περισσότερο η 

μουσουλμανική θεολογία, η οποία δεν μπορεί να κατανοήσει την περί τρισυπόστατου 

Θεού χριστιανική διδασκαλία. Μόνον ο ισλαμικός μυστικισμός, ο οποίος 

αναπτύχθηκε αργότερα μέσα στους κόλπους του Ισλάμ και δέχθηκε χριστιανικές και 

νεοπλατωνικές επιρροές, πλησίασε κάπως το νόημα της αιώνιας και αναλλοίωτης 

υπάρξεως του ενός και μόνου θεού και τον τρόπο με τον οποίο ο θεός αυτός 

εκφράζεται ως θεία αντανάκλαση στον κόσμο. Δεν μπόρεσε ωστόσο και αυτός να 

συλλάβει, παρά μόνο νεοπλατωνικώς, το μυστήριο του τριαδικού Θεού. 

Ωστόσο υπάρχουν αρκετά κοινά στοιχεία, με μεγάλες όμως διαφορές ερμηνείας, 

μεταξύ των δύο θρησκευτικών παραδόσεων, του Χριστιανισμού και του Ισλάμ. Στο 

Κοράνιο, οι βασικές περί θεού, κόσμου και ανθρώπου διδασκαλίες αναπτύσσονται 

κατά τρόπον που μας θυμίζουν τις βασικές διδασκαλίες της Αγίας Γραφής, έτσι όπως 

αυτές διατυπώνονται στα δύο πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Γενέσεως. Αν και σε 

πολλά σημεία οι ερμηνείες είναι διαφορετικές, ωστόσο και οι δύο θρησκευτικές 

παραδόσεις συμφωνούν ότι υπάρχει ένας και μόνος θεός, δημιουργός του κόσμου, 

ζων και αιώνιος, γεμάτος αγάπη και οικτιρμούς, ότι εδημιούργησε τον κόσμο εκ του 

μηδενός, ότι έπλασε τον άνθρωπο και ενεφύσησε μέσα του «ψυχήν ζωής» και τον 

έκανε το ωραιότερο δημιούργημα του κόσμου, προικισμένο με λόγο και ελευθερία 

βουλήσεως. Συμφωνούν επίσης στο ότι ο άνθρωπος παρήκουσε την εντολή του θεού 

και εξέπεσε από την αρχική του ένδοξη κατάσταση, αλλά ο θεός δεν τον εγκατέλειψε, 

και αυτό το μαρτυρεί η Αποκάλυψή του, που έστειλε στον κόσμο. Γι’ αυτό 

παραδέχονται την αποκάλυψη των αληθειών της σωτηρίας, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στην ιστορία με προφήτες και αποστόλους, διαμέσου των οποίων 

μίλησε ο θεός στην ανθρωπότητα. 

Πιστεύουν επίσης ότι υπάρχει ο κόσμος των αγγέλων, που βοηθούν τους 

ανθρώπους, και ο κόσμος του διαβόλου, που παραπλανά τον άνθρωπο, και ότι η ζωή 

δεν τελειώνει σε τούτον εδώ τον κόσμο. Τελικά ο άνθρωπος θα αναστηθεί κατά την 

εσχάτη ημέρα της κρίσεως και θα ζει αιωνίως κοντά στον θεό. Οι ευσεβείς πιστεύουν 

στον θεό, στους Αγγέλους του, στα Βιβλία του, στους Αποστόλους του (ανάμεσα 

στους οποίους δεν κάνουν καμιά διάκριση) και στην εσχάτη Ημέρα της Κρίσεως (βλ. 

Κοράνιο  2, 285 και 4, 136). 

Οι φράσεις αυτές του Κορανίου ηχούν πολύ οικεία στην ακοή των χριστιανών. 

Κατ’ αρχάς η πίστη στον έναν θεό είναι μία λογική και σταθερή βάση για συνεργασία 
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μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, ώστε να επικρατήσει η δικαιοσύνη του θεού 

στον κόσμο. Βασικό μήνυμα της χριστιανικής διδασκαλίας είναι η πίστη στον έναν 

προσωπικό θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα και φροντίζει γι’ αυτά. Έτσι ο 

αισθητός κόσμος δεν είναι αυθύπαρκτος, γιατί από τον θεό δημιουργείται και από 

αυτόν εξαρτάται. Ωστόσο, υπάρχει στενή σχέση του θεού με τον κόσμο και του 

κόσμου με τον θεό. Γι’ αυτό το βασικό και σπουδαίο θέμα για την χριστιανική 

διδασκαλία και ζωή είναι εκείνο του προσωπικού θεού, ο οποίος κοινωνεί με τον 

κόσμο και αγαπά τον άνθρωπο. Το αίσθημα της άμεσης παρουσίας του θεού και της 

επικοινωνίας μαζί του γεμίζει την ψυχή του πιστού με βεβαιότητα, θάμβος και 

γαλήνη και μετατοπίζει το κέντρο της δραστηριότητάς του από την ιδιοτέλεια στην 

αυτοθυσία και την φιλαλληλία. 

Όπως λοιπόν η χριστιανική, έτσι και η θεμελιώδης αρχή της μουσουλμανικής 

πίστεως, είναι η πίστη στον έναν και μόνο θεό, τον δημιουργό και Κύριο (Ράμπ) όλου 

του κόσμου, τον οικτίρμονα και ελεήμονα (αρ-Ραχμάν αρ-Ραχίμ), τον Βασιλιά (αλ-

Μάλικ) κατά την ημέρα της κρίσεως (γιαούμ αλ-Ντίνι). Είναι ο σοφός δημιουργός 

και ποιητής (αλ-Χάλικ), ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο σε «έξι ημέρες» και κάθισε 

έπειτα στον θρόνο του (Κουρσί) για να διοικήσει τα πάντα. Το έλεος και η 

ευσπλαχνία του είναι θεμελιώδεις ιδιότητες της φύσεώς του, η θέλησή του σταθερή 

και αναλλοίωτη και η δικαιοσύνη του ακριβής. Έχει στο σύνολο 99 «ωραία ονόματα» 

(αλ-ασμά αλ-χουσνά), ενώ το 100ό είναι η ακατάληπτη φύση του (ισμ αλ-Δάτ). 

Είναι σαφές ότι οι περισσότερες από τις ιδιότητες αυτές του ενός θεού 

προέρχονται από την διδασκαλία περί θεού της χριστιανικής αποκαλύψεως. Αλλά με 

διαφορετική ερμηνεία. Κατεξοχήν για τη χριστιανική διδασκαλία ο θεός είναι 

πολυώνυμος. Η πολλαπλότητα των ονομάτων Του δείχνει ότι ο θεός είναι ο ων, ο 

ζων, ο αγαπών, και ο ανώνυμος χορηγός της ζωής και της θέωσης. Ωστόσο η 

θεμελιώδης διαφορά με τη μουσουλμανική διδασκαλία είναι, όπως τονίσαμε, η 

«Τρισυπόστατη Μονάδα», δηλαδή ο Τριαδικός Θεός της χριστιανικής Αποκαλύψεως. 

Για το Ισλάμ η ενότητα του θεού σημαίνει ότι ο θεός είναι ένας κατά το πρόσωπό 

του, ένας κατά την ουσία του (δάτ), ένας κατά τις ιδιότητές του (σιφάτ) και ένας κατά 

τα έργα του (αφα‘άλ). Η διδασκαλία αυτή εκφράζεται στο 112ο κεφάλαιο του 

Κορανίου ως εξής: 

«Ειπέ Ένας και μόνος (άχαντ) είναι ο Θεός  

ο Θεός ο αιώνιος (σάμαντ). 

Δεν εγέννησε 
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ούτε εγεννήθη 

και κανένα όν δεν ομοιάζει προς αυτόν». 

Συνεπώς το αντίθετο της καθαράς μονοθεΐας είναι σίρκ (εξομοίωση και 

συντρόφευση του θεού με άλλες θεότητες, και άρα υψίστη βλασφημία). Εδώ 

υπάρχουν βέβαια θεμελιώδεις διαφορές από τη χριστιανική διδασκαλία, αλλά και 

πολλές παρανοήσεις. Μερικές από αυτές τις τονίσαμε ήδη παραπάνω. Αλλά, αν και 

δεν αρκεί ο ελάχιστος χώρος της εργασίας μας, για να ασχοληθεί κανείς με το 

τεράστιο θέμα του Τριαδικού Θεού, ωστόσο θέλω να τονίσω επιπλέον των όσων 

ανέφερα και τα εξής: ότι η ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία με τη διδασκαλία της 

για την Αγία Τριάδα όχι μόνο δεν αρνείται ότι ο θεός είναι απολύτως ένας, αλλά και 

τονίζει ότι είναι «Τρισυπόστατη Μονάδα». Ο τόνος πέφτει στη Μονάδα. Τα τρία 

πρόσωπα της Αγίας Τριάδος εκφράζουν τον τρόπο της αιώνιας και αναλλοίωτης 

(αΐδιας) υπάρξεως του ενός και Μόνου Θεού. Μία και μόνη είναι η ουσία του θεού, 

αλλά έχει τρεις υποστάσεις και τρία πρόσωπα. Τα πρόσωπα όμως είναι αχώριστα και 

αδιαίρετα. Ούτε συγχέονται ούτε ξεχωρίζονται. Τα πρόσωπα κοινωνούν σύμφωνα με 

την ταυτότητα της μίας ουσίας. Γι’ αυτό κάθε πρόσωπο είναι ολόκληρος ο θεός. Έτσι 

δεν έχουμε τρεις θεούς, αλλά έναν απολύτως. Ουσία και φύση του θεού είναι 

ταυτόσημες έννοιες. Σημαίνουν το ίδιο πράγμα, την ιδιαιτερότητα ως ατομικότητα. 

Συνεπώς οι τρεις υποστάσεις υπάρχουν αιωνίως στην έκφανση της μίας θείας ουσίας. 

Είναι —επαναλαμβάνουμε— ένας τρόπος της αιώνιας και αναλλοίωτης υπάρξεως 

του ενός και μόνου θεού. Στην αΐδια αυτή σχέση των τριών προσώπων ή υποστάσεων 

της Αγίας Τριάδος, μοναδικό αίτιο είναι ο θεός Πατέρας. Συνεπώς μοναδικό αίτιο της 

υπάρξεως του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είναι ο Πατέρας. Το μοναδικό αυτό 

αίτιο, δηλαδή ο θεός Πατέρας, η ταυτότητα της ουσίας και η ετερότητα των 

προσώπων, συνιστούν την Αγία Τριάδα. Γι’ αυτό ακριβώς είναι Μονάδα 

τρισυπόστατη. Δεν πρόκειται λοιπόν για τρεις ανεξάρτητους θεούς, αλλά για τον έναν 

και μόνο θεό απολύτως. 

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να τονίσουμε ότι για τη χριστιανική πίστη ο θεός 

δεν είναι μόνον παντοδύναμος και υπερέξοχος, αλλά και πατέρας, ο οποίος δια του 

δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος υιοθέτησε τον άνθρωπο. Έτσι, ο άνθρωπος 

έχει την κατά χάρη υιοθεσία και με την έννοια αυτή είναι υιός του θεού. Για το Ισλάμ 

ο θεός δεν είναι πατέρας. Ο θεός είναι ο Κύριος (ράμπ) και ο άνθρωπος ο δούλος του 

(‘αμπντ), αν και την έλλειψη της πατρότητας την αναπληρώνει η έντονη θεολογική 
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θέση του Ισλάμ, ότι ο Κύριος είναι πολυέλεος και πολυεύσπλαχνος (αρ-ραχμάν αρ-

ραχίμ). 

Η διαφορά που ανακύπτει στις δύο θρησκευτικές παραδόσεις από τη θεώρηση 

αυτή του ενός θεού βρίσκεται στη σωτηρία του ανθρώπου. Κατά το Ισλάμ η σωτηρία 

είναι θέμα υπακοής στην αποκάλυψη που έστειλε ο θεός με τους προφήτες και τελικά 

με τον προφήτη Μωάμεθ. Ο θεός προίκισε τον άνθρωπο με λόγο και σοφία και 

μπορεί να καταλάβει την αποκάλυψη που είναι νόμος Θεού και ασφαλής οδηγία και 

σωτηρία (χουντάν ουά φουρκάν). Ιστορία όμως της σωτηρίας με μυστηριακή έννοια, 

όπως την εννοεί η χριστιανική διδασκαλία που δέχεται τον Ιησού ως Θεάνθρωπο και 

Σωτήρα, δεν υπάρχει στο Ισλάμ. Σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, ο Ιησούς, 

ως προαιώνιος Λόγος του Θεού, είναι ο Ένας αιώνιος Θεός, που έρχεται σε μια 

συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, και ενώ είναι ο αιώνιος και αναλλοίωτος Θεός, 

γίνεται και τέλειος άνθρωπος για να προσλάβει και την ανθρώπινη φύση, να την 

σώσει και να την δοξάσει. Αυτή είναι μια πράξη της ανεξιχνίαστης σοφίας και 

αγάπης του Θεού, που εμείς δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε. Μια τέτοια όμως 

ερμηνεία είναι τελείως ξένη για το Ισλάμ. Κατά το Ισλάμ ο Θεός ασκεί αμέσως το 

έργο της σωτηρίας και δεν χρειάζεται μεσολαβητή. Αυτό είναι το δύσκολο σημείο 

στον διάλογο με τους μουσουλμάνους. Πέρα από αυτά, και για τις δύο θρησκευτικές 

παραδόσεις ο θεός είναι κατά την ουσία του ανέφικτος και ακατάληπτος. Είναι 

απολύτως υπερβατικός, αλλά συγχρόνως είναι πολύ κοντά στον άνθρωπο. Το 

απρόσιτο του θεού, για τους μουσουλμάνους φέρνει θλίψη. Όταν όμως ο πιστός 

συνδυάσει τα δύο αυτά, το απόλυτο του θεού και την εγγύτητά του, έχει ειρήνη, γιατί 

ο θεός είναι ειρήνη. Έτσι καταλαβαίνουμε τους δύο βασικούς όρους της ισλαμικής 

πίστης, το ισλάμ, που σημαίνει απόλυτη αφοσίωση και υποταγή στον θεό και στο 

θέλημά του, και το ιμάν, που φανερώνει την εσωτερική πίστη της καρδιάς. Υπάρχει 

συγγένεια ανάμεσα στις αραβικές λέξεις ιμάν (πίστη) και ισλάμ (υποταγή). Το ιμάν 

προέρχεται από το άμανα, που σημαίνει ειρήνη και ασφάλεια. Το Ισλάμ είναι 

απαρέμφατο της ρίζας σαλίμα, σαλάμα, σαλάμ, πράγμα που σημαίνει πάλι ειρήνη και 

ασφάλεια. 

Η κατεξοχήν έκφραση των οικτιρμών του θεού είναι η Αποκάλυψη και η 

προφητεία. Όπως κατά τη χριστιανική διδασκαλία ο θεός μίλησε από τα παλιά χρόνια 

πολυμερώς και πολυτρόπως δια των προφητών στην ανθρωπότητα, έτσι και για το 

Ισλάμ έστειλε κατά καιρούς προφήτες σ’ όλο τον κόσμο και σ’ όλους τους λαούς. Γι’ 

αυτό η προφητεία και η τιμή προς τους προφήτες και τους αποστόλους του θεού 



ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

101 

αποτελούν θεμελιώδεις αρχές και της ισλαμικής πίστεως. Εννοείται βέβαια, ότι 

υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές ερμηνείας στις δύο θρησκευτικές παραδόσεις, 

κυρίως όσον αφορά στην ιστορία της σωτηρίας. 

Για τη χριστιανική διδασκαλία, ο άνθρωπος μετά την πτώση του από τον 

παράδεισο έχασε την καθαρή θεογνωσία, και συνεπώς δεν μπορούσε μόνος του να 

προχωρήσει στο καλό και να σωθεί. Χρειαζόταν επομένως την αποκάλυψη και όλο το 

σχέδιο της ιστορίας της σωτηρίας του θεού, για να σωθεί. Για τους μουσουλμάνους, 

όμως, δεν έχασε τη θεογνωσία. Έτσι ανακύπτει το ερώτημα: αν ο άνθρωπος έχει την 

ικανότητα να κατανοήσει τα μυστήρια του θεού, τότε σε τι χρειαζόταν η αποκάλυψη 

και η προφητεία; Η αποκάλυψη κατά το Ισλάμ είναι ανάμνηση της μονοθεΐας, την 

οποία ξέχασε ο άνθρωπος. Γι’ αυτό ακριβώς χρειάζεται η προφητεία. Όπως είπαμε, 

κατά τη μουσουλμανική πίστη η προφητεία τελειώνει με τον Μωάμεθ. Το ότι όμως 

δεν θα έλθει άλλος προφήτης, θέτει τους μουσουλμάνους σε μια ασυνήθιστη σχέση 

με τον κόσμο. H ημέρα της κρίσεως δεν θα αργήσει να έρθει. Το τέλος του κόσμου 

είναι πάντα εν όψει. Μπορεί να αργήσει να έρθει, αλλά θα έρθει. Από εδώ ανακύπτει 

το καθήκον των μουσουλμάνων να φυλάξουν την Αποκάλυψη του Κορανίου και την 

μονοθεΐα. Αυτό μας οδηγεί στην αντίληψη που έχουν οι μουσουλμάνοι για τον κόσμο 

και για τα έσχατα. Και εδώ υπάρχουν πολλά κοινά με τη διδασκαλία της χριστιανικής 

πίστεως. Ο κόσμος είναι δημιουργία του Θεού. Παίρνοντας τη σχετική διδασκαλία 

της Αγίας Γραφής (Γεν. 1 κ.εξ.) ο Μωάμεθ διδάσκει πως ο θεός δημιούργησε τον 

κόσμο εκ του μηδενός και σε έξι ημέρες. Έθεσε τάξη και αρμονία στη δημιουργία και 

μεριμνά προσωπικά για τη συντήρηση και τη διακυβέρνησή της. 

Ο κόσμος είναι γεμάτος σημεία και νοήματα (άγιατ), που περιγράφει με θαυμαστό 

τρόπο το Κοράνιο. Ο κόσμος έχει τέλος, αλλά θα γίνει και πάλι καινούργιος κατά την 

ημέρα της αναστάσεως. 

Έτσι φτάνουμε στον άνθρωπο, ο οποίος αποτελεί το κύριο σημείο αναφοράς του 

θέματός μας. Όλος ο αγώνας της θρησκείας γίνεται για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο 

άνθρωπος είναι και για τον Χριστιανισμό και για το Ισλάμ το ανώτατο δημιούργημα 

του Θεού (η κορωνίδα της δημιουργίας). Για το Ισλάμ μάλιστα ο άνθρωπος είναι ο 

αντιπρόσωπος (χαλίφα) του Θεού επί της γης. Η ιστορία της δημιουργίας του Αδάμ 

είναι και στο Κοράνιο, κατά τις γενικές της γραμμές, όμοια με αυτή της βιβλικής 

διδασκαλίας, από την οποία προέρχεται, με πολλές όμως διαφορετικές ερμηνείες. 

Η συγγένεια του Ισλάμ με τη χριστιανική διδασκαλία βρίσκεται στην ελπίδα των 

εσχάτων. Ολόκληρη η εσχατολογική προοπτική του Ισλάμ είναι μια αναμονή της 
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ελεύσεως του θεού, που θα αποκαταστήσει τον άνθρωπο στην προηγούμενη θέση 

του. Τα έσχατα περιγράφονται με τρομερές εικόνες στο Κοράνιο, που θυμίζουν 

ορισμένα χωρία του Ευαγγελίου. Κατά την έσχατη ημέρα, αφού καταστραφούν τα 

πάντα, θα σαλπίσει ο άγγελος και όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν και θα οδηγηθούν 

μπροστά στο φοβερό βήμα του θεού για να κριθούν. Όλοι θα λάβουν την αμοιβή των 

έργων τους. Αυτή η κοινή προσδοκία της αναστάσεως είναι μια δυνατή πίστη που 

μπορεί να μας εμπνεύσει τα αισθήματα της φιλίας και της ειρηνικής συνεργασίας. Αν 

και πρέπει να λάβουμε υπόψη πάλι ορισμένες θεμελιώδεις διαφορές ερμηνείας 

μεταξύ Χριστιανισμού και Ισλάμ στη θεώρηση του παραδείσου και της κολάσεως. 

Για να μπορέσει κανείς να αφιερωθεί σε έναν εποικοδομητικό και δια βίου 

διαθρησκειακό διάλογο χρειάζεται να γνωρίζει τις βασικές θρησκευτικές διδασκαλίες, 

τόσο της δικής του θρησκείας όσο και του άλλου. Κατά τον διάλογο δε σημαίνει ότι 

οι γνώσεις αυτές θα είναι πάντοτε επαρκείς και ότι δεν θα αμφισβητηθούν 

εκατέρωθεν, αναλόγως με τις ερμηνείες που θα επικαλεσθεί ο κάθε διαλεγόμενος, με  

τη δεινότητα ή μη των γνώσεών του και τον πλούτο ή μη των εμπειριών του, τον 

ζηλωτισμό του ή μη, την αγαθή ή μη προαίρεσή του. Στις δύσκολες αυτές στιγμές το 

σταθερό σημείο αναφοράς για τη συνέχιση του διαλόγου είναι ο σεβασμός του κάθε 

ανθρωπίνου προσώπου, η υπομονή και η αγάπη για τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο. 

Όταν οι προσπάθειες διαθρησκειακού διαλόγου εκκινούν από οργανωμένες 

πρωτοβουλίες θρησκευτικών κοινοτήτων και άλλων φορέων, τότε παρέχεται 

μεγαλύτερη πνευματική αλλά και πρακτική διευκόλυνση στους μετέχοντες, οι οποίοι 

δεν εξαντλούνται στη βάσανο του σωστού ή του λάθους και σε μοναχικές 

προσωπικές προσπάθειες, αλλά αφιερώνουν με μεγαλύτερη πνευματική ασφάλεια και 

ζωτική ενέργεια μέρος της ζωής τους στη συνάντηση με τον «άλλον» για το καλό του 

σύμπαντος κόσμου.   
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6. ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Λέξεις Κλειδιά: Εκκλησία, Ευρώπη, Ισλάμ, Ενορία, Πρωτοβουλίες διαλόγου και 

δράσης, ποιμαντικά παραδείγματα 

 

6.1 Εκκλησίες, Ευρώπη και Ισλάμ. Ανισοβαρή βήματα και οι 

προκλήσεις του παρόντος 

Στις θετικές πρωτοβουλίες αναγνώρισης και διαλόγου με τον «θρησκευτικώς άλλον», 

τον εξ Αβραάμ συγγενή, και εν προκειμένω τον μουσουλμάνο, η συμμετοχή των 

Εκκλησιών δεν υπήρξε ούτε ισότιμη, ούτε ποιοτικά η ίδια. Έτσι, κι ενώ για τις 

χριστιανικές Εκκλησίες της Ανατολής η συμβίωση με το Ισλάμ υπήρξε ο κανόνας για 

δεκατέσσερις και πλέον αιώνες, σε τοπικό επίπεδο δεν ανέπτυξαν όλες οι Εκκλησίες 

της Ευρώπης διαθρησκειακές πρωτοβουλίες, για πολλούς και ποικίλους λόγους. Οι 

λόγοι αυτοί μπορούν να κατανοηθούν αν λάβει κανείς υπόψη τις διαφορετικές 

ιστορικές πραγματικότητες και πολιτικές ισορροπίες σε κάθε χώρα, τα είδη της 

παρεχόμενης θρησκευτικής και εθνικής εκπαίδευσης και της δημιουργίας χώρου ή μη 

για την «θρησκευτική ετερότητα», τους τρόπους αναγνώρισης ή μη των 

μουσουλμάνων εντός των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και εσχάτως την πολιτική 

ρευστότητα που επικρατεί στην Εγγύς και Μέση Ανατολή, η οποία οδήγησε σε αθρόα 

έξοδο πολλούς πληθυσμούς από τις εστίες τους, και δημιούργησε μεγάλα 

προβλήματα αλλά και φόβους στις χώρες υποδοχής.  

Παρόμοιες εκκλησιαστικές στάσεις παρατηρούμε και στη Νοτιο-Ανατολική 

Ευρώπη (Βαλκάνια), όπου η σύσταση των εθνών κρατών με τη σταδιακή πτώση της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας, δεν σήμανε και έναν αντίστοιχο διάλογο, ούτε από τις 

Εκκλησίες αλλά ούτε και από τα κράτη, με τους γηγενείς μουσουλμανικούς 

πληθυσμούς. Οι λόγοι ήταν ποικίλοι, όπως ιστορικοί – ο μουσουλμάνος «Τούρκος» 

ήταν ο επί αιώνες «κατακτητής» για τους χριστιανούς, πολιτικοί – κυρίως για τις 

περιοχές όπου υπήρξε ο υπαρκτός σοσιαλισμός και οι θρησκευτικές ταυτότητες 

θεωρήθηκαν προνεωτερικές, αλλά και ανταγωνιστικές προς τις κοσμικές εξουσίες, 

και για τον λόγο αυτόν σε πολλές περιπτώσεις (Αλβανία, Βουλγαρία και αλλού) 
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καταπιέστηκαν όλες ανεξαιρέτως οι θρησκευτικές κοινότητες, και τέλος οικονομικοί, 

εθνικοί και κοινωνικοί. Σε πολλές χώρες των Βαλκανίων οι αυτόχθονες 

μουσουλμάνοι ήταν οι «φτωχοί» πολίτες, διαφορετικών πολλές φορές γλωσσικών 

οικογενειών, και, αν και πολίτες της ίδιας χώρας, αναγνωρισμένοι ως «θρησκευτικές 

μειονότητες», δεν έχαιραν ισότιμης ένταξης κυρίως από εθνικούς φόβους, τόσο ως 

προς τα δικαιώματα όσο όμως και ως προς τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος 

που διαβιούσαν και του οποίου ήταν πολίτες.106  

Πέραν των βημάτων που έγιναν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία αλλά και μετά το 1990 το 

Πατριαρχείο Ρωσίας, υπέρ του διαλόγου με το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό (τις 

Αβρααμικές θρησκείες) καθώς και με άλλες θρησκείες της Ασίας, πολλές Ορθόδοξες 

εθνικές Εκκλησίες, όπως π.χ. η Εκκλησία της Ελλάδος, παρέμειναν είτε αμήχανες, 

είτε αφιλόξενες, είτε αρνητικές προς το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό. Οι τάσεις αυτές 

παρατηρούνται έως σήμερα σε επί μέρους Μητροπόλεις, και περιορίζονται κυρίως σε 

φραστικές διατυπώσεις, χωρίς βέβαια να λείπουν και θετικά παραδείγματα ειρηνικού 

χριστιανικού λόγου, καθημερινής αγαστής επικοινωνίας με ανθρώπους άλλων 

θρησκειών αλλά και ανάληψης διαθρησκειακών πρωτοβουλιών, με σκοπό την 

προώθηση πνεύματος επικοινωνίας, κατανόησης και διαλόγου.  

Αντίστοιχα, μέσα στο πλήθος των Προτεσταντικών Εκκλησιών, ορισμένες 

ανέπτυξαν τον διάλογο με το Ισλάμ, ενώ άλλες παρέμειναν από αμέτοχες έως 

αρνητικά προσκείμενες στον θρησκευτικώς διαφορετικό. Παραλλήλως στις χώρες της 

Δυτικής και Βορείου Ευρώπης, πολλές εθνικές Εκκλησίες ανέλαβαν να κάνουν 

βήματα συνάντησης με το Ισλάμ, ήδη από το 1960, κυρίως όμως μετά το 2000, εποχή 

που αυξάνουν οι μουσουλμάνοι μετανάστες και πρόσφυγες της Γαλλίας, της 

Γερμανίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας, και άλλων δυτικο-ευρωπαϊκών και 

βορειο-ευρωπαϊκών χωρών. 107  

                                                 
106  Angeliki Ziaka, “Interreligious Challenges and Engagements for Churches and Islam in Europe 

Interreligious Dialogue as mediator of nonviolence, understanding and reconciliation”, ΟRTODOKSIA, 

Finland 2016, σσ. 86-116. 
107 Για τον διάλογο των Εκκλησιών σε δυτικές ευρωπαϊκές χώρες με μεγαλύτερη εμπειρία από την 

Εκκλησία της Ελλάδος, λόγω του διαφορετικού ιστορικού και αποικιοκρατικού παρελθόντος τους, βλ. 

Μιχάλης Μαριόρας, «Ποιμαντική των ετεροθρήσκων στην Ευρώπη και Ελλάδα: Πραγματικότητες, 

Προϋποθέσεις και Προσδοκώμενα για τον Ορθόδοξο Ιερέα», στο: Δ. Κούκουρα, Α. Κόλτσιου και Ά. 

Καραμανίδου (επιμ.) Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Ορθόδοξου Συνεδρίου, Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος 

της Ορθοδόξου Εκκλησίας: Η Ορθόδοξη Θεολογία στον 21ο αιώνα, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2018, σσ. 201-

204. http://www.orthodoxconference.theosch.auth.gr/index_bul.htm, 05.04.2021. 

http://www.orthodoxconference.theosch.auth.gr/index_bul.htm
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Στην Καθολική Εκκλησία, ουσιαστικά πρωτοπόρα στην θέσπιση του διαλόγου με 

ανθρώπους και κοινότητες άλλων θρησκειών, και εξαιτίας κυρίως της διοικητικής της 

δομής, ο διαθρησκειακός διάλογος προωθήθηκε, λίγο έως πολύ, από κοινού στην 

πλειονότητα των καθολικών ανά τον κόσμο εκκλησιών, χωρίς περιθώρια 

παρέκκλισης αλλά με μεγάλες ανισότητες στις μη «παραδοσιακά» καθολικές χώρες.  

Οι προσπάθειες κατανόησης και γνωριμίας με τον μουσουλμάνο της Ευρώπης, 

της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και τον κάθε μουσουλμάνο του κόσμου, δεν 

προέκυψαν βέβαια από το πουθενά. Επρόκειτο για μια διαφορετική πλέον κατανόηση 

του κόσμου από τις Εκκλησίες, μετά το πέρας των μεγάλων αυτοκρατοριών, όπου η 

παλαιά χριστιανική ιεραποστολή στρεφόταν μοιραία, και λόγω των νέων συνθηκών 

που διαμορφώθηκαν σε πολλές περιοχές του κόσμου, προς την «χριστιανική 

μαρτυρία».108 Μια «μαρτυρία,» η οποία συνεχίζει να λαμβάνει υπόψη της την επιταγή 

του Ευαγγελίου «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Η μαρτυρία βέβαια αυτή 

επηρεάζεται και από τα όρια των νέων «κοσμικών» και «μετα-αποικιοκρατικών» 

επιταγών των ευρωπαϊκών κρατών. Πολλοί μάλιστα από τους καθολικούς 

ιεραποστόλους του β΄ μισού του 20ου αιώνα στην Βόρειο Αφρική, όπως οι Λευκοί 

Πατέρες, με σοβαρή γνώση του Ισλάμ αλλά και της αραβικής γλώσσας, καθώς, και 

όχι σπάνια, και των τοπικών βερβερικών (βορειο-αφρικανικών) διαλέκτων, ήρθαν σε 

σύγκρουση με προτεσταντικές ιεραποστολές στην περιοχή, εξαιτίας των 

εσπευσμένων βαπτίσεων μουσουλμάνων από προτεστάντες, ενέργεια που είχε ως 

άμεσο αντίποινο τη ζωή τους σε ορισμένες μουσουλμανικές χώρες, όπως στη 

Μαυριτανία κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970. Για τον λόγο αυτόν πρόταξαν το 

πνεύμα της «χριστιανικής μαρτυρίας,» σε αντίθεση με το πνεύμα του 

                                                 
108 Στο δρόμο που χάραξε ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος Γιαννουλάτος, προβάλλει η έννοια 

της «χριστιανικής μαρτυρίας» ως η πραγματική «Λειτουργία μετά την Λειτουργία». Ο αρχιεπίσκοπος 

Αναστάσιος τονίζει την αναγκαιότητα του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού διαλόγου, και κυρίως 

τη σημασία της λειτουργικής αναγέννησης. Συνεχιστές αυτής της παράδοσης σε θέματα οικουμενικής 

θεολογίας και διαλόγου είναι ο συνάδελφος Στυλιανός Τσομπανίδης και η συνάδελφος Βασιλική 

Σταθοκώστα. Για το υπό διερεύνηση θέμα, τη συνεισφορά της οικουμενικής θεολογίας και των 

Ορθοδόξων Εκκλησιών εντός του ΠΣΕ σε θέματα θρησκευτικού πλουραλισμού και κυρίως διαλόγου 

με το Ισλάμ, βλ. Στυλιανός Τσομπανίδης Υπέρ της Οικουμένης. Μελέτες για την Οικουμενική Κίνηση 

και την αποστολή της Εκκλησίας στον Σύγχρονο Κόσμο, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2014, σ. 103, 293 

και σσ. 334–335. Εδώ ο Τσομπανίδης τονίζει ότι ο φονταμενταλισμός είναι εμφανής σε όλες τις 

χριστιανικές παραδόσεις  «ακόμη και όταν δεν παρουσιάζεται σαφώς ως αντι–οικουμενικός, και 

αποτελεί πρόκληση για την Οικουμενική Κίνηση. Η πρόκληση δεν προέρχεται μόνο από μέσα, δηλαδή 

από τον ίδιο το Χριστιανισμό, με τη μορφή των διαφόρων μορφών φονταμενταλισμού και φανατισμού. 

Περισσότερο είναι στενά συνδεδεμένη με την αναβίωση, («επιστροφή») των μεγάλων θρησκειών – 

ιδίως του Ισλάμ, αλλά επίσης του Βουδισμού και του Ινδοϊσμού [...]. Ο 21ος αιώνας θα χαρακτηριστεί 

–τονίζεται με βεβαιότητα από πολλές πλευρές – από θρησκευτικό πλουραλισμό. Το πώς θα αντιδράσει 

η Οικουμενική Κίνηση και κάθε Εκκλησία σε αυτή την εξέλιξη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις.»   
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«εκχριστιανισμού» και του «προσηλυτισμού», για το οποίο κατηγόρησαν τις 

προτεσταντικές ιεραποστολές.109  

Παρατηρούμε, επίσης, πως εντός των ευρωπαϊκών κρατών προωθείται 

συστηματικά από το 1960 και εντεύθεν μια διαφορετική από το παρελθόν σχέση με 

τις θρησκευτικές κοινότητες, η οποία εκκινεί από περισσότερο ή λιγότερο κοσμικά 

μοντέλα, και την οποία, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ακολουθούν και οι 

Εκκλησίες. Έτσι, σε πλειοψηφικά μουσουλμανικά περιβάλλοντα, οι πρώην 

«ιεραποστολικές» χριστιανικές δράσεις εστιάζουν σήμερα στην κατανόηση και τη 

«χριστιανική μαρτυρία». Πολύ διαφορετικά παραμένουν ακόμη τα πράγματα στην 

αφρικανική ήπειρο και κυρίως στις υποσαχάριες περιοχές αλλά και στην Ασία, όπου 

οι «ιεραποστολές» δρουν, λίγο ως πολύ, με την παλιά ιεραποστολική τους σκευή, 

αυτή του προσηλυτισμού, η οποία δημιουργεί σε ορισμένες περιπτώσεις συγκρούσεις 

και ανταγωνισμούς τόσο με τις άλλες «ιεραποστολές» των διαφόρων Εκκλησιών όσο 

και με τη μουσουλμανική «ιεραποστολή».110 Η μουσουλμανική ντάουα, το κάλεσμα 

στο Ισλάμ, συνεχίζει με τη σειρά της ακμαία να κινείται σε μουσουλμανικά και μη 

μουσουλμανικά περιβάλλοντα.111  

Το μείζον λοιπόν θέμα που προκύπτει στις μέρες μας είναι η συνεννόηση και η 

συνάντηση των θρησκευτικών κοινοτήτων στους δημόσιους ευρωπαϊκούς χώρους. Κι 

ενώ έως σήμερα η συζήτηση στρεφόταν στους τρόπους ένταξης των μουσουλμάνων 

εντός των «κοσμικών» ευρωπαϊκών κρατών, εξίσου σημαντικές μπορεί να 

αποδειχθούν πλέον και οι πρωτοβουλίες των τοπικών Εκκλησιών στη συνάντηση, 

συζήτηση και κατανόηση των χριστιανών με τους μουσουλμάνους. Και παρότι τόσο 

οι Χριστιανοί όσο και οι Μουσουλμάνοι εκκινούν από διαφορετικές ταυτότητες, 

θρησκευτικές, πολιτισμικές, εθνικές και γλωσσικές, φέρουν και μια κοινή ταυτότητα, 

αυτής της πίστης, με βιβλικό μάλιστα υπόβαθρο, και ως εκ τούτου, της κατανόησης 

της ιστορικής πορείας του κόσμου με τρόπο παραδοσιακό και ευθύγραμμο, 

αναμένοντας τα έσχατα.  

                                                 
109 Για το έργο, την ποιμαντική και επιστημονική δράση των Λευκών Πατέρων βλ. Ινστιτούτο 

Αραβοϊσλαμικών Σπουδών στη Ρώμη (Βατικανό) και τα άλλα ιδρύματά τους σε Γαλλία, Β. Αφρική και 

Αίγυπτο, https://en.pisai.it/, 31.03.2021.  
110 Για την Ορθόδοξη ιεραποστολή στη Νιγηρία, βλ. το έργο του  Μητροπολίτη Νιγηρίας Αλεξάνδρου 

https://ierapostoli.wordpress.com/2019/06/14/mission_trip_nigeria2019/, 05.04.2021. Του ιδιου, Εκεί 

όπου η Ορθοδοξία έχει μαύρο χρώμα... https://www.romfea.gr/diafora/14132-mitropolitis-nigirias-

alejandros-ekei-opou-i-orthodojia-exei-mauro-xroma, 01.04.2021. 
111 Abdallah Al-Salmi, Religious Tolerance: A Vision for a New World, Introduction by Angeliki 

Ziaka, εκδ. Olms, Ν.Υ/Ηildescheim 2016, σ. 161. Βλ. και M.J. Kuiper, Da'wa and Other Religions: 

Indian Muslims and the Modern Resurgence of Global Islamic Activism, εκδ. Routledge, London 2017. 

https://en.pisai.it/
https://ierapostoli.wordpress.com/2019/06/14/mission_trip_nigeria2019/
https://www.romfea.gr/diafora/14132-mitropolitis-nigirias-alejandros-ekei-opou-i-orthodojia-exei-mauro-xroma
https://www.romfea.gr/diafora/14132-mitropolitis-nigirias-alejandros-ekei-opou-i-orthodojia-exei-mauro-xroma
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Έτσι, ο διαθρησκειακός διάλογος χρειάζεται σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, να 

μεταφέρει την ευθύνη των πρωτοβουλιών στις τοπικές κοινωνίες, καλώντας σε 

συμμετοχή και ενεργοποίηση τους πιστούς αλλά και τους πολίτες ευρύτερα. Τέτοιες 

πρωτοβουλίες έχουν ήδη οργανωθεί εδώ και ικανό διάστημα από τις Εκκλησίες, με 

ενδιάμεσους φορείς πολλές φορές τα Πανεπιστήμια και τον ακαδημαϊκό χώρο αλλά 

και έγκριτα όργανα των ίδιων των Εκκλησιών για τον διαθρησκειακό διάλογο, σε 

πολλές Ευρωπαϊκές Εκκλησίες, κυρίως Προτεσταντικές και Καθολικές, γεγονός που 

δεν παρατηρείται σε όλες τις Εκκλησίες, και μάλιστα στο πλήθος των τοπικών 

εκκλησιών. Ζητούμενο λοιπόν παραμένει η προσέγγιση από «τα κάτω προς τα πάνω», 

της εκπαίδευσης δηλαδή των ιερέων σε θέματα διαθρησκειακής κατανόησης και της 

οργάνωσης, με εκπαιδευτικό και θρησκευτικό χαρακτήρα, συνάντησης με 

μουσουλμάνους ιθύνοντες των διαφόρων μουσουλμανικών κοινοτήτων, ειδικώς στην 

Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτόν τα αποτελέσματα μπορεί να είναι σημαντικά ως προς 

τον αλληλοσεβασμό και την πρόοδο των κοινωνιών. Διότι ο κλήρος, είναι ο 

πολλαπλασιαστικός κοινωνικός φορέας του πνεύματος της καταλλαγής για όλους 

όσοι θρησκεύουν, καθώς και ο μουσουλμάνος ιμάμης, μουφτής ή ο οποιοσδήποτε 

ιθύνων των διαφορετικών μουσουλμανικών κοινοτήτων, μπορεί να συμβάλει θετικά 

προασπίζοντας και κηρύσσοντας τον σεβασμό του ενός για τον άλλον. Επιπροσθέτως, 

τέτοιες πρωτοβουλίες και εργασίες μπορούν να επιτευχθούν εντός κοσμικών δομών 

σε συνεργασία με την Εκκλησία και άλλες θρησκευτικές κοινότητες, και με άμεσο 

όφελος για όλους.  

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις σήμερα που οι μουσουλμάνοι πρόσφυγες και 

μετανάστες στρέφονται προς τις Εκκλησίες της Ευρώπης για να βρουν λύση σε 

καθημερινά προβλήματά τους. Οι Εκκλησίες με τη σειρά τους, πέραν της 

φιλανθρωπίας και των έργων ελεημοσύνης που έχουν προσφέρει και συνεχίζουν να 

προσφέρουν σε όλους τους ανθρώπους αδιακρίτως, έχουν να αντιμετωπίσουν και 

πολλά δυσεπίλυτα θέματα, όπως αυτά των μεικτών γάμων, της μεταστροφής και του 

προσηλυτισμού μουσουλμάνων στον Χριστιανισμό αλλά και το αντίστροφο, 

χριστιανών στο Ισλάμ, και κυρίως να βρουν τρόπους ομαλής και συνεχούς 

επικοινωνίας. Η ομαλή σχέση μεταξύ χριστιανικών εκκλησιών και μουσουλμανικών 

κοινοτήτων έχει άμεσα θετικά αποτελέσματα και για τις κοινωνίες. Χωρίς να 

συγχέονται θέματα θρησκείας και πίστης, δημιουργείται έδαφος συχνής επικοινωνίας, 

διαλόγου και συνεννόησης που συμβάλει άμεσα στην αγαστή συνύπαρξη στον κοινό 

δημόσιο χώρο. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να επιλυθεί ή να απομονωθεί σταδιακά το 
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μεγαλύτερο και δυσκολότερο προς επίλυση ζήτημα, αυτό του ακραίου και 

ρατσιστικού λόγου, τόσο εντός των εκκλησιών όσο και εντός των τζαμιών, αλλά και 

εντός του δημόσιου και πολιτικού λόγου, καθώς και σε μέρος των ΜΜΕ και Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης, πρόβλημα που συνοδεύεται συνήθως από μεγάλες 

οικονομικές οδύνες και ανισότητες εντός των κοινωνιών αλλά και από έλλειψη 

επικοινωνίας και αναπαραγωγή στερεοτυπικών ιδεολογημάτων.112  

Αυτά είναι ορισμένα μόνον από τα μεγάλα ζητήματα που θα απασχολήσουν τις 

Εκκλησίες της Ευρώπης σε σχέση με το Ισλάμ, τον ποιμαντικό τους ρόλο και την ίδια 

τους την υπόσταση.113 Τα προβλήματα αυτά είναι εν μέρει κοινά και για τα 

πλειοψηφικώς μουσουλμανικά κράτη, όπου, ενώ πολλοί εργάζονται με πνεύμα 

καταλλαγής, άλλοι τροφοδοτούν έναν σκληρό φονταμενταλιστικό λόγο, ο οποίος 

πυροδοτεί ακρότητες, φόβο και μίσος.114   

 

6.2 Ακαδημαϊκά και ποιμαντικά παραδείγματα καταλλαγής 

Προερχόμενη από τον χώρο της εκπαίδευσης, εστιάζω στη συμβολή της κοινής 

συνεκπαίδευσης μουσουλμάνων και χριστιανών, ιερωμένων και μη, θεολόγων και 

ιμαμών, θρησκευομένων και μη, σε θέματα κοινά, τόσο θρησκευτικά όσο και 

πολιτειακά και κοινωνικά. Μια θρησκευτική εκπαίδευση που θα σέβεται τη 

θρησκευτική διαφορετικότητα και θα καθιστά τη θρησκεία φαινόμενο μελέτης και 

σεβασμού, αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη και τη συνευθύνη, είναι ένας φωτεινός 

δρόμος για τις κοινωνίες της Ευρώπης. Ο διάλογος και η κατανόηση είναι ένα προς 

καλή εκμετάλλευση εκπαιδευτικό και ανθρωπιστικό εργαλείο. Για να υπάρξουν όμως 

απτά αποτελέσματα χρειάζεται ο διάλογος αυτός να αποκτήσει κοινωνική και 

εκκλησιαστική υπόσταση, να κατανοήσει και να υπερβεί τους φόβους και τα 

στερεότυπα στην προσέγγιση της θρησκευτικής ετερότητας, και να οδεύσει προς την 

αποδοχή του “άλλου”, προτάσσοντας τη συνευθύνη και τη συνεργασία των 

διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ευρώπη απέναντι στο μέλλον της 

ανθρωπότητας και της πλάσης.  

                                                 
112 Ιωάννα Ιωαννίδου, Η μεταναστευτική κρίση και δημοσιογραφική αναπαράσταση: η περίπτωση των 

μουσουλμάνων μεταναστών στην Ελλάδα (2015-2017), μεταπτυχιακή εργασία ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 

2019. Θεόδωρος Εξηντάρης, Ελληνορθόδοξος Φονταμεταλισμός (Ιστορία, κοινωνιολογία, θεολογία), 

μεταπτυχιακή εργασία ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2016. 
113 Θανάσης Παπαθανασίου, Η Εκκλησία γίνεται όταν ανοίγεται, εκδ. Εν Πλώ, Αθήνα 2008. 
114 Moaddel Mansoor, “Monolithic Religious Markets, Fragmented State Structures, and Islamic 

Fundamentalism among Iranians and across the Middle East and North Africa”, Revue internationale 

des études du développement 1, 229, (2017), σσ. 33-62. https://www.cairn.info/revue-internationale-

des-etudes-du-developpement-2017-1-page-33.htm, 01.04.2021. 

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-etudes-du-developpement-2017-1-page-33.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-des-etudes-du-developpement-2017-1-page-33.htm
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6.2.1 Παραδείγματα ποιμαντικής καταλλαγής χριστιανών και 

μουσουλμάνων στην Ορθοδοξία και στις Θεολογικές Σχολές της Ελλάδας  

Η στροφή προς τον σύγχρονο διάλογο, την επικοινωνία και την αποτίμηση των 

πολιτιστικών σχέσεων με τον κόσμο του Ισλάμ άρχισε, όπως είδαμε στις 

προηγούμενες ενότητες, από τις θεολογικές σχολές της Ελλάδας. Για τον διάλογο με 

το Ισλάμ σημαντικές είναι οι πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως, ήδη από τη δεκαετία του 1970 και εντεύθεν, με επικεφαλής 

των διαλόγων τον μακαριστό Μητροπολίτη Ελβετίας Δαμασκηνό Παπανδρέου, και 

κατόπιν τον Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ Αδαμάκη. Στον ελληνικό ακαδημαϊκό 

χώρο οι διάλογοι αλλά και η επιστημονική ενασχόληση και η συγγραφή για το Ισλάμ 

άρχισε συστηματικά από τους καθηγητές Αναστάσιο Γιαννουλάτο, και σήμερα 

Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, και τον Γρηγόριο Ζιάκα.115 Στον χώρο της οικουμενικής 

κίνησης και της συστηματικής θεολογίας σημαντική είναι επίσης στην προσέγγιση 

των διαλόγων με το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό, η συμβολή των καθηγητών Πέτρου 

Βασιλειάδη, Γεωργίου Μαρτζέλου, Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, Στυλιανού Τσομπανίδη 

και άλλων. 

Χάρη στην εν εξελίξει σύγχρονη ελληνική ακαδημαϊκή μελέτη του Ισλάμ 

ενισχύθηκε και η διαθρησκειακή μελέτη και οι συναφείς με τον διάλογο 

δραστηριότητες και πρωτοβουλίες. Οι διαθρησκειακές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν 

συμμετοχή σε διαλόγους και διαθρησκειακές συναντήσεις διαφόρων φορέων, 

θρησκευτικών και κοσμικών, συγγραφή σχετικού επιστημονικού υλικού καθώς και 

διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου του Διαθρησκειακού Διαλόγου στο Τμήμα 

Θεολογίας. Το Τμήμα Θεολογίας, εκπαιδεύει τους φοιτητές του στη συνάντηση με 

τον θρησκευτικώς “άλλον”, και κυρίως με τους πιστούς των Αβρααμικών 

Θρησκειών, τους οποίους ενώνουν κοινές βιβλικές αναφορές και κοινοί ιεροί τόποι 

αλλά και προκαταλήψεις και θρησκευτικοπολιτικοί ανταγωνισμοί στην πάροδο των 

αιώνων της ιστορίας. Οι φοιτητές, μεταξύ των οποίων και μοναχοί και ιερωμένοι, 

ασκούνται στη γνώση της θρησκευτικής ετερότητας, του μουσουλμάνου εν 

προκειμένω, των ιστορικών, θεολογικών, πολιτιστικών και άλλων καταβολών του, με 

κύριο σκοπό την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων για την θρησκεία και το 

                                                 
115 Για την πορεία των διαθρησκειακών διαλόγων και τις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, της Εκκλησίας της Ελλάδος, 

του Τμήματος Θεολογίας, του Α.Π.Θ., της Ρωμαϊοκαθολικής Εκκλησίας και του Παγκοσμίου 

Συμβουλίου των Εκκλησιών, βλ. Γρηγόριος Ζιάκας, Διαθρησκειακοί Διάλογοι. Τ. Α΄ Ζώντας αρμονικά 

με τον θρησκευτικώς άλλον. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2010 και Αγγελική Ζιάκα, Διαθρησκειακοί 

Διάλογοι. Τ. Β΄ Η Συνάντηση του Χριστιανισμού με το Ισλάμ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2010. 
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πολιτισμικό υπόβαθρο, κυρίως των μουσουλμανικών χωρών της Μέσης Ανατολής 

αλλά και των μουσουλμανικών πληθυσμών της Ευρώπης. Η διαθρησκειακή 

εκπαίδευση στοχεύει στην απόκτηση δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τους φοιτητές, 

μεταξύ των οποίων και ιερείς και μουσουλμάνοι ιεροδιδάσκαλοι, φορείς καταλλαγής 

και εποικοδομητικού διαλόγου εντός της σύγχρονης κοινωνίας.  

Το ιστορικό παρελθόν της Ορθοδοξίας και των σχέσεών της με τον κόσμο του 

Ισλάμ από τις απαρχές του, καθιστούν τον διάλογο αυτόν σήμερα ακόμη πιο γόνιμο, 

όταν μάλιστα αναφερόμαστε στο παρελθόν με όρους συνάντησης και όχι 

διαχωρισμού και πρόκλησης θρησκευτικών, εθνικιστικών και άλλων παθών. Η 

παρουσία επίσης αυτόχθονων  μουσουλμανικών πληθυσμών στην Ελλάδα από την 

εποχή ακόμη των Οθωμανικών χρόνων, καθιστούν ακόμη πιο επιτακτικό τον διάλογο 

εντός των τοπικών συμφραζομένων. Μια συνάντηση η οποία μπορεί να αποτελέσει 

καλή κοινή μαρτυρία όχι μόνον για την ομαλή συμβίωση χριστιανών και 

μουσουλμάνων, αλλά και για την επικοινωνία και την ανάπτυξη εκατέρωθεν δράσεων 

και πρωτοβουλιών, σε μια εποχή που οι εποικοδομητικές σχέσεις και το πνεύμα 

συνεργασίας δεν είναι αυτονόητες και χρειάζονται συστηματική και συνεχή 

ανατροφοδότηση. Ο χώρος της παιδείας, και ειδικά του σχολείου, πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι ο πιο πρόσφορος για την άρση των νοητών αλλά 

και υπαρκτών θρησκευτικών και διαχωριστικών συνόρων. 

 

6.2.2 «Προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης Θεολόγων και Ιεροδιδασκάλων 

της Θράκης σε θέματα Θρησκευτικών, Θρησκευτικής Ετερότητας και 

Διαπολιτισμικής Θρησκευτικής Αγωγής» 

Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκε και το Πρόγραμμα το οποίο υλοποιήθηκε 

υπό την επιστημονική αιγίδα του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. με τίτλο 

«Προγράμματα Δια βίου Εκπαίδευσης Θεολόγων και Ιεροδιδασκάλων της Θράκης σε 

θέματα Θρησκευτικών, Θρησκευτικής Ετερότητας και Διαπολιτισμικής 

Θρησκευτικής Αγωγής».116 Το πρόγραμμα κατεξοχήν πρωτοπόρο για την ελληνική 

πραγματικότητα, πρόβαλε εκπαιδευτικά τη θρησκευτική ετερότητα στη Θράκη ως 

παράγοντα ειρηνικής συμβίωσης και αλληλεπίδρασης στον δημόσιο χώρο. 

Συγκεκριμένα, μετά τη θέσπιση του Νόμου 4115/2013, άρθρο 53 περί 

                                                 
116 Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2014 «Εκπαίδευση και 

∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.  
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«Ιεροδιδασκάλων της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και ενίσχυσης της 

φοίτησης μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια σχολεία της Θράκης», και την ανάγκη 

επιμορφώσεών τους σε θέματα που αφορούν στη διδασκαλία του Ισλάμ στο Ελληνικό 

Δημόσιο Σχολείο στη γεωγραφική περιοχή της Θράκης, φάνηκε αναγκαίο να 

εμπλακούν τόσο οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί όσο και οι νεοδιοριζόμενοι 

ιεροδιδάσκαλοι117 σε ένα κοινό πρόγραμμα επιμορφώσεων. Στόχος του 

Προγράμματος ήταν η πρόταξη της θρησκείας ως καταλύτη ομαλής και 

εποικοδομητικής συνύπαρξης και όχι ως πηγής εντάσεων. Για την υλοποίησή του 

έγιναν για πρώτη φορά συναντήσεις διδασκόντων θεολόγων και ιεροδιδασκάλων, δια 

της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών, με απώτερο σκοπό τη γνωριμία 

και την αλληλοϋποστήριξή τους στο κοινό σχολικό περιβάλλον.  

Το πρόγραμμα χωρίστηκε σε δύο κύριες δράσεις:  στις επιμορφώσεις των 

θεολόγων και ιεροδιδασκάλων σε θέματα θρησκευτικών, θρησκευτικής ετερότητας 

και διαπολιτισμικής θρησκευτικής εκπαίδευσης, και στην εκπόνηση πιλοτικού 

υλικού. Οι επιμορφώσεις αναπτύχθηκαν σε τέσσερις διδακτικές ενότητες: πρώτον 

στην υλοποίηση εντατικής επιμόρφωσης των θεολόγων σε µαθήµατα εξειδίκευσης 

που αφορούν στην Ορθόδοξη Χριστιανική θρησκεία για τους θεολόγους και σε 

διδακτικές ενότητες και δράσεις που ενημερώνουν για τους ενδεδειγμένους 

παιδαγωγικούς τρόπους διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών· δεύτερον 

στην υλοποίηση εντατικής επιμόρφωσης των ιεροδιδασκάλων στη θρησκεία του 

Ισλάµ, καθώς και σε διδακτικές ενότητες και δράσεις που ενημερώνουν για τους 

ενδεδειγμένους παιδαγωγικούς τρόπους διδασκαλίας του µαθήµατος των 

θρησκευτικών και διερεύνησης των διδακτικών και θεολογικών αναγκών για τη 

σύνταξη των μελλοντικών Προγραμμάτων και Οδηγών Σπουδών για το Ισλάμ σε 

ελληνική γλώσσα· τρίτον σε κοινές δράσεις επιμόρφωσης θεολόγων και 

ιεροδιδασκάλων, σε θέματα διαπολιτισμικής θρησκευτικής εκπαίδευσης και 

θρησκευτικής ετερότητας, και σε ζητήματα συνύπαρξης, ηθικής, καταλλαγής, 

πολιτιστικών και θρησκευτικών συναπαντημάτων στην περιοχή της Θράκης και 

δημιουργικής ανάδειξής τους στο κοινό σχολικό περιβάλλον. Τέλος σε µαθήµατα 

                                                 
117 Οι Ιεροδιδάσκαλοι διακρίνονται στους μουσουλμάνους θρησκευτικούς λειτουργούς της Θράκης και 

στους αποφοίτους της πρώην Ε.Π.Α.Θ. (Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης), από την 

οποία αποφοιτούσαν έως πρόσφατα μουσουλμάνοι δάσκαλοι για τα μειονοτικά σχολεία της Θράκης. 

Ορισμένοι εξ αυτών (27 περίπου για το σχολικό έτος 2020-2021) έχουν αναλάβει, εδώ και εννέα 

χρόνια, τη διδασκαλία του επιλεγομένου μαθήματος του Ισλάμ στα δημόσια σχολεία της Θράκης. Το 

μάθημα απευθύνεται στους μουσουλμανόπαιδες της περιοχής που επιλέγουν τα δημόσια σχολεία και 

διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα.  
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νέας ελληνικής γλώσσας µε σκοπό την περαιτέρω γλωσσική ενίσχυση των 

ιεροδιδασκάλων σε κορανικούς και ευρύτερα μουσουλμανικούς όρους και της 

μεταφοράς τους στην ελληνική γλώσσα.  

Από την πορεία του Προγράμματος συμπεράναμε ότι αποτέλεσε μια καλή αρχή 

επικοινωνίας και δημόσιου διαλόγου για τις ανάγκες και τις εκπαιδευτικές 

προτεραιότητες στο παρόν και στο μέλλον, σε θέματα Χριστιανισμού και Ισλάμ και 

διαπολιτισμικής τους προσέγγισης. Δημιούργησε σχέσεις εμπιστοσύνης και 

αλληλοπεριχώρησης στον ευρύτερο δημόσιο χώρο. Επιπρόσθετα, οι επιμορφώσεις 

εγκαινίασαν θεσμικά και ακαδημαϊκά την επικοινωνία μεταξύ δύο ομάδων 

εκπαιδευτών και θρησκευτικών λειτουργών που πραγματεύονται το θέμα της 

θρησκείας. Ένα θέμα  κατεξοχήν ζωτικής σημασίας για την κοινωνική συνοχή και τον 

άνθρωπο, το οποίο όμως θεωρείται από πολλούς είτε ταμπού είτε παρωχημένο, και 

έως τέτοιο αδιάφορο ή περιχαρακωμένο στα όρια των θρησκευτικών κοινοτήτων. Για 

τον λόγο αυτόν, αν και στην περιοχή της Θράκης μουσουλμάνοι και χριστιανοί 

συμβιώνουν εδώ και αιώνες, αν και απευθυνόμασταν σε θεολόγους και σε ανθρώπους 

που ασχολούνται με τη θρησκευτική άσκηση και τις πνευματικές της διαστάσεις, 

διαπιστώσαμε ότι οι μεν μουσουλμάνοι γνωρίζουν ελάχιστα πράγματα για τον 

Χριστιανισμό, και αυτά είναι γενικά, χωρίς ιδιαίτερη μάλιστα κατανόηση και γνώση 

της Ορθοδοξίας, και απορρέουν κυρίως από το κορανικό κείμενο, οι δε χριστιανοί 

γνωρίζουν περισσότερα για το Ισλάμ, τα οποία όμως στις διατυπώσεις τους είναι 

ορισμένες φορές στερεοτυπικά, φοβικά ή και στρεβλά.  

Η τελική προσπάθεια των επιμορφώσεων ήταν ακριβώς η άρση των εν λόγω 

περιορισμών και προκαταλήψεων, η εκκίνηση της αλληλογνωριμίας, η 

απαγκίστρωσή τους από στερεότυπα, και η από κοινού εργασία για τη θετική 

ανάδειξη της θρησκευτικής και πολιτισμικής ποικιλίας της περιοχής και της 

κοινωνικής συνοχής. Στη συνάφεια αυτή βοήθησαν εξαιρετικά οι κοινές συζητήσεις, 

ακόμη και οι κρίσιμες αντιπαραθέσεις, έτσι ώστε τελικά να επιτελεσθεί ένα 

σημαντικό εκπαιδευτικό έργο, με την παράλληλη ικανότητα διαχείρισης και του 

συναισθήματος.  

Εντοπίστηκε ακόμη η ανάγκη για επαρκέστερη μύηση και κατάρτιση των 

επιμορφούμενων στις παιδαγωγικές μεθόδους του διδακτικού τους έργου, με 
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πρακτικές προσεγγίσεις και σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας, που να εξυπηρετούν την 

προσφορά του μαθήματος των θρησκευτικών στην τάξη και την κοινωνία.118  

 

6.2.3 Προπτυχιακό πρόγραμμα ισλαμικών σπουδών στο Α.Π.Θ.: 

«Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών» 

Καρπός του προηγούμενου επιστημονικού προγράμματος καθώς και της μακράς 

επιστημονικής ακαδημαϊκής μελέτης του Ισλάμ από τις Θεολογικές Σχολές της χώρας 

συστηματικά, ήδη από τη δεκαετία του 1970 και εντεύθεν, και ειδικώς του Τμήματος 

Θεολογίας του ΑΠΘ, υπήρξε η ίδρυση του προπτυχιακού προγράμματος 

Μουσουλμανικών Σπουδών στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του 2016, του πρώτου προπτυχιακού 

προγράμματος σε ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα με αντικείμενο επιστημονικής 

μελέτης το Ισλάμ.  

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις ισλαμικές σπουδές έχει ως σκοπό την 

ακαδημαϊκή μελέτη τoυ Ισλάμ και των πολιτισμών του, την εκμάθηση των σχετικών 

γλωσσών (με έμφαση στην Αραβική και Περσική), την προσέγγιση της Σπουδής της 

Θρησκείας και των πολιτισμών γενικότερα, την προαγωγή των διαθρησκειακών 

διαλόγων και των σχέσεων καταλλαγής, εντός του πλαισίου που ορίζουν τα 

ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά και πολιτισμικά δεδομένα. Στόχος του προγράμματος 

σπουδών είναι να προετοιμάσει μουσουλμάνους θεολόγους εκπαιδευτικούς, που θα 

διδάξουν το Ισλάμ στα δημόσια σχολεία της Θράκης, καθώς και επιστήμονες που θα 

ασχολούνται με τη μελέτη αφενός μεν της ισλαμικής Θεολογίας και παράδοσης και 

αφετέρου της θρησκείας και της σχέσης της με την κοινωνία και τον πολιτισμό, αλλά 

και αποφοίτους που θα αποτελέσουν σταδιακά μια καλή δεξαμενή στελεχών για 

πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και άλλους οργανισμούς 

και εργασιακούς χώρους. 

Από την έως τώρα πορεία του προπτυχιακού προγράμματος των μουσουλμανικών 

σπουδών στο Τμήμα Θεολογίας που έχει ήδη βγάλει τους πρώτους αποφοίτους το 

2020, και παρά τις μεγάλες δυσκολίες που συνάντησε από συγκεκριμένους 

χριστιανικούς και μουσουλμανικούς κύκλους, δικαστικές περιπέτειες, και την ισχνή 

υποστήριξη που λαμβάνει έως σήμερα, κατόρθωσε με συνεχή και συστηματική 

                                                 
118 Για το πρόγραμμα βλ. http://religiouseduthraki.web.auth.gr/, 01.04.2021 καθώς και την δίγλωσση 

έκδοση, Αγγελική Ζιάκα (επιμ.), Διαπολιτισμική Θρησκευτική Εκπαίδευση και Ισλάμ σε Ελλάδα, 

Ευρώπη και ΗΠΑ, εκδ. Μαΐστρος, Αθήνα 2016. 

http://religiouseduthraki.web.auth.gr/
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δουλειά να εδραιωθεί ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό και ακαδημαϊκά άριστο πεδίο 

διδασκαλίας και έρευνας. Χάρη στη λειτουργία του παράλληλου αυτού προπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών με το προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Θεολογίας, 

χριστιανοί, μουσουλμάνοι και μη θρησκευόμενοι σπουδάζουν από κοινού ορθόδοξη 

θεολογία και Ισλάμ, μαθαίνουν και κατανοούν τις ποικίλες εκφράσεις και ερμηνείες 

των θρησκειών του κόσμου, και εξασκούνται σε αγαστή συνύπαρξη και σε 

επιστημονικές και διαπροσωπικές συνεργασίες. Το προπτυχιακό αυτό πρόγραμμα 

σπουδών είναι το μόνο στον κόσμο που αντλεί από την εμπειρία των Ορθοδόξων 

Εκκλησιών και καλεί φοιτητές/τριες, καθηγητές και άλλους εκπαιδευόμενους, να 

ανακαλύψουν τον πλούτο της διαλεγόμενης ορθόδοξης και μουσουλμανικής 

παράδοσης. Μεταξύ των φοιτητών αλλά και των διδασκόντων είναι και ιερείς και 

μουσουλμάνοι ιεροδιδάσκαλοι, η παρουσία των οποίων είναι ιδιαιτέρως σημαντική 

για την άσκηση ενός ουσιαστικού και πραγματικού διαλόγου με το σύνολο του 

φοιτητικού και καθηγητικού προσωπικού.119    

 

6.2.4 Εκκλησία της Ελλάδος, διαθρησκειακός διάλογος και ποιμαντικά 

παραδείγματα καταλλαγής 

Η Εκκλησία της Ελλάδος, αν και συμβιώνει αγαθά με τη μουσουλμανική 

μειονότητα της Δυτικής Θράκης και αγκαλιάζει τους μετανάστες που καταφθάνουν 

τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, σε όποια θρησκεία κι αν ανήκουν, φαίνεται 

πως δεν ήταν ακόμη έτοιμη, έως πρόσφατα τουλάχιστον, λόγω και εσωτερικών 

αντιπαραθέσεων, να αναλάβει επισήμως τη διεξαγωγή διαθρησκειακών διαλόγων και 

πρωτοβουλιών. Αυτό βέβαια δεν την εμποδίζει να μετέχει σε τέτοιου είδους 

διαλόγους κάτω από την ομπρέλα του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών 

(ΠΣΕ) ήδη από το 1948 όσο και του Διεκκλησιαστικού Οργάνου των Ευρωπαϊκών 

Εκκλησιών (CEC=Conference of European Churches), οργανισμοί που έχουν 

αναπτύξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον διαθρησκειακό διάλογο. Ας επισημάνουμε 

σχετικώς ότι η Εκκλησία της Ελλάδος φιλοξένησε τη Συνεδρία Ιεραποστολή και 

Ευαγγελισμός του ΠΣΕ στην Αθήνα το 2005. Πρόκειται για το πρώτο συνέδριο που 

πραγματοποίησε το ΠΣΕ από την ίδρυσή του σε ορθόδοξη χώρα.  

Η ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (2003), στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην UNESCO (1998) καθώς και η 

                                                 
119 Οδηγός Σπουδών Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών, Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ 

https://www.theo.auth.gr/el/node/3083, 30.03.2021. 

https://www.theo.auth.gr/el/node/3083
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ίδρυση Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

(1998), φανερώνει το ενδιαφέρον της Εκκλησίας της Ελλάδος για τις ευρωπαϊκές και 

διεθνείς σχέσεις και τη θέλησή της να κάνει την Εκκλησία δραστήρια και συμμέτοχο 

στα διεθνή fora, κατά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την ανθρωπότητα.  

Ιστορικές είναι οι επισκέψεις του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, 

κατά τα πρότυπα του Πατριαρχείου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες 

από 4 έως 8 Οκτωβρίου 2003 και η ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 

Λαϊκού Κόμματος. Η επίσκεψη επίσης στις 27 Μαΐου-1 Ιουνίου 2006 στην έδρα του 

ΠΣΕ, καθώς και στον Διεθνή Οργανισμό της ΄Υπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για 

τους Πρόσφυγες (UNHCR) και στον Διεθνή Οργανισμό Μεταναστεύσεως (ΙΟΜ), 

είναι ιστορικής σημασίας γεγονότα στην πορεία προσέγγισης της Εκκλησίας του 

θρησκευτικώς άλλου και μάλιστα των φλεγόντων προβλημάτων του.  

Σημαντική επίσης είναι συμμετοχή της Εκκλησίας της Ελλάδος στο ευρωπαϊκό 

συνέδριο που οργάνωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης στη Δημοκρατία του Σαν 

Μαρίνο με θέμα Η θρησκευτική διάσταση του Διαπολιτισμικού διαλόγου, 23-24 

Απριλίου του 2007. Στο Συνέδριο προσκλήθηκαν και έλαβαν μέρος εκπρόσωποι 

χριστιανικών Εκκλησιών, του Ιουδαϊσμού και του Ισλάμ, της κοινωνίας των πολιτών, 

των κρατών-μελών της Ευρώπης, διεθνών οργανισμών και ειδικοί επιστήμονες. 

Στόχος του συνεδρίου ήταν η αναζήτηση ικανών μοντέλων συνύπαρξης με τις 

διάφορες θρησκευτικές κοινότητες των χωρών της Ευρώπης, και η προετοιμασία ενός 

σημαντικού κειμένου με τίτλο «Λευκή Βίβλος πάνω στον Διαπολιτισμικό Διάλογο». 

Στο κείμενο αυτό επιχειρείται προσέγγιση των διαφόρων πλευρών του 

διαπολιτισμικού διαλόγου. Στη σύνταξη του κειμένου μετέσχε και η Εκκλησία της 

Ελλάδος, η οποία κατέθεσε τις δικές της προτάσεις στο επίσημο δελτίο 

«Εκκλησία».120 

Ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση του διαθρησκειακού διαλόγου έγινε στις 

12 Μαΐου του 2007, όταν η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

πραγματοποίησε στην Ι.Μ. Πεντέλης ημερίδα με θέμα Γνωριμία με το Ισλάμ. Της 

ημερίδας, στην οποία έλαβαν μέρος καθηγητές ειδικοί του Ισλάμ, προήδρευσε ο 

μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα Ισλάμ, 

                                                 
120 «Εκκλησία», έτος ΠΔ΄ 6, Ιούνιος 2007: 480-481. 
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τα όρια της προβληματικής. Η εισήγηση αυτή δημοσιεύτηκε στο επίσημο δελτίο της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, Εκκλησία.121   

 Τελειώνοντας την ενότητα αυτή, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η Εκκλησία 

της Ελλάδος  έχει πάρει θετική απόφαση για την ανέγερση ισλαμικού τεμένους στην 

Αθήνα για την εξυπηρέτηση των λατρευτικών αναγκών των μεταναστών 

μουσουλμάνων, το οποίο και λειτούργησε εντός της Πανδημίας. Ακόμη προσφέρθηκε 

η Εκκλησία της Ελλάδος να δωρίσει 30 στρέμματα γης στο Σχιστό για τη δημιουργία 

μουσουλμανικού νεκροταφείου, ένα θέμα για το οποίο δεν έχει μεριμνήσει, ως 

όφειλε, το κράτος.122 

Στη Δυτική Θράκη, όπου υπάρχουν παραδοσιακά χώροι μουσουλμανική 

προσευχής μικροί ή μεγάλοι, μεστζίντια ή τζαμιά, περί τα 300, σε πολλές πόλεις ή 

χωριά συνυπάρχουν αρμονικά πλησίον των εκκλησιών. Το θέμα των 

μουσουλμανικών χώρων προσευχής σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αποτέλεσε μια 

μεγάλη πρόκληση για τη χώρα, λόγω των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών, ήδη 

από τη δεκαετία του 1970, και πολύ πιο εντατικά από το 2000 και εντεύθεν. Στη 

Θεσσαλονίκη, η Θεολογική Σχολή προσέφερε, από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, 

χώρο προσευχής στους μουσουλμάνους φοιτητές του Α.Π.Θ., χώρος που παραμένει 

σε χρήση και φιλοξενεί σημαντικό αριθμό μουσουλμάνων, ποικίλων εθνικών, 

πολιτισμικών και γλωσσικών αναφορών, για την προσευχή της Παρασκευής. 

Υπάρχουν επίσης και λίγα άλλα κέντρα, τα οποία λειτουργούν ως άτυποι χώροι 

προσευχής. Η Ευαγγελική Εκκλησία Θεσσαλονίκης προσφέρει κάθε Παρασκευή 

απόγευμα δυνατότητα συνάντησης μουσουλμάνων προσφύγων στον χώρο της 

Εκκλησίας, με σκοπό την παροχή ψυχολογικής και υλικής στήριξης, ήδη εδώ και μια 

πενταετία συστηματικά.  

Η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη ως προς τη διευθέτησή της στην Αθήνα, 

όπου συγκεντρώνονται και οι μεγαλύτερες μεταναστευτικές και  προσφυγικές ροές. 

Από το 2011 και εντεύθεν το Υπουργείο Παιδείας, δια της Γ.Γ. Θρησκευμάτων, 

άρχισε συστηματικές επικοινωνίες με τις πολλές και διάφορες μουσουλμανικές 

κοινότητες των Αθηνών και σήμερα, 12 από τους 70 περίπου χώρους προσευχής, 

είναι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο, διότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τον 

νόμο κριτήρια ασφαλούς λειτουργίας. 

                                                 
121 «Εκκλησία», έτος ΠΔ΄ 5, Μάιος 2007: 341-343. 
122 «Εκκλησία», έτος ΠΓ΄ 4, Απρίλιος 2006: 273-273. 
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Η Εκκλησία της Ελλάδος πέρα από τις προαναφερθείσες διαθρησκειακές 

πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχει ενεργά, έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο 

συμπαράστασης και συσσιτίων για διάφορες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσφύγων. Από το 2020 και εντεύθεν ανέλαβε και 

το εξαιρετικά σημαντικό και δύσκολο έργο της φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.123 

Στα χέρια της Εκκλησίας, της πρόνοιάς της και της χριστιανικής ανιδιοτελούς 

αγάπης, βρίσκονται σήμερα πολλά εκατοντάδες προσφυγόπουλα, από πολλούς 

διαφορετικούς τόπους της γης. Υπάρχει μεγαλύτερο έργο και δώρο από αυτό για τη 

σύγχρονη Εκκλησία;   

Σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν ιερείς που οργάνωσαν και διευθύνουν 

φιλανθρωπικές οργανώσεις και δίκτυα, πολλοί από τους οποίους επιτελούν σπουδαίο 

και δύσκολο έργο, χωρίς ιδιαίτερη προβολή και με τη βοήθεια της Ενορίας και της 

τοπικής κοινωνίας. Ένας από αυτούς, αγαπητός και άξιος για το έργο του, ήταν ο 

πατήρ Στρατής, που ο Θεός τον πήρε γρήγορα μαζί του, ο οποίος ίδρυσε το 2009 τη 

φιλανθρωπική οργάνωση «Αγκαλιά» με σκοπό να βοηθά πρόσφυγες και μετανάστες. 

Ο τύπος μεταφέρει τα λόγια του ως εξής:  

«Πολύ πρόσφατα, τρεις γυναίκες έφθασαν στο χωριό – δύο από αυτές 

εγκυμονούσες. Είχαν όλες χάσει τους συζύγους και τα παιδιά τους. Αναλάβαμε 

δράση και επανενώσαμε τις οικογένειες. Τότε, ένας από τους άντρες στάθηκε 

μπροστά μου και με φίλησε. Η αγάπη δεν έχει θρησκεία. Ο Απόστολος Παύλος 

γράφει στην Επιστολή προς Κορινθίους: «‘Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων μιλώ 

και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, έγινα χαλκός που ηχεί ή κύμβαλο που 

αλαλάζει’».124 

 

6.2.5  Ποιμαντικά παραδείγματα καταλλαγής στη Μέση Ανατολή  

 Η ενότητα αυτή θα ολοκληρωθεί με δύο ποιμαντικά παραδείγματα δράσης υπέρ 

της καταλλαγής από τη Μέση Ανατολή:  

Το Ορθόδοξο Κίνημα Νέων της Εκκλησίας της Αντιόχειας (Orthodox Youth 

Movement of the Antiochian Church),  είναι μια οργάνωση της Εκκλησίας της 

Αντιόχειας που υπάρχει από το 1943 έως σήμερα. Ο ποιμαντικός του ρόλος είναι 

                                                 
123 Η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) και ο Διεθνής Οργανισμός 

Μετανάστευσης (ΔΟΜ) συνεργάζονται με τον Μη-Κερδοσκοπικό Οργανισμό της Εκκλησίας της 

Ελλάδος για την ασφαλή φιλοξενία των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα. 

https://greece.iom.int/en/node/4917, 30.03.2021.  
124 https://balkaninsight.com/2015/12/15/love-thy-neighbour-the-church-and-the-refugees-11-10-2015-

el/?lang=el, 30.03.2021. 

https://greece.iom.int/en/node/4917
https://balkaninsight.com/2015/12/15/love-thy-neighbour-the-church-and-the-refugees-11-10-2015-el/?lang=el
https://balkaninsight.com/2015/12/15/love-thy-neighbour-the-church-and-the-refugees-11-10-2015-el/?lang=el
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ποικίλος αφού εργάζεται για τη μοναστική και ενοριακή αναγέννηση, σε θεολογικό, 

πνευματικό και κοινωνικό επίπεδο. Παράλληλα, τα τελευταία έτη, άρχισε και 

παράλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα υγείας στον Λίβανο και στη 

Συρία, προσπαθώντας να θεραπεύσει τις ανάγκες της ανθρωπιστικής κρίσης των 

τελευταίων ετών και στις δύο χώρες. Μπρος στην όλο και αυξανόμενη θρησκευτική 

βία, οργανώθηκαν επίσης δίκτυα διαθρησκειακού διαλόγου σε Λίβανο, Συρία και 

Ιράκ, με σκοπό την προάσπιση των χριστιανών από τους μουσουλμάνους των 

περιοχών αυτών. Ο Φάντελ Νασρ, ο Γενικός Γραμματέας του Ορθόδοξου κινήματος 

Νέων της Εκκλησίας της Αντιοχείας, σε διάλεξη που έκανε πέρυσι τον Ιανουάριο 

2020 στο Τμήμα Θεολογίας ως προσκεκλημένος στο μάθημα του Διαθρησκειακού 

Διαλόγου, τόνισε τη μεγάλη σημασία της επικοινωνίας, της συγχώρεσης αλλά κυρίως 

της δράσης, λέγοντας: δεν έχουμε κάνει αρκετά. Αν πραγματικά είχαμε κάνει αρκετά θα 

ήταν λιγότερες οι πληγές του παρόντος. Όπως όμως και να έχει, δεν θα αφήσουμε τις 

κοιτίδες μας. Εργαζόμαστε με τα δίκτυά μας, κινητοποιώντας τους νέους ορθοδόξους 

να προσφέρουν βοήθεια, εκπαίδευση και δράση επικοινωνίας σε όλους όσοι το 

χρειάζονται. Το δίκτυό τους φαίνεται ότι λειτουργεί με συνέπεια, ταχύτητα και 

αποτελεσματικότητα απέναντι σε κάθε δύσκολη συνθήκη. Σε πρόσφατη ανακοίνωσή 

τους γράφεται: Με αυτές τις αξίες, ακόμη και μετά τα τραγικά γεγονότα του Αυγούστου 

του 2020, δημιουργήσαμε το Κοινοτικό Κέντρο της Βηρυτού με σκοπό να 

υποστηρίξουμε και καθοδηγήσουμε όλους όσοι δεσμεύονται απέναντι στον άνθρωπο 

και θεωρούν τον εθελοντισμό ως ανεκτίμητη δωρεά. Τα κοινοτικά κέντρα δεν 

φιλοξενούν μόνον δημιουργικά προγράμματα και δεν παρέχουν μόνον ευκολίες. Τα 

κοινοτικά κέντρα είναι ουσιώδη κέντρα με αρχές και ιδέες για αυτούς που επιθυμούν να 

προσφέρουν στην αγαπημένη μας πόλη Βηρυτό για τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ 

ταυτοχρόνως σχεδιάζουμε και ένα πρόγραμμα με μεγαλύτερη διάρκεια. Με γνώμονα τις 

αρχές μας φροντίζουμε να εργαζόμαστε υπέρ των κοινοτήτων της Βηρυτού και των 

κατοίκων της, να προωθήσουμε την κοινωνική ισότητα να βρούμε τρόπους και μέσα 

δημιουργίας και καινοτομίας, ούτως ώστε να δραστηριοποιούμε τους νέους μας για το 

παρόν και το μέλλον της πόλης. Πρόκειται για δυναμική δουλειά με ποιμαντικές και 

κοινωνικές υπηρεσίες και δράσεις, με αυστηρά καθημερινά χρονοδιαγράμματα στα 

οποία εμπλέκονται ειδήμονες και επαγγελματίες για να εξασφαλίσουμε καλά και 

υψηλού επιπέδου αποτελέσματα. Είμαστε υπερήφανοι για τη δουλειά μας και για την 

υπέρ δυναμική και δημιουργική ομάδα των νέων μας.  
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Στον Λίβανο υπάρχει επίσης και το Διαθρησκειακό Κέντρο Adyan125. Πρόκειται 

για ένα δίκτυο (ΜΚΟ) με ιδρυτικά μέλη χριστιανούς μαρωνίτες του Λιβάνου και 

μουσουλμάνους, με επικεφαλής μια επιστήμονα θεολόγο, μουσουλμάνα σιίτισα, την 

Nayla Tabara. Το κέντρο εργάζεται υπέρ της πολιτιστικής και θρησκευτικής 

διαφορετικότητας, προωθώντας την ισότιμη κοινωνική ευθύνη και την ειρηνική 

διαβίωση μεταξύ ατόμων και κοινοτήτων. Οργανώνει δράσεις, μαθήματα και 

σεμινάρια με κοινωνικό, πολιτικό, εκπαιδευτικό και πνευματικό περιεχόμενο. 

Προσφέρει βοήθεια σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και εργάζεται υπέρ της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και υπέρ της ανθρώπινης και οικολογικής ανάπτυξης με έναν 

τρόπο που να αγκαλιάζει, κατά το δυνατόν, όλες τις μορφές των σύγχρονων αναγκών. 

Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του έχει ιδρύσει και το εκπαιδευτικό 

ινστιτούτο Adyan, το οποίο διοργανώνει μαθήματα και σεμινάρια για μια ποικιλία 

θεμάτων, έχοντας όμως ως κεντρικό άξονα την ειρηνική συμβίωση χριστιανών και 

μουσουλμάνων. Το Ινστιτούτο συνεργάζεται με μεγάλα πανεπιστημιακά κέντρα της 

Ανατολής και της Δύσης, και η πορεία του έως τώρα είναι τόσο επιτυχημένη που 

προσελκύει ανθρώπους και νέους από όλο τον κόσμο. 

  

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως είναι ποιμαντικώς επιτακτική αυτή τη 

στιγμή: 

α) η αλληλογνωριμία χριστιανών και μουσουλμάνων δια μέσου της παιδείας και 

της αγαστής συνεργασίας στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής θρησκευτικής 

εκπαίδευσης,  

β) η επανατροφοδότηση και επικοινωνία του Πανεπιστημίου με τους θεολόγους 

συναδέλφους της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το ιερατείο, 

γ) η ίση κατάρτιση για όλους και η πρόσβαση σε σεμινάρια και δράσεις, 

δ) η ενθάρρυνση και στήριξη πρωτοβουλιών ενοριών με σκοπό τη θεραπεία των 

προβλημάτων ανθρώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.   

ε) εποικοδομητικές συζητήσεις με το ποίμνιο σε ζητήματα που φοβίζουν και 

ανάληψη δράσεων στο πλαίσιο της ενορίας με τη συμμετοχή ιερέων και λαϊκών.  

  

Έτσι μόνον μπορούν να αρθούν οι παρανοήσεις και στερεοτυπικές αντιλήψεις για 

το Ισλάμ από τους χριστιανούς αλλά και για τον Χριστιανισμό από τους 

                                                 
125125 https://adyanfoundation.org/about/mission/, 30.03.2021. 

https://adyanfoundation.org/about/mission/
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μουσουλμάνους. Στο πλαίσιο ποιμαντικών δράσεων και πρωτοβουλιών είναι 

σημαντική η συμβολή και ο ρόλος της επικοινωνίας, τόσο του κλήρου όσο και των 

λαϊκών με μουσουλμάνους, ούτως ώστε να μπορέσουν, με βήματα αλληλογνωριμίας 

και σταδιακής συνεργασίας, να συμβάλουν στην ανθρώπινη κοινωνία.  

Οι διαπιστώσεις αυτές, είναι μόνο ένα μέρος από την όλη εμπειρία που 

αποκομίσαμε από επιστημονικές και πρακτικές διαθρησκειακές εμπειρίες, και 

αποτελούν εν μέρει και τους μελλοντικούς σχεδιασμούς για την περαιτέρω ενίσχυση 

της διαπολιτισμικής και διαθρησκειακής εκπαίδευσης, με την ελπίδα η Εκκλησία να 

επωφεληθεί κατά το δυνατόν, ούτως ώστε να καταστεί πηγή καταλλαγής και 

ανατροφοδότησης για την κοινωνία.   
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7. Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΛΑΩΝ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Χριστιανική και Ισλαμική Τέχνη και Αρχιτεκτονική, Ναοδομία, 

Τεμένη, Σύμβολα, Εικονογραφία, Νοηματοδότηση ιερού χώρου. 

 

 

7.1 Εισαγωγή 

Στην ενότητα «Η Τέχνη ως σημείο συνύπαρξης λαών και θρησκειών» που υπάγεται 

στη θεματική ενότητα «Ισλαμικό Πανόραμα: Κόσμος, Ευρώπη, Ελλάδα από τις 

απαρχές έως σήμερα», οι επιμορφούμενοι καλούνται να καταρτιστούν στο πεδίο της 

θρησκευτικής κληρονομιάς και ειδικώς στους ιερούς τόπους της παγκόσμιας 

κληρονομίας γενικώς, και των αβρααμικών θρησκειών ειδικώς, στη σημασία που έχει 

ο ιερός χώρος για τους πιστούς, καθώς και στη σχέση του ιερού χώρου με τον 

μοντέρνο εκκοσμικευμένο κόσμο και την παγκόσμια κληρονομιά.  

Αρχικώς προβαίνουμε σε μια θεωρητική προσέγγιση του πεδίου της δημιουργίας, 

της εκδήλωσης και του χαρακτήρα της τέχνης, και κατόπιν εστιάζουμε στην 

εμβάθυνση της θρησκευτικής νοηματοδότησης και χρήσης της τέχνης. Κατανοώντας 

την τέχνη στο πολιτισμικό της πλαίσιο, τονίζεται η δυναμική χάραξη των ορίων που 

θέτει μεταξύ ιερού και δημόσιου χώρου με την παρουσία της και το πως εξυπηρετεί 

και εμπλουτίζει τις διαφορετικές θρησκευτικές ταυτότητες και εμπειρίες. 

Καταδεικνύεται πως η τέχνη, και δη η θρησκευτική, μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο 

όχημα εξωτερίκευσης εσώτερων μηνυμάτων με πρόσληψη οικουμενική. Πρόκειται 

για μια πανανθρώπινη εκδήλωση που ευνοεί τη συνύπαρξη και τον σεβασμό της 

θρησκευτικής ετερότητας και νοηματοδοτεί την ανθρώπινη ύπαρξη. Οι 

επιμορφούμενοι καλούνται να εμβαθύνουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ιερού 

χώρου και στη σημασία του, κυρίως στον Χριστιανισμό και στο Ισλάμ.  

Η ενότητα ξεκινά με μια εισαγωγή στην έννοια της τέχνης. Οι επιμορφούμενοι 

ενημερώνονται για το πώς η τέχνη αποτελεί προέκταση του ανθρώπου και 

συναντάται σε όλους τους πολιτισμούς και σε όλες τις ιστορικές περιόδους, όπου ο 

κάθε πολιτισμός, ο κάθε λαός και η κάθε θρησκεία δημιούργησε τις δικές του τέχνες. 

Ακολούθως, γίνεται μια προσέγγιση της ορθόδοξης θεολογίας στην τέχνη και μια 



Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

126 

παρατήρηση των τρόπων που η χριστιανική θεολογία μετουσιώνει θεολογικώς την 

τέχνη και την αρχιτεκτονική. Παράλληλα οι επιμορφούμενοι εντρυφούν στους 

μουσουλμανικούς συμβολισμούς του ιερού χώρου και πληροφορούνται για τις 

ανεικονικές και αρχιτεκτονικές καλλιτεχνικές εκφράσεις του Ισλάμ. 

Η ενότητα αυτή εστιάζει στα σημεία σύγκλισης και διαφοροποίησης του 

Χριστιανισμού και του Ισλάμ στο πεδίο της θρησκευτικής τέχνης. Σημεία που 

σμιλεύτηκαν μέσα από τη διαχρονική συμβίωση των δύο θρησκευτικών κοινοτήτων 

στην Ανατολική Μεσόγειο και φέρνουν κοντά χριστιανούς και μουσουλμάνους, είτε 

δια μέσου ανταγωνισμών και επίδειξης ισχύος είτε δια του σεβασμού των ιερών 

τόπων. Οι κοινοί ιεροί τόποι, λόγω της ιστορίας και του κάλλους τους, αφήνουν την 

παρακαταθήκη της μαρτυρίας τους στην ανθρωπότητα και αποτελούν την κατακλείδα 

της επιμορφωτικής αυτής Ενότητας με τίτλο «Ισλαμικό Πανόραμα».  

 

7.2 Ιερός Χώρος και ανθρωπότητα 

Στην ανθρωπότητα παρατηρείται εξαρχής η ανάγκη προσέγγισης του θείου. Μια 

ανάγκη η οποία αρχίζει ήδη με την εμφάνιση των ανθρώπων και αφήνει το 

αποτύπωμά της στην ιστορία. Οι πρωταρχικοί άνθρωποι προσπάθησαν να 

εξευμενίσουν τα στοιχεία της φύσης θεοποιώντας τα και στο πέρασμα των αιώνων 

παρατηρείται η γέννηση ποικίλων θρησκευτικών αντιλήψεων που απηχούν τη 

γέννηση των διαφόρων πολιτισμών του κόσμου.126 Κι ενώ οι εκδηλώσεις τέχνης και 

λόγου, οι θρησκευτικές αντιλήψεις, οι πεποιθήσεις και τα δόγματα διαφέρουν από 

θρησκεία σε θρησκεία, όλες τείνουν προς τον ίδιο σκοπό: την προσέγγιση και 

ανακάλυψη του θείου και την έκφραση της μεγαλοπρέπειας του με σύμβολα, λέξεις 

και εικόνες. Παράλληλα αρχίζει η ανέγερση ναών και η ανάπτυξη της τέχνης, ως 

προσπάθεια αναπαράστασης, προσέγγισης και κατανόησης του θείου, ένα κοινό 

στοιχείο έκφρασης που απαντά σε όλες τις θρησκείες του κόσμου. Ο ναός 

μετατρέπεται σε «ιερό χώρο», όπου συναντιούνται η θρησκευτική και κοινωνική 

πίστη της ανθρωπότητας. Χάρη στην εμπειρία του ιερού, το ανθρώπινο πνεύμα 

γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ αυτού που εμφανίζεται ως πραγματικό, σημαντικό και 

πλήρους σημασίας από αυτό που διακρίνεται ως χαοτικό και επικίνδυνο, και 

οριοθετεί την τυχαία και χωρίς νοηματοδότηση εμφάνιση και εξαφάνιση του 

ανθρώπου. Έτσι, πολλές από τις μεγαλύτερες εκφράσεις της ανθρωπότητας που 

                                                 
126 Α. Hauser, Κοινωνική ιστορία της τέχνης, τ. 1, Κάλβος, 1981, Αθήνα, σ.23;  Κατά τον E. Fischer, Η 

αναγκαιότητα της τέχνης, Θεμέλιο, Αθήνα 1984, σ. 42. 
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θαυμάζουμε σήμερα και στέκουν μάρτυρες του παρελθόντος είναι έργα θρησκευτικά, 

εμπνευσμένα από την πνοή του θρησκευτικού πνεύματος και προορισμένα στην 

υπηρεσία της παγκόσμιας θρησκευτικής μαρτυρίας.  

Όλες αυτές οι υψηλές, καλλιτεχνικές και πνευματικές εκφράσεις βρίσκουν την 

ολοκλήρωσή τους στον βίο και την εμπειρία των  θρησκειών του κόσμου εκ των  

οποίων οι πιο γνωστές και ζωντανές έως σήμερα είναι ο Ινδοϊσμός, ο Βουδισμός, ο 

Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ. Στην ενότητά μας θα ασχοληθούμε με τον 

Χριστιανισμό και το Ισλάμ, αφενός μεν διότι είναι οι δύο νεότερες αβρααμικές 

θρησκείες που γεννιούνται και εξαπλώνονται σε κοινούς τόπους127 και αφετέρου διότι 

ενδιαφέρουν τους σκοπούς της ενότητας αυτής.  

 

7.3 Χριστιανική και Μουσουλμανική Τέχνη και Αρχιτεκτονική 

Τόσο η παλαιοχριστιανική τέχνη όσο και η βυζαντινή μαρτυρούν το ιδιαίτερο 

δημιουργικό θρησκευτικό πνεύμα που εκφράζεται ποικίλως, όπως δια μέσου της 

χριστιανικής τέχνης και αρχιτεκτονικής. Το Ισλάμ, το οποίο εμφανίζεται τον 7ο μ.Χ. 

αιώνα και εξαπλώνεται σε περιοχές που η χριστιανική τέχνη ήταν ορατή και 

επιβλητική, μοιραία παραλαμβάνει πολλά στοιχεία από την προϋπάρχουσα αυτή 

καλλιτεχνική κληρονομιά. Πρωτίστως του Χριστιανισμού, αλλά ταυτοχρόνως και του 

Ιουδαϊσμού και του Ζωροαστρισμού, στοιχεία τα οποία σμιλεύει εντός του 

δημιουργικού πνεύματος και ζήλου της νέας θρησκείας.128 Για τον λόγο αυτόν είναι 

ενδιαφέρον να εξεταστεί πώς η νέα μονοθεϊστική θρησκεία που διαποτίστηκε από τη 

βιβλική διδασκαλία, κατανόησε και μετουσίωσε την προϋπάρχουσα καλλιτεχνική 

έκφραση και παρέδωσε τα δικά της θρησκευτικά και καλλιτεχνικά μνημεία και έργα 

στην ανθρωπότητα.  

Για την αναζήτηση των παραπάνω χρειάζεται να στραφεί κανείς αρχικώς στην 

παλαιοχριστιανική και βυζαντινή τέχνη από τον 4ο έως τον 8ο μ.Χ. αιώνα και τη 

θεολογική της διάσταση. Παραλλήλως να παρακολουθήσει την πρώιμη ισλαμική 

τέχνη και τις θεολογικές της κατανοήσεις, όπως αυτές εκφράστηκαν κατά την εποχή 

της πρώτης Δυναστείας του Ισλάμ, την εποχή των Ομαγιαδών (661-750) με έδρα της 

Δυναστείας τη Δαμασκό, μεγάλο ελληνιστικό και χριστιανικό κέντρο ως  την είσοδο 

του Ισλάμ. Λόγω του πλήθους των μνημείων αυτών των αιώνων (4ος -9ος αιώνας), 

                                                 
127 G. Fowden, Empire to Commonwealth: Consequences of Monotheism in Late Antiquity, Princeton, 

2016, σ. 5. 
128 M. Aga-Oglu, “Remarks on the Character of Islamic Art.” The Art Bulletin, vol. 36, no. 3, 1954, σσ. 

175–176. 
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επιλέγουμε ορισμένα μόνον εξ αυτών τα οποία θεωρούμε και ως πιο 

αντιπροσωπευτικά. Έτσι, για την παλαιοχριστιανική περίοδο ως 

αντιπροσωπευτικότερα δείγματα επιλέγουμε τον Άγιο Δημήτριο (5ος αιώνας) και την 

Αχειροποίητο (5ος αιώνας) Θεσσαλονίκης, ξυλόσκεπες βασιλικές, ενώ για τη 

βυζαντινή περίοδο επιλέγουμε την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως (6ος αιώνας) 

καθώς και την Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης (8ος αιώνας), οι οποίες είναι μοναδικά 

αρχιτεκτονικά παραδείγματα βασιλικής μετά τρούλου. Για το Ισλάμ επιλέγουμε τον 

Τρούλο του Βράχου στα Ιεροσόλυμα (7ος αιώνας) και το Μεγάλο Τέμενος της 

Δαμασκού (8ος αιώνας), μνημεία τα οποία είναι τα πρώτα ολοκληρωμένα δείγματα 

ισλαμικής τέχνης και αρχιτεκτονικής.  

Παρατηρώντας τη γέννηση και την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής, με βάση τα 

παραπάνω θρησκευτικά μνημεία, του Χριστιανισμού και του Ισλάμ, παρατηρούμε ότι 

στην τέχνη των δύο θρησκευτικών παραδόσεων υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές. 

Οι ομοιότητες οφείλονται πρώτον στο γεγονός ότι η ισλαμική τέχνη δέχθηκε βασικές 

επιρροές από την αρχιτεκτονική των ανατολικών χριστιανικών ναών και δεύτερον 

στο ότι το Ισλάμ είναι θρησκεία αυστηρώς μονοθεϊστική, η οποία βασίζεται σε 

θεμελιώδεις αρχές της βιβλικής αποκάλυψης. Οι διαφορές οφείλονται στη διαφορά 

ερμηνείας που δίνουν οι δύο θρησκευτικές παραδόσεις στη θεία αποκάλυψη. Γι’ αυτό 

οι διαφορές είναι λιγότερες στην αρχιτεκτονική των θρησκευτικών μνημείων, 

περισσότερες όμως, και μερικές φορές πολύ μεγάλες στα σημεία εκείνα που αφορούν 

στη θεολογική ερμηνεία και τους συμβολισμούς των θρησκευτικών κτηρίων και της 

λατρείας, και στην εσωτερική διαρρύθμιση και χρήση των χώρων.  

 

7.4 Χριστιανική και Μουσουλμανική Αρχιτεκτονική 

Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων αιώνων της ιστορίας του, ο Χριστιανισμός δεν 

μπόρεσε να αναπτύξει μια ξεχωριστή ναοδομία, εξαιτίας των συνεχών διωγμών που 

υφίστατο. Κατά τη διάρκεια των αιώνων αυτών ο χώρος συνάθροισης της Εκκλησίας 

λάμβανε χώρο σε οικίες, κυρίως στα υπερώα τους, όπου οι χριστιανοί οργάνωναν τις 

«αγάπες» και το «Κυριακόν Δείπνον» (Ι Κορ. 11,20) -τη Θεία Ευχαριστία- και 

επιδιδόταν σε έργα αλληλεγγύης και αγάπης (Πρ. 2, 42-47). Μόνον από τον 4ο αιώνα 

και εντεύθεν, όταν ο Χριστιανισμός γίνεται η επίσημη θρησκεία της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας και αντικαθιστά σταδιακά τις παγανιστικές λατρείες, αναπτύσσεται η 

εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. 
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Στην ανάπτυξη της βυζαντινής βασιλικής και της σταυροειδoύς εγγεγραμμένη με 

τρούλο, οι αρχιτέκτονες εμπνεύστηκαν από τις παραδόσεις του κλασικού, 

ελληνιστικού, ρωμαϊκού και ανατολικού κόσμου. Στα οκταγωνικά μαυσωλεία και στα 

θολωτά οικοδομήματα της Ανατολής οφείλουν τα βασικά τους χαρακτηριστικά τα 

παλαιοχριστιανικά Μαρτύρια και Βαπτίστρια. Στα συριακά Qubab και σε διάφορα 

θολωτά οικοδομήματα της Ανατολής εντοπίζεται η αρχή του τρούλου. Ο 

ημισφαιρικός τρούλος χρωστά την καταγωγή του στους Έλληνες και Ρωμαίους 

γεωμέτρες και μηχανικούς, οι οποίοι συνδύασαν το τετράγωνο και τον κύβο με τον 

κύκλο (πρβλ. π.χ. η πυθαγόρεια «τετρακτύν»). Το πρόβλημα του τετραγωνισμού του 

κύκλου επιλύθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τους βυζαντινούς 

αρχιτέκτονες, και κυρίως από τους αρχιτέκτονες του κατεξοχήν συμβόλου του 

Χριστιανισμού της Ανατολής, της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως. Έτσι, στην 

Εκκλησία της Ανατολής έχουμε ένα λαμπρό παράδειγμα αφομοίωσης του ελληνικού 

πολιτισμού, καθώς και ορισμένων δομικών εμπειριών του ρωμαϊκού κόσμου και του 

κόσμου της Ανατολής στο πεδίο της κατασκευής, χωρίς ωστόσο να υπάρχει 

αντιγραφή ή μίμηση της προγενέστερης τέχνης. Αντίθετα πρόκειται για μια 

δημιουργική και ανανεωτική αφομοίωση, η οποία αναπτύχθηκε και βασίστηκε στις 

χριστιανικές διδασκαλίες, παράγοντας την απαράμιλλη στη μορφή και το είδος 

βυζαντινή τέχνη και αρχιτεκτονική.129  

Οι βυζαντινές εκκλησίες μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις κυρίως τύπους: 

α) στον κυρίαρχο τύπο της παλαιοχριστιανικής ξυλόσκεπης βασιλικής με ορθογώνιο 

σχήμα και ελεύθερο σταυρό, όπως η Αχειροποίητος Θεσσαλονίκης, β) στην τρίκλιτη 

ή πεντάκλιτη βασιλική, όπως ο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης, γ) στη βασιλική που 

έχει στη διασταύρωση των κεραιών του σταυρού οκτάγωνο και σκεπάζεται με 

τρούλο, όπως οκταγωνικά – σταυροειδή Βαπτιστήρια του 5ου αιώνα, οι Άγιοι 

Θεόδωροι του Μυστρά (13ος αιώνας) και δ) στη βασιλική μετά τρούλου, στην οποία ο 

σταυρός εγγράφεται εντός ενός τετραγώνου ή ορθογώνιου παραλληλόγραμμου και 

φέρει τρούλο, όπως η Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως και Θεσσαλονίκης.130  

                                                 
129 Για περισσότερα βλ.: A. R. Bellinger, “The Temples at Dura-Europos, and Certain Early Churches”, 

Seminarium Kondakovianum 4 (1931), p. 173-177; J. G. Davies, “The Mutual Relationship of 

Architecture and Liturgy”, Architecture of the Eastern Churches, Proceedings of a Conference, 

University of Birmingham, Birmingham, 1981.  
130 Για μια ανακεφαλαίωση σχετικά με την προσέγγιση των θεωριών των τύπων των βυζαντινών 

εκκλησιών βλ.: Αναστάστιος Τάντσης, Η αρχιτεκτονική σύνθεση στο Βυζάντιο, Θεσσαλονίκη, 2012. 

Κυρίως: 25-27, 121-123, 149-151, 153-156· και R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine 

architecture, New Haven, Yale Univ. Press, 1984. 
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Η γέννηση και η εξέλιξη της ισλαμικής αρχιτεκτονικής ακολούθησε διαφορετική 

πορεία από αυτήν του Χριστιανισμού. Το Ισλάμ γεννήθηκε εν μέσω των ερήμων του 

«άδειου τετάρτου» (ρούμπ αλ-χάλι), μεταξύ μεγάλων πολιτισμών αλλά ταυτοχρόνως 

και στο περιθώριο αυτών. Η αρχιτεκτονική του χώρου ήταν απλή και ανταποκρινόταν 

στις ανάγκες της ερήμου, με πλίνθινα οικοδομήματα. Με την εξάπλωση του το Ισλάμ, 

παραλαμβάνει την προϋπάρχουσα γνώση άλλων πολιτισμών στα πεδία της τέχνης και 

της αρχιτεκτονικής, όπως και σε αυτά της φιλοσοφίας και της θεολογίας. 

Επηρεάζεται ειδικά από την κλασική περσική και ρωμαϊκή αρχιτεκτονική και κυρίως 

από τη χριστιανική τέχνη και τη ναοδομία της Παλαιστίνης και της Συρίας.131 Στις 

αρχές του Ισλάμ και περίπου για μισό αιώνα, οι μουσουλμάνοι είχαν απλά τεμένη, 

πολλές φορές υπαίθρια ή χώρους όμοιους με την οικία του Προφήτη του Ισλάμ 

Μωάμεθ στη Μεδίνα. Εδώ στη Μεδίνα ο ίδιος ο Μωάμεθ ανέγειρε για πρώτη φορά 

το πρώτο ισλαμικό τέμενος, χτισμένο από ψημένα τούβλα στον ήλιο (λαμπίν) και με 

έναν κλειστό περίβολο, με σκεπή ακουμπισμένη σε κορμούς φοινικόδενδρων, 

καλυμμένες με λάσπη στην πλευρά της κίμπλα, δηλαδή τον τοίχο που κοιτά προς την 

Μέκκα και την Κάαμπα, την κατεύθυνση της μουσουλμανικής προσευχής. Στην 

ανατολική πλευρά υπήρχαν διαμερίσματα για τον προφήτη και τις συζύγους του, και 

το πάτωμα ήταν σκεπασμένο με τάπητες.132  

Είναι φανερό ότι το σπίτι του Μωάμεθ στη Μεδίνα, χαρακτηριστικό δείγμα 

απλών οικιών (νταρ) της ερήμου, δεν θα μπορούσε να γίνει το σύμβολο των 

μουσουλμανικών τεμενών που πρωταγωνίστησαν λίγα χρόνια μετά τον θάνατό του 

στη μουσουλμανική ιστορία και σηματοδότησαν την αρχή μεγάλων μουσουλμανικών 

αυτοκρατοριών. Παρόλα αυτά τα αρχικά τζαμιά εφοδίασαν με δύο ουσιώδη 

χαρακτηριστικά τα μεταγενέστερα: τον ανοιχτό περίγυρο, την πιο χαρακτηριστική 

μορφή της ισλαμικής αρχιτεκτονικής, και τη χρήση του χώρου ως σημείο αναφοράς 

και συνάθροισης της κοινότητας, ως κέντρο θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας.133 

Στο σημείο αυτό απαντά μια βασική διαφοροποίηση της νοηματοδότησης του ιερού 

χώρου μεταξύ Χριστιανισμού και Ισλάμ. Ο Χριστιανισμός δεν συνταυτίζεται με την 

κοσμική εξουσία: «ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου 

τούτου·» (Ιω. 18, 36). Το Ισλάμ, ως θεοκρατικό πολίτευμα, δεν κάνει διάκριση 

                                                 
131 Oleg, Grabar, Early Islamic art, 650-1100, Aldershot, Ashgate/Variorum, 2005, σ. 4-16. 
132 Blair S. Sheila and Bloom M. Jonathan, Ισλαμικές Τέχνες, Καστανιώτη, Αθήνα, 1997, σ. 26. 
133 Mohammad al-Asad, The Umayyads: The Rise of Islamic Art, Beirut, MWNF, Arab Institute for 

Research and Publishing, 2000, σ. 44-47; Alastair Northedge, “Early Islamic Urbanism”, A Companion 

to Islamic Art and Architecture, Flood F. B. and Necipoğlu G. (eds.), Hoboken, NJ: Wiley Blackwell, 

2017, σσ. 156-157. 
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μεταξύ των δύο εξουσιών. Τα τεμένη ήταν ταυτοχρόνως θρησκευτικά και πολιτικά 

ιδρύματα.  

Η σημασία του τεμένους της Μεδίνας, ως κέντρου διακυβέρνησης και λατρείας 

για τους μουσουλμάνους, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι αρχηγοί των 

μουσουλμανικών στρατευμάτων αναλάμβαναν την ευθύνη να τα εγείρουν, αμέσως 

μετά τις κατακτήσεις τους,  ως κέντρα της θρησκευτικής και πολιτικής τους 

κυριαρχίας. Τα τεμένη αυτά χτίζονταν στο κέντρο των στρατοπέδων. Στα δεξιά τους 

κατασκευαζόταν το νταρ αλ-ιμάρα, η κατοικία του επικεφαλής με φυλακή και ένα 

ντιουάν, δηλαδή μια αίθουσα συμβουλίου για τον αρχηγό και τους αξιωματούχους 

του.  Ένα  τέτοιο παράδειγμα είναι το τέμενος του «Άμρ αλ-Φουστάτ» (αρχαίο 

Κάιρο) που κατασκευάστηκε το 21ο έτος της Εγίρας (642), που θα σηματοδοτήσει και 

προσδιορίσει οριστικά το διάγραμμα του ισλαμικού τεμένους.134 Ταυτοχρόνως όμως 

η επιρροή της κλασικής, βυζαντινής και περσικής (Σασσανίδες) αρχιτεκτονικής 

υπήρξε καθοριστική στην ανέγερση των «αυτοκρατορικών» μουσουλμανικών 

τζαμιών. Σε όλες τις πόλεις που κατέκτησε ο μουσουλμανικός στρατός, τις 

περισσότερες φορές μετέτρεπε τις εκκλησίες σε τζαμιά ή χρησιμοποιούσε υλικά τους 

και αντέγραφε τα σχέδιά τους με σκοπό την ανέγερση τζαμιών. Υπάρχουν και 

περιπτώσεις που οι εκκλησίες διατηρούνταν στον ιστό της πόλεως, ενώ σε άλλες 

κατασκευάστηκαν τζαμιά δίπλα τους. Με τον τρόπο αυτό αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα 

μια τέχνη με στυλ μουσουλμανικό.135  

Η εξέλιξη αυτή άρχισε με τους ομαγιάδες χαλίφες ΄Αμπντ αλ-Μάλικ (685-705) 

και τον γιό του Ουαλίντ (705-715), οι οποίοι κατασκεύασαν τα πρώτα 

μουσουλμανικά μνημεία, όπως τον Τρούλο του Βράχου στα Ιεροσόλυμα και το 

Μεγάλο Τέμενος της Δαμασκού, όταν ο μουσουλμανικός κόσμος, εξερχόμενος από το  

«άδειο τέταρτο» της αραβικής χερσονήσου ήρθε σε άμεση επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση με τον μετακλασικό κόσμο της αρχαιότητας και τον χριστιανικό 

πολιτισμό της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.  Συρία και Παλαιστίνη έβριθαν 

από ελληνιστικά και χριστιανικά μνημεία. Επίσης, πέραν της Μέκκας και της 

Μεδίνας, και η Ιερουσαλήμ θεωρείται ιερή βιβλική πόλη για τους μουσουλμάνους. Ο 

προφήτης του Ισλάμ Μωάμεθ, στην αρχή θα κατευθύνει την προσευχή (κίμπλα) προς 

                                                 
134 Hodgson G., S., Marshall, The Venture of Islam, Conscience and History in a World Civilization: 

The Classical Age of Islam, vol. 1, Chicago Press, 1977, σσ. 208-211. 
135 D. Genequand, Al‐Bakhra (Avatha), from the Tetrarchic fort to the Umayyad castle. Levant, vol. 36, 

2004, σσ. 225–242; E. Key Fowden, Sharing holy places, Common Knowledge, vol. 8, 2008, σσ. 134-

139. Επίσης: A. Walmsley, Early Islamic Syria: An Archaeological Assessment. London: Duckworth, 

2007, σσ. 74-112. 
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την κατεύθυνση της Ιερουσαλήμ. Οι Μουσουλμάνοι ακολουθώντας τη βιβλική πίστη 

στους προφήτες και την προφητεία της Τορά, όπως περιγράφονται στο Κοράνιο, 

συνέδεσαν ορισμένους βιβλικούς τόπους με μεγάλες προσωπικότητες της Βίβλου και 

τον προφήτη τους. Στην Ιερουσαλήμ βρισκόταν ο Ναός του Σολομώντος.136 Κατά τη 

μουσουλμανική παράδοση τον τόπο αυτόν επισκέφθηκε ο Μωάμεθ κατά το 

«νυχτερινό του ταξίδι» από τη Μέκκα στην Ιερουσαλήμ και κατόπιν στον ουρανό 

(μι‘ράζ).137 Το ταξίδι αυτό περιγράφεται στο 17ο κεφάλαιο (σούρα) του Κορανίου και 

ο Ναός της Ιερουσαλήμ εμφανίζεται με την ονομασία το Τέμενος αλ-Άκσα, δηλαδή το 

«μακρινό Τέμενος».138 

Εδώ λοιπόν, στο «μακρινό τέμενος», ο Ουμάρ (634-644), ο δεύτερος «ορθώς 

καθοδηγούμενος» χαλίφης του Ισλάμ, μετά τον θάνατο του Μωάμεθ, κατασκεύασε το 

638 ένα απλό τετράγωνο τέμενος, το Κούμπμπατ αλ-Σάκρα (Τρούλο του Βράχου). Ο 

μεταγενέστερος ομαγιάδης χαλίφης Αμπντ αλ-Μάλικ, εξαιτίας των διενέξεών του με 

την Αραβία, θέλησε να καταστήσει την Ιερουσαλήμ κέντρο προσκυνήματος ισάξιο με 

αυτό της Μέκκας. Για τον λόγο αυτόν κατέστρεψε το αρχικό τέμενος του Ουμάρ και 

ανήγειρε, μεταξύ του 687-692, στη θέση του τον Τρούλο του Βράχου, τέμενος που 

σώζεται έως τις μέρες μας.139  

Ο Τρούλος του Βράχου είναι ένα περίκεντρο οκταγωνικό κτίριο με τρούλο και 

εσωτερικό περίστωο. Το σχέδιό του φαίνεται να έχει εμπνευστεί από τα χριστιανικά 

Μαρτύρια. Τόσο το εσωτερικό περίστωο, που σχηματίζεται πέριξ του ιερού βράχου 

που στέφεται με τρούλο, όσο και ο διάκοσμος στα διαζώματα από μωσαϊκά και 

περιεστραμμένα φύλλα από χρυσό, θυμίζουν υστεροκλασικό διάκοσμο κατά τη 

βυζαντινή τεχνοτροπία. Η οκταγωνική αψίδα, η οποία βρίσκεται στις πιο παλιές 

καλλιτεχνικές εκφράσεις της αρχαιότητας, όσο και τα κορινθιακά κιονόκρανα αλλά κι 

ο υπόλοιπος μωσαϊκός διάκοσμος απεικονίζουν τον παραδείσιο κήπο.140  

Παρομοίως, το Τέμενος Αλ-Άκσα, το οποίο κατασκευάστηκε από τον Ουαλίντ περί 

το 705 στο νότιο τμήμα του εξωτερικού περίγυρου του Τρούλου του Βράχου, είναι 

επηρεασμένο από την προγενέστερη χριστιανική τέχνη της περιοχής. Πρόκειται για 

                                                 
136 A. Elad, Medieval Jerusalem and Islamic Worship: Holy Places, Ceremonies, Pilgrimage, Leiden: 

Brill, 1995, pp. 131-146. 
137 R. Bell, “Muhammad’s Visions”, Muslim World, vol. 24, London, 1934, p. 145-154. 
138 Richard C. Martin, Encyclopedia of Islam and the Muslim world, New York: Macmillan Reference 

USA, 2004, p. 482. 
139 Guidetti, Mattia, “Sacred Spaces in Early Islam”, A Companion to Islamic Art and Architecture, 

Flood F. B. and Necipoğlu G. (eds.), Hoboken, NJ: Wiley Blackwell, 2017, p. 141. 
140 Valerie Gonzalez, “Aporia in Umayyad Art or the Degree Zero of the Visual Forms’ Meaning in 

Early Islam”, Journal of Material Cultures in the Muslim World, vol. 1, 2021, pp. 6-33.  
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ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τρίκλιτης βασιλικής, για την οικοδόμηση του οποίου 

επαναχρησιμοποιήθηκαν υλικά, όπως κίονες και άλλα, προερχόμενα  από μια 

εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία. Η αρχιτεκτονική είναι συριο-βυζαντινή. 

Αργότερα, προστέθηκε ένα εγκάρσιο κλίτος στο μέσο του οποίου υψώνεται ο 

τρούλος.141  

 Το Μεγάλο Τέμενος της Δαμασκού είναι ένα ακόμη πιο χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της επιρροής της βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Κατασκευάστηκε από τον 

Ουαλίντ μεταξύ 706-715, πάνω ακριβώς στην πεντάκλιτη βασιλική του Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστού, την οποία είχε επανακατασκευάσει ο Θεοδόσιος το 390 επί των 

ερειπίων του παλαιού ναού του Διός. Η διαφοροποίησή της από τη χριστιανική 

εκκλησία (διαφορά που παρατηρείται σε όλα τα τεμένη) είναι ότι ο επιμήκης άξονας 

της δύσης προς την ανατολή της χριστιανικής βασιλικής περιστρέφεται 90ο αριστερά 

(αντίστροφα ακριβώς από τους δείκτες του ρολογιού). Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

δημιουργείται ένα παραλληλόγραμμο, το οποίο εκτείνεται περισσότερο σε μήκος 

παρά σε βάθος με κατεύθυνση τη δύση. Αυτή η καινοτομία έγινε για λατρευτικούς 

λόγους, δεδομένου ότι οι μουσουλμάνοι όταν προσεύχονται παρατάσσονται σε 

παράλληλες γραμμές, ο ένας πίσω από τον άλλον.142 Το μεγάλο αυτό τέμενος των 

Ομαγιαδών θα επηρεάσει την κατασκευή πολλών μεταγενέστερων τεμενών και θα 

αποτελέσει το πρότυπο για το  διάσημο τέμενος της Κόρδοβας, χτισμένο από τον 

ομαγιάδη χαλίφη Αμπντ αλ-Ραχμάν ΙI (832-848).143 

Η ανάπτυξη της ισλαμικής αρχιτεκτονικής αρχίζει λοιπόν επί του βυζαντινού 

αρχιτεκτονικού τύπου, κατά την εποχή των Ομαγιαδών, για να παραληφθεί αργότερα 

ως αρχιτεκτονικό πρότυπο και από άλλες μεγάλες μουσουλμανικές Δυναστείες, όπως 

των Αββασιδών, των Αγιουβιδών, των Μαμελούκων και των Σαφαβίδων του Ιράν, 

καθώς και από τους Σελτζούκους και τους Οθωμανούς. Οι Οθωμανοί θα αναπτύξουν 

ένα ιδιαίτερο στυλ των τεμενών τους, που βασίζεται αρχιτεκτονικώς στις βυζαντινές 

εκκλησίες με τρούλο, κυρίως την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως.144 

 

                                                 
141 Amikam Elad, Medieval Jerusalem and Islamic Worship Holy Places, Ceremonies, Pilgrimage, 

Brill, 1995, pp. 29–43. 
142 K.A.C., Creswell, Early Muslim Architecture, Oxford, 1969, pp. 1. 17-20; R. Hillenbrand, Islamic 

architecture: form, function, and meaning, New York, Columbia University Press, 1994, pp. 36-39. 
143 Rafi Grafman and Myriam Rosen-Ayalon. “The Two Great Syrian Umayyad Mosques: Jerusalem 

and Damascus”, Muqarnas, vol. 16, 1999, pp. 5-9. 
144 Ernst J. Grube, and George Mitchell, Architecture of the Islamic world its history and social 

meaning: with a complete survey of key monuments, New York: W. Morrow, 1978, p. 165. 
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7.5. Νοηματοδότηση του ιερού χώρου  

Παρότι εντοπίζεται μεγάλο εύρος ομοιοτήτων μεταξύ εκκλησίας και τεμένους όσον 

αφορά στην αρχιτεκτονική τους, δεν μπορεί να λεχθεί το ίδιο και για τους 

θεολογικούς συμβολισμούς των δύο μονοθεϊστικών θρησκειών.  

5.1. Για τους χριστιανούς το κτίριο της εκκλησίας ταυτίζεται με τη θεολογική έννοια 

της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, της οποίας μέλη είναι οι 

πιστοί (Εφ. 1,23. Κολ. 1, 24):  «ἥτις ἐστὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν 

πᾶσι πληρουμένου» και «Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί μου ὑπὲρ ὑμῶν καὶ 

ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ 

σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία». Υπό την έννοια αυτή η Εκκλησία είναι η 

«καινή κτίση», ο «νέος αιώνας» (ακολουθώντας τους βιβλικούς όρους), μια 

θεανθρώπινη κοινωνία.  Έτσι, όπως ο Χριστός είναι ένας, ομοίως και η Εκκλησία 

Του ως σώμα Του, είναι επίσης μία. Κατά την Καινή Διαθήκη, οι κατά τόπους 

χριστιανικές κοινότητες είναι οι κατά τόπους Εκκλησίες, που αποτελούν την μία, 

αγία, καθολική και οικουμενική Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία είναι η εικόνα 

της Εκκλησίας του Χριστού. Παρότι είναι διασπαρμένη σε όλον τον κόσμο, πληροί 

τα πέρατα του κόσμου. Η εκκλησία είναι μία, διότι και η πίστη είναι μία και η δύναμη 

της παραδόσεως είναι μία καθώς και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο 

λαμβάνει χώρα στον «οίκο του Θεού», είναι ένα.145  

Για τους μουσουλμάνους μια τέτοιου είδους ερμηνεία είναι αδιανόητη. Οι 

μουσουλμάνοι τιμούν το πρόσωπο του Ιησού, τον οποίο θεωρούν μεγάλο προφήτη, 

μη αποδεχόμενοι όμως τη θεότητά του. Αυτή η απόρριψη του θεανδρικού προσώπου 

του Χριστού από το Ισλάμ είναι και το δυσκολότερο σημείο στην επικοινωνία μεταξύ 

χριστιανών και μουσουλμάνων. Όπως και η απόρριψη της προφητείας του Μωάμεθ 

από τον Χριστιανισμό. Το μυστήριο της ενσάρκωσης και της θυσίας του Χριστού 

προς χάριν της σωτηρίας της ανθρωπότητας είναι απολύτως εκτός του πλαισίου του 

μουσουλμανικού μονοθεϊσμού. Οι μουσουλμάνοι δε έχουν μεσάζοντα ή σωτήρα, 

ούτε ιερατείο, ούτε μυστήρια για τη μετάδοση της θείας χάριτος. Ο Μωάμεθ δεν 

παρουσιάζεται ως σωτήρας του ανθρώπου, αλλά ως προφήτης και θείος μηνυτής του 

νόμου και της θελήσεως του Θεού (Αλλάχ) στον κόσμο. Το Ισλάμ είναι λοιπόν 

κυρίως μια θρησκεία του θείου νόμου. Το τέμενος είναι τόπος λατρείας του Θεού, με 

την οποία εκφράζεται η υπακοή στον νόμο του Θεού.  Η λατρεία αυτή δεν είναι μια 

                                                 
145 R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine architecture, ό. π., σσ. 210-213. 
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κοινωνία με τον Θεό, αλλά μια υποταγή στο θέλημά του. Ο Θεός είναι απρόσιτος και 

παντοδύναμος, Κύριος του παντός, και ο πιστός είναι το δημιούργημά του και ως 

τέτοιο οφείλει να υποτάσσεται (ισλάμ) σε αυτόν και στο θέλημά του.146  

Στις χριστιανικές εκκλησίες, όπου λαμβάνει χώρα το μυστήριο της ενσάρκωσης 

και της εν Χριστώ απολυτρώσεως, γινόμαστε μάρτυρες της αποκάλυψης του Θεού 

στο πρόσωπο του Χριστού. Η αποκάλυψη αυτή δημιουργεί μια ζωντανή κοινωνία 

μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Ο άνθρωπος γίνεται κατά χάριν υιός του Θεού και 

διαμέσου του Θεανθρώπινου προσώπου του Χριστού κοινωνεί ως τέκνο Θεού με τον 

Πατέρα Θεό. Η ιστορία της Θείας Οικονομίας που συντελείται στο πρόσωπο του 

Χριστού εκφράζει ακριβώς αυτή την κοινωνία αγάπης μεταξύ Θεού και ανθρώπου. 

Στο Ισλάμ οι σχέσεις μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι σχέσεις μεταξύ Κυρίου και 

δούλου. Η χριστιανική έννοια της κατά χάριν υιοθεσίας δεν υπάρχει στο Ισλάμ. Ο 

Θεός δεν είναι πατέρας, αλλά δημιουργός και κύριος του ανθρώπου. Ο φόβος του 

Θεού και η πλήρης υπακοή (τααούκ) στο θέλημά του είναι η βασική επιταγή για τους 

μουσουλμάνους, την οποία εκφράζουν δια της προσευχής τους στα τεμένη. Αντίθετα 

οι χριστιανοί στον «οίκο του Θεού» με την οικείωση του μυστηρίου της θείας 

Οικονομίας και την αγάπη μεταξύ τους και με τον Τριαδικό Θεό, είναι αυτό που ζουν 

στον «Οίκο του Θεού».147  

5.2. Ο ιερός χώρος συνιστά ένα κοινό σημείο μεταξύ εκκλησίας και τεμένους. Αυτό 

που ξεχωρίζει τον χριστιανικό ναό από το περιβάλλον είναι ότι πριν από όλα είναι 

άγιος και οργανωμένος χώρος. Ο καθαγιασμός του γίνεται με τα θυρανοίξια μιας 

Εκκλησίας. Η Εκκλησία διαχωρίζεται έτσι από τον βέβηλο χώρο, τον αγιάζει και 

ζητεί με την «επίκληση» την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος που θα μεταμορφώσει τον 

χώρο της Εκκλησίας σε χώρο θεοφάνειας, σε «Όρος Άγιο», σε κέντρο του κόσμου 

και σε «κλίμακα του Ιακώβ».148 Το μέρος οφείλει να είναι καθαγιασμένο για να 

υποδεχθεί και τελεσθεί εντός του το μυστήριο της Αγίας Ευχαριστίας.149 

Αγνισμός του χώρου γίνεται και στα μουσουλμανικά τεμένη. Ο χώρος οφείλει να 

αποκαθαρθεί από κάθε τι που είναι ξένο προς τον μονοθεϊσμό. Η επίκληση του Αγίου 

                                                 
146 Γρηγόριος Ζιάκας, Ιστορία των θρησκευμάτων τ. Β’: Το Ισλάμ, Θεσσαλονίκη, 2004, σσ. 66-67, 108, 

152-156, 104-109, 224, 372-374; Αναστάσιος Γιαννουλάτος, Ισλάμ: Θρησκειολογική Επισκόπηση, εκδ. 

ιδ’, Ακρίτας, Αθήνα, 2016, σσ. 208-213.  
147 Γρηγόριος Ζιάκας, Ιστορία των θρησκευμάτων τ. Β’: Το Ισλάμ, Θεσσαλονίκη, 2004, σσ. 192-197, 

270-280, 374-377. 
148 Γ. Προκοπίου, Ο κοσμολογικός συμβολισμός στην αρχιτεκτονική του βυζαντινού ναού, Πύρινος 

Κόσμος, Αθήναι 1981, σ. 37. 
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Πνεύματος είναι κάτι αδιανόητο για το Ισλάμ. Ομοίως το τέμενος δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως μέρος θεοφάνειας, διότι ο Θεός είναι απρόσιτος, ούτε μπορεί να δεχθεί 

συμβολισμούς που συναντώνται στις χριστιανικές διδασκαλίες, διότι κατά το Ισλάμ 

τα θέματα αυτά είναι εξαιρετικά συγκεκριμένα: το τέμενος/τζαμί είναι ο ιερός τόπος 

προσευχής, με την οποία εκφράζεται η ευλάβεια και η υπακοή του πιστού στο θέλημα 

του Θεού. Δεν μπορεί να είναι «η κλίμακα του Ιακώβ», πνευματική δηλαδή ανάβαση 

και κοινωνία με τον Θεό. Η εντολή «υπακούτε στο θέλημα του Θεού», κλίνει προς 

την ηθική καθαρότητα και την ειλικρίνεια της καρδιάς του μουσουλμάνου και όχι 

στην υπερβατικότητα προς το απρόσιτο θείο. Παρόλα αυτά εντός των τεμενών 

υπάρχουν ορισμένα μέρη τα οποία θεωρούνται κατεξοχήν ιερά, διότι σε αυτά συνέβη 

η εμφάνιση ενός θεϊκού «σημείου» (δεν πρόκειται για θεοφάνεια), όπως, π.χ. στον 

Τρούλο του Βράχου στην Ιερουσαλήμ. Πέραν όμως της ιερότητας του χώρου ο 

κύριος χαρακτήρας του τεμένους είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του, ως συνάθροιση 

της κοινότητας των πιστών (ούμμα). Κατανοείται λοιπόν πως το τέμενος δεν είναι 

αποκλειστικά και μόνον ένας χώρος προσευχής αλλά και άλλων δραστηριοτήτων. Οι 

ξενιτεμένοι πιστοί, οι περαστικοί από τη μια πόλη στην άλλη βρίσκουν καταφυγή στο 

τζαμί, όπου μπορούν να περάσουν ακόμη και τη νύχτα τους. Το τέμενος, πέραν της 

ώρας της προσευχής, έχει μια παρόμοια χρήση με αυτήν της αρχαίας ελληνικής 

αγοράς ή του ρωμαϊκού φόρουμ.150  

5.3.  Μια άλλη διαφοροποίηση μεταξύ εκκλησίας και τεμένους είναι η εξής: τα 

τεμένη χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στα μικρά τεμένη των γειτονιών (νταρ αλ-

ιμάρα), όπου τελούνται οι καθημερινές προσευχές, και στα μεγάλα κεντρικά τεμένη 

(τζάμι‘), τα οποία προορίζονται κυρίως για την προσευχή της Παρασκευής (σαλάτ 

αλ-τζουμά‘). Τα τεμένη αυτά εκφράζουν τη μουσουλμανική ενότητα και ανήκουν σε 

αυτήν. Εκφράζουν επίσης τον θεοκρατικό χαρακτήρα του Ισλάμ. Όλοι οι πιστοί (και 

κατά το παρελθόν τα μουσουλμανικά στρατεύματα), απαγγέλλουν τις προσευχές τους 

σε αυτά, τους χώρους της θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας, υπό την καθοδήγηση 

ή την παρουσία του αρχηγού του Κράτους ή της περιοχής, τον χαλίφη κατά το 

παρελθόν ή τον κατά τόπους φύλαρχο.151  

Μια τέτοια διάκριση δεν υπάρχει στη χριστιανική εκκλησία. Η εκκλησία δεν 

συνενώνει τις δύο εξουσίες, κοσμική και θρησκευτική, και η κάθε εκκλησία, ασχέτως 

                                                 
150 Ernst J. Grube, and George Mitchell, Architecture of the Islamic world its history and social 

meaning: with a complete survey of key monuments, New York: W. Morrow, 1978, pp. 34-37. 
151 Marcus Milwright, An Introduction to Islamic Archaeology, Edinburgh: Edinburgh University Press, 

2010, σσ. 24-27.  
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μεγέθους και τόπου, είναι χώρος λατρείας και τέλεσης του ίδιου μυστηρίου της Θείας 

Ευχαριστίας. Όταν ένας πιστός είναι εντός της εκκλησίας, σε οποιαδήποτε εκκλησία, 

βρίσκεται στην κοινή Εκκλησία, εντός του σώματος του ίδιου του Χριστού.152  

5.4. Μεγάλη σημασία αποδίδεται στον περίβολο της εκκλησίας και του τεμένους, τον 

ιερό περίβολο εντός του οποίου ο πιστός αισθάνεται προστασία. Στον Χριστιανισμό η 

μετάβαση από το αίθριο στον κυρίως ναό είναι μια πορεία πνευματικής αναβάσεως 

και εισόδου στα θεία μυστήρια. Τέτοια ανάβαση μόνον στους μυστικούς κύκλους του 

Ισλάμ παρατηρείται. Για τον λόγο αυτόν οι βυζαντινές εκκλησίες, όπως επίσης και τα 

τεμένη, έχουν αυλές και περίστωα. Για το επίσημο Ισλάμ, η είσοδος στον χώρο του 

τεμένους συνιστά μια πράξη υπακοής στο θέλημα του Θεού, χωρίς περαιτέρω 

μυστικές προεκτάσεις. Στον περίβολο όμως γίνονται οι καθαρμοί, οι νίψεις πριν την 

είσοδο του πιστού μουσουλμάνου στο τζαμί. Οι νίψεις αυτές έχουν κυριολεκτικό και 

πνευματικό χαρακτήρα. Για τον Χριστιανισμό, η διάβαση αυτή είναι η συμμετοχή 

στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Για τον λόγο αυτόν υπάρχει  ανατολική κόγχη 

των εκκλησιών το ιερό βήμα, όπου υπάρχει το ιερό θυσιαστήριο, ο τόπος της 

αναίμακτης θυσίας του Χριστού. Το ιερό  θυσιαστήριο είναι το κέντρο του κόσμου, 

το όρος Σιών, ο Γολγοθάς, o ίδιος ο Σωτήρας του κόσμου.153  

Όπως ήδη τονίσαμε στο Ισλάμ δεν υπάρχει μεσίτης και λυτρωτής, δεν υπάρχουν 

επίσης ιερατείο και μυστήρια. Γι’ αυτό δεν υπάρχει ιερό βήμα, ούτε Αγία Τράπεζα. 

Υπάρχει όμως η κίμπλα και το μιχράμπ, τα οποία έχουν συγκεκριμένη λειτουργία: να 

προσανατολίζουν τον πιστό προς τη Μέκκα, το ιερό λίκνο του Ισλάμ, τον τόπο 

γέννησης του προφήτη και προς την Κά‘μπα, το σύμβολο ενότητας του Ισλάμ. Αν ένα 

καντήλι αναπαριστά το «ιερό φως» που καίει, αυτό οφείλεται στο Κοράνιο (24,35), 

που μιλά για το «θείο φως». Το καντήλι που καίει στο μιχράμπ, μια μικρή κόγχη στον 

τοίχο της κίμπλα, συμβολίζει την απόρθητη πύλη του παραδείσου. Ο παράδεισος 

είναι η μεγάλη ελπίδα του πιστού μουσουλμάνου, όπως και του χριστιανού. Κι ενώ το 

μιχράμπ κοιτά προς τη Κά‘μπα, οι χριστιανικές εκκλησίες βλέπουν προς την 

Ανατολή, απ’ όπου έλαμψε ο «Ήλιος της δικαιοσύνης», ο Χριστός, και απ’ όπου θα 

επιστρέψει με δόξα κατά τη Δευτέρα Παρουσία.154  

5.5. Ο χριστιανικός ναός, στον οποίο εισέρχονται οι πιστοί και μετέχουν στα 

μυστήρια της Εκκλησίας, συμβολικά ονομάζεται «ναυς». Ο όλος ναός είναι η 

                                                 
152 R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine architecture, ό. π., σσ. 210-213. 
153 R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine architecture, ό. π., σσ. 210-213. 
154 Titus Burckhardt, Art of Islam: Language and Meaning, World of Islam Festival Trust, London, 

1976, pp. 87-101. 
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«ουριοδρόμος ναυς», που συμβολίζει την Εκκλησία ή αλλιώς την «Κιβωτό της 

Αληθείας». Όλα όσα υπάρχουν στον ναό φέρουν έναν ιδιαίτερο θεολογικό 

συμβολισμό: ο Νάρθηκας, ο κυρίως ναός, το ιερό βήμα, τα πάντα. Κατά τη στιγμή 

της θείας λατρείας, ο λειτουργικός χρόνος συνενώνει παρελθόν, παρόν και μέλλον σε 

μια στιγμή, τη στιγμή της Θείας Παρουσίας και της αιωνιότητας, καθιστώντας την 

Εκκλησία προεικόνιση του παραδείσου.155  

Στα τεμένη δεν υπάρχουν διαβαθμίσεις, συμβολισμοί και μυστηριακή ιεραρχία 

κατά χώρους. Τα μόνα σημεία που φέρουν έναν ιερό συμβολισμό είναι η κίμπλα, το 

μιχράμπ και το μινμπάρ, ο άμβωνας δηλαδή από όπου απευθύνονται τα κηρύγματα 

προς την ούμμα (την μουσουλμανική κοινότητα), χωρίς τη διαμεσολάβηση ιερατείου. 

Όλοι οι πιστοί είναι ίσοι ενώπιον του Θεού και του νόμου του (Σαρί‘α). Το τέμενος 

είναι ο χώρος της συνάθροισης, της προσευχής, της ανάπαυσης και της 

συναναστροφής για τους πιστούς.156 Ο ιμάμης είναι βέβαια γνώστης του ισλαμικού 

νόμου (Σαρί ‘α) αλλά δεν έχει ιδιαίτερη ιερατική χάρη. Είναι εκλεγμένο από την 

κοινότητα πρόσωπο, για να τους καθοδηγεί καλά την ώρα της προσευχής και να 

διευθύνει την θρησκευτικο-πολιτική κοινότητα. Γι’ αυτό το τέμενος εκφράζει την 

«κοινωνία του Θεού», η οποία βρίσκεται υπό τον νόμο του, καθώς και έναν τόπο 

όπου μπορούν να συγκεντρωθούν οι πιστοί.  

5.6. Το κατεξοχήν σύμβολο του Μυστικού Δείπνου, της λύτρωσης και της έλευσης 

της βασιλείας του Θεού, είναι ο σταυρός του Χριστού. Γι’ αυτό οι περισσότερες 

βυζαντινές εκκλησίες είναι σταυρόσχημες. Το σχήμα αυτό, πέραν της αρχιτεκτονικής 

του λειτουργίας, εκφράζει την σταυρική θυσία του Χριστού και το απολυτρωτικό του 

έργο για χάρη όλης της ανθρωπότητας. Με άλλα λόγια, πρόκειται για το σχήμα που 

εγγράφεται ανάμεσα στην Αγία Τριάδα, δηλαδή στο στραμμένο προς τον κόσμο 

πρόσωπο του Θεού, και αποτελεί έκφραση της θείας αγάπης προς την 

ανθρωπότητα.157  

Ορισμένα τεμένη και κυρίως οι τρούλοι τους είναι επίσης σταυροειδείς. Εδώ 

όμως, η λειτουργία του σταυρού είναι αποκλειστικά αρχιτεκτονική και έλκει την 

καταγωγή της από τους χριστιανικούς ναούς, αποστερούμενη του συμβολικού της 

χαρακτήρα. Διότι το Ισλάμ, δεν αποδέχεται τη σταυρική θυσία του Χριστού, αφού 

                                                 
155 E. Baldwin Smith, The dome: A study in the history of ideas, Princeton: Princeton University Press, 

1971, pp. 8-27, 33, 54, 65, 116; R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine architecture, ό. π., σσ. 

210-213. 
156 Ernst J. Grube, and George Mitchell, Architecture of the Islamic world its history and social 

meaning: with a complete survey of key monuments, New York: W. Morrow, 1978, pp. 34-37.  
157 Γ. Προκοπίου, Ο κοσμολογικός συμβολισμός στην αρχιτεκτονική του βυζαντινού ναού, ό. π., σ. 46. 
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θεωρεί ότι οι Εβραίοι σταύρωσαν κάποιον άλλον στη θέση του Χριστού χωρίς να το 

γνωρίζουν.  

5.7. Ο τρούλος φέρει ιδιαίτερη συμβολική αξία, τόσο για τους χριστιανούς όσο και 

για τους μουσουλμάνους. Το Τέμενος του Τρούλου του Βράχου στην Ιερουσαλήμ και 

το Μεγάλο τέμενος της Δαμασκού, φέρουν τρούλους που αντανακλούν τη λειτουργία 

και την αρχή της νοηματοδότησής τους, όπως και στον Χριστιανισμό. Δηλώνουν τη 

σύζευξη ουρανού και γης, την παρουσία του υπερβατικού και απρόσιτου Θεού με τον 

κόσμο. Ο πιστός υψώνοντας το βλέμμα  προς τον τρούλο αισθάνεται σαν να 

βρίσκεται κάτω από τον ουράνιο θόλο και γεύεται το μεγαλείο της δόξας του Θεού 

και την απειρία του. Πέρα όμως από το κοινό αυτό αίσθημα, υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις. Για τους μουσουλμάνους ο τρούλος εκφράζει το απρόσιτο και 

ανέκφραστο του Θεού. Ο ουρανός αντανακλά το μεγαλείο της δημιουργίας του και 

εκφράζει την παντοδυναμία του. Έτσι ο πιστός βρίσκεται κάτω από την 

παντοδυναμία του Θεού, ακολουθεί πιστά τη θεία θέληση και προσδοκά στο έλεός 

του, διότι ο Θεός κατά το Κοράνιο είναι ελεήμων και φιλεύσπλαχνος.158  

Για τους χριστιανούς ο Θεός δεν είναι μόνον υπερβατικός αλλά και ενδοκοσμικός 

(πανταχού παρών). Με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, του 

δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδας, ο άνθρωπος είναι δυνατόν να δει το φως της 

θείας δόξας, αφού ο «Λόγος  σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα 

τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.»  

(Ιω. 1, 14). Ο τρούλος λοιπόν δεν συμβολίζει μόνον τον ουρανό, το άπειρο και 

ακατάληπτο, αλλά και την κατιούσα κίνηση της θείας αγάπης. Η σφαιρικότητά του 

δηλώνει την ενότητα και την οικουμενικότητα της Εκκλησίας, η οποία ενώνει όλους 

τους πιστούς στη σύναξη της Θείας Ευχαριστίας. Κατά τον ίδιο τρόπο ο σταυρός που 

στεφανώνει τον τρούλο αγκαλιάζει – απλώνοντας τους άξονές του προς το άπειρο- το 

σύνολο του κόσμου, της οικουμενικής εκκλησίας του Χριστού, του ενεργού απείρου. 

Οι τρούλοι των βυζαντινών εκκλησιών ανεβάζουν την καρδιά του πιστού προς το 

άπειρο, ενώ το φως που διαχέεται από τα παράθυρα και φωτίζει την εκκλησία, δίνει 

την εντύπωση ότι ο ουρανός κατέρχεται στη γη. Το κέντρο του τρούλου 

καταλαμβάνει ο Παντοκράτορας, ο οποίος κρατά στο χέρι του τον σύμπαντα κόσμο. 

Συναντάται επίσης και η Ανάληψη του Κυρίου, όπου η μεγαλοπρεπής ανύψωσή Του 

                                                 
158 Oleg Grabar, "From Dome of Heaven to Pleasure Dome", Islamic Art and Beyond, vol. 3, 

Constructing the Study of Islamic Art, Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2006, pp. 225-237. 
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στους ουρανούς, απ’ όπου θα επιστρέψει ένδοξος κατά την ημέρα της Κρίσεως, 

υπενθυμίζει την εσχατολογική διάσταση της εκκλησίας στους πιστούς.159  

5.8. Με την παράσταση του Παντοκράτορα εισερχόμαστε στον χώρο της 

εικονογραφίας, που συγκροτεί ένα από τα κύρια γνωρίσματα των βυζαντινών 

εκκλησιών. Τα μουσουλμανικά τεμένη είναι κενά από κάθε ανθρώπινη παράσταση. 

Μπροστά στον παντοδύναμο Θεό τα ανθρώπινα όντα είναι ανίσχυρα. Για τον λόγο 

αυτόν ούτε ο απρόσιτος Θεός αλλά ούτε τα δημιουργήματά του μπορούν να 

απεικονιστούν. Ο καλλιτέχνης δεν δύναται να μιμηθεί τον Θεό, τον μόνο δημιουργό 

των ζώντων.160 Στην πραγματικότητα οι απαγορεύσεις αυτές, εμπνευσμένες κατά 

μεγάλο βαθμό από την Τορά, τείνουν να αποσοβήσουν τον κίνδυνο της 

ειδωλολατρίας. Το σύνολο του κηρύγματος του Μωάμεθ, κυρίως το πρώτο κήρυγμα 

της περιόδου της Μέκκας (610-622), ήταν μια πολεμική κατά της ειδωλολατρίας της 

περιοχής του και των συντοπιτών του. Για τους λόγους αυτούς δεν υπάρχουν 

εικονογραφικές αναπαραστάσεις στα τεμένη. Οι ανθρώπινες αναπαραστάσεις 

επιτρέπονται μόνον σε κοσμικά κτίρια. Ο διάκοσμος των τεμενών συμπεριλαμβάνει 

στοιχεία νατουραλιστικά, ημι-νατουραλιστικά, καθώς και γεωμετρικά σχέδια. 

Υπάρχουν όμως και κάποιες εξαιρέσεις στην ισλαμική τέχνη, οι οποίες διατρέχουν 

μεγάλο μέρος της ιστορίας της φτάνοντας ως το σήμερα. Οι εξαιρέσεις αυτές 

απαντούν στην εικονογραφία των σιιτών και σε ορισμένα σουφικά τάγματα.161  

Η αραβική καλλιγραφία διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στην ισλαμική τέχνη και 

συμπεριλήφθηκε σε όλα τα διακοσμητικά εγχειρήματα. Ιδιαιτέρως η κουφική 

«γωνιώδης» και συνεχής γραφή, η λεγόμενη «Νάσκη», χρησιμοποιήθηκε ευρέως 

στην αρχιτεκτονική και την κεραμική τέχνη για την αντιγραφή του Κορανίου, κατά 

τους πέντε κυρίως πρώτους αιώνες του Ισλάμ (7-12ος αιώνες). Πασίγνωστα είναι τα 

γεωμετρικά μοτίβα και τα μωσαϊκά του τεμένους του Τρούλου του Βράχου, αλλά 

κυρίως ο μωσαϊκός διάκοσμος του Μεγάλου Τεμένους της Δαμασκού. Εδώ ενυπάρχει 

ένας συνδυασμός του βυζαντινού στυλ με αραβουργήματα και γεωμετρικά μοτίβα, 

δημιουργώντας τον τελείως ιδιαίτερο χαρακτήρα της πρώιμης μουσουλμανικής 

τέχνης. Ομοίως οι τρούλοι των τζαμιών διακοσμούνται με αραβική καλλιγραφία 

                                                 
159 E. Baldwin Smith, The dome: A study in the history of ideas, ό. π., σσ. 16, 24, 56-57, 93-94, 116. 
160 Flood Barry Finbarr, “Iconoclasm”, Encyclopaedia of Islam, online ed. 3, Kate Fleet, Gudrun 

Krämer, Denis Matringe, John Nawas, Everett Rowson (eds.), E.J. Brill, Leiden, 2019. pp. 34-40;  
161 Flood Barry Finbarr, Between Cult and Culture: Bamiyan, Islamic Iconoclasm, and the Museum, 

The Art Bulletin, vol. 84, no. 4, Dec. 2002, p. 643; Christiane Gruber, «Between Logos (Kalima) And 

Light (Nūr): Representations Of The Prophet Muhammad In Islamic Painting», Muqarnas, vol. 26, pp. 

229-262.  
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αναγράφοντας μόνον το όνομα του Θεού ή την ομολογία της μονοθεϊστικής 

ισλαμικής πίστης. Οι συμπαγείς τοίχοι, οι τρούλοι και οι αψίδες καλύπτονται με άνθη 

και επιγραφές. Ορισμένα χωρία του Κορανίου τοποθετούνται σε περίοπτα σημεία και 

περιγράφουν την διαφορά μεταξύ Θεού και ανθρώπου, διαφορά η οποία εξηγείται 

κατά τη διάρκεια της προσευχής: Ο Θεός είναι παντοδύναμος και απρόσιτος. Ο 

πιστός αναγνωρίζει την παντοδυναμία του και αφήνεται σε αυτόν, υποτασσόμενος 

πλήρως στο θέλημά του και την καθοδήγησή του.162 

Αντίθετα προς το ανεικονικό έθος των ισλαμικών τζαμιών οι εκκλησίες των 

χριστιανών είναι γεμάτες από εικόνες, που παριστούν την παρουσία της Εκκλησίας 

του Χριστού, ορατή και αόρατη. Ο πιστός βλέπει στις εικόνες, τη δόξα του Θεού (2 

Κορ. 3, 18), τον κόσμο των αγγέλων, το σχέδιο της θείας οικονομίας για τη σωτηρία 

της ανθρωπότητας, τους ευαγγελιστές, την Παρθένο, τους αγίους, τους μάρτυρες, 

τους ομολογητές και τους οσίους. Και μεταξύ της συνοδείας των αγίων, μεταξύ όλων 

των μελών της Εκκλησίας, ορατών τε και αοράτων, ο πιστός διακρίνει και αισθάνεται 

την παρουσία του Θεού, που δεσπόζει στον τρούλο ως Παντοκράτωρ, ως στύλος και 

εδραίωμα της Εκκλησίας.163 

Οι κοινοί τόποι μεταξύ Χριστιανισμού και Ισλάμ αλλά και οι μεγάλες 

διαφοροποιήσεις ως προς τη νοηματοδότηση του ιερού χώρου και της θέσης του 

πιστού σε αυτόν, καταδεικνύει πως η τέχνη, και δη η θρησκευτική, μπορεί να 

αποτελέσει εφαλτήριο όχημα εξωτερίκευσης εσώτερων μηνυμάτων, μηνυμάτων με 

πρόσληψη οικουμενική που ευνοούν στη συνύπαρξη και στον σεβασμό της 

θρησκευτικής ετερότητας, και νοηματοδοτούν την ανθρώπινη ύπαρξη ενώ 

παράλληλα αποτελούν μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς και σύνδεσης του 

παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
162 George F. Alain, “The Qurʾan, Calligraphy, and the Early Civilization of Islam”, A Companion to 

Islamic Art and Architecture, Flood F. B. and Necipoğlu G. (eds.), Hoboken, NJ: Wiley Blackwell, 

2017, pp. 109-117; Ismail R. Al-Faruqi, “The Arts of Islamic Civilization” Occasional Papers, n. 24, 

The International Institute of Islamic Thought, London, 2014, pp. 1-5; Επίσης: Schimmel Annemarie, 

Calligraphy and Islamic Culture, I. B. Tauris & Co Ltd, London, 1990.  
163 E. Baldwin Smith, The dome: A study in the history of ideas, ό. π., σσ. 25, 53-54, 92. 
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