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ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 

Η θρησκεία ονομάζεται η σχέση του ανθρώπου με το Θείο. Είτε δεχθούμε τη 
λατινική ετυμολόγηση της λέξης, (religare/relegere=συνδέομαι ενώνομαι), είτε 
την ελληνική (θρώσκω =αναβαίνω), σε κάθε περίπτωση υποδηλώνεται ο 
σχεσιακός χαρακτήρας της θρησκείας: ανάμεσα σε θείο και ανθρώπινο, 
υπερφυσικό-φυσικό, υπερβατικού-ενδοσκοπικού, πνευματικού-υλικού, 
ψυχικού-φυσικού, ατομικού-κοινωνικού. Για την ύπαρξη της θρησκείας 
απαιτούνται δύο όροι: το θείο και το ανθρώπινο. 
Κατηγορίες 
Οι παγκόσμιες θρησκευτικές πεποιθήσεις κατηγοριοποιούνται και κατανέμονται 
στον κόσμο ως εξής: 

Αβρααμικές θρησκείες: 53,5% (Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, 
Μουσουλμανισμός, Μπαχάι Πίστη κ.α) 

Νταρμικές θρησκείες: 19,7% 
Αθρησκεία: 14,3% 
Ασιατικές 6,5% (Τσάο Ντάι, Ινδουισμος , Κομφουκιανισμός, Σιντοϊσμός, 

Ταοϊσμός κ.α) 
Λαϊκές θρησκείες: 4,0% (Σαμανισμός. Βουντού, Σιντοϊσμός κ.α) 
Νέα θρησκευτικά κινήματα: 2,0%. 

Εναλλακτικά, τα θρησκευτικά πιστεύω των πληθυσμών ταξινομούνται συνήθως 
και ως εξής: 

Χριστιανισμός: (Αγγλικανισμός, Καθολικισμός, Ορθοδοξία, 
Προτεσταντισμός κ.α) 

Ισλαμισμός: (Σουνιτισμός, Σιιτισμός. Σουφισμός κ.α) 
Αθρησκεία: (Αθεΐα, Αγνωστικισμός, Κοσμικός ανθρωπισμός κ.α) 
Ινδουισμός: (Βισνουϊσμός, κ.α) 
Βουδισμός: (Μαχαγιάνα, Χιναγιάνα κ.α) 
Ιουδαϊσμός: (Ορθόδοξος Ιουδαϊσμός, κ.α) 

 

Οι διάφορες θρησκείες του κόσμου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε έναν 

μικρό αριθμό ομάδων, γνωστές και ως Μεγάλες θρησκείες ή Παγκόσμιες 

θρησκείες, με βάση τα κοινά τους χαρακτηριστικά. Αυτή η ιδέα προέκυψε από 

την ανάγκη που δημιουργήθηκε τον 18ο αιώνα π.Χ., όταν μερικοί ερευνητές 

αποφάσισαν να κάνουν απογραφή των θρησκευτικών πιστεύω των 

διαφόρων πολιτισμών 

 Η θρησκεία παίζει έναν κεντρικό ρόλο στην οργάνωση της ζωής των πιστών 

απανταχού της Γης. Σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν αναρίθμητες θρησκείες, 

με τις περισσότερες εξ αυτών να περιλαμβάνουν πλήθος υπό-αιρέσεων. Γενικά 

μιλώντας, όλες οι θρησκείες επιχειρούν να νοηματοδοτήσουν το σκοπό της 

ύπαρξης των ανθρώπων στον κόσμο, να εξηγήσουν τι συμβαίνει στη 
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μεταθάνατο ζωή, καθώς και να δηλώσουν εάν υπάρχει θεός, και αν ναι πως 

συνδεόμαστε με Αυτόν. 

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 

       Χριστιανισμός ονομάζεται το θρησκευτικό σύστημα πίστης το οποίο 
αναγνωρίζει ως ιδρυτή και κεντρικό πρόσωπο του συνόλου της διδασκαλίας 
του, τον Ιησού Χριστό, όπως παρουσιάζεται στα βιβλία της Αγίας Γραφής. 
Αυτό σημαίνει, πως πέρα από κάθε άλλη έννοια που περιλαμβάνει η θρησκεία 
αυτή, οι οπαδοί του Χριστιανισμού εστιάζουν την προσοχή τους και έχουν ως 
κοινό σημείο αναφοράς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. 

     Αποτελείται κυρίως από την Καθολική Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία 
και τις Προτεσταντικές Εκκλησίες. Ο Χριστιανισμός ως μονοθεϊστική θρησκεία 
δέχεται ένα Θεό, που δημιούργησε τον κόσμο εκ του μη όντος, 
υποδηλώνοντας έτσι τη διαφορετική ουσία του άκτιστου Θεού, από αυτήν του 
κτιστού δημιουργημένου από το Θεό κόσμου. 

Τριαδικότητα 

    Ταυτόχρονα, ο Χριστιανισμός πρεσβεύει ότι ως θρησκεία εξ αποκαλύψεως, 
ο Θεός αποκαλύπτει στην πορεία της ιστορίας το τριαδικό του μυστήριο, 
δηλαδή την ύπαρξη ενός αλλά τρισυπόστατου Θεού (Πατέρα, Υιό, Άγιο 
Πνεύμα). Κυρίως αυτό το πρόβλημα της ενότητας της μίας θείας φύσης σε τρία 
Θεία Πρόσωπα αλλά και το Χριστολογικό δόγμα (το πρόβλημα της ένωσης 
μεταξύ της θείας και ανθρώπινης φύσης του Ιησού Χριστού και της σχέσης 
αυτού προς τον θεό Πατέρα), προκάλεσαν οξύτατες διαφωνίες μεταξύ των 
χριστιανών, και οδήγησαν στη διαμόρφωση διάφορων δοξασιών, όπως ο 
αρειανισμός, ο δοκητισμός, ο μονοφυσιτισμός κ.ά., που χαρακτηρίζουν 
ιστορικά ολόκληρη αυτή την περίοδο της αρχαίας Εκκλησίας. 

    Ο Τριαδικός Θεός, ωστόσο, είναι μονάδα, γιατί υπάρχει ένα αίτιο και μια 
ουσία· και είναι Τριαδικός κατά τις υποστάσεις, γιατί υπάρχει η ετερότητα των 
υποστάσεων. Έτσι ο Πατέρας είναι αγέννητος, ο Υιός γεννητός ακτίστως και το 
Άγιο Πνεύμα εκπορευτό. Οι ιδιότητες αυτές είναι μεταξύ τους αμεταβίβαστες 
και ακοινώνητες, δηλαδή δεν τις έχει άλλο πρόσωπο από την Τριάδα. 

Ιερά Κείμενα  

Τα ιερά κείμενα του χριστιανισμού ονομάζονται «Αγία Γραφή». Αυτή, 
αποτελείται από δύο μέρη: Την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά 
Διαθήκη, αποτελείται από 49 βιβλία διαφόρων συγγραφέων που γράφτηκαν 
περίπου από τον 15ο αι. π.Χ. μέχρι και τον 1ο αι. π.Χ. Η Καινή Διαθήκη, 
αποτελείται από 27 βιβλία, τα τέσσερα από τα οποία ονομάζονται «Ευαγγέλια» 
(από το ευάγγελος = άγγελος καλών ειδήσεων), επειδή εστιάζονται στο 
χαρμόσυνο κατά τους Xριστιανούς μήνυμα της ενανθρώπησης του ίδιου του 
Θεού. Η ενανθρώπιση αυτή, εκτός του ότι αποτελεί μοναδικό ισχυρισμό 
ανάμεσα στις θρησκείες για πλησίασμα του Θεού προς τον άνθρωπο αντί για 
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το σύνηθες, της αναζήτησης του ανθρώπου για το Θεό, επιπλέον κατά τα 
πιστεύω των Χριστιανών, φέρνει το μήνυμα ότι ο διάβολος παύει πλέον να έχει 
τόσο μερίδιο στο θάνατο. Τα τέσσερα Ευαγγέλια δεν αποτελούν βιογραφία του 
Ιησού, αλλά περιέχουν μόνο εκείνα τα σημεία από τη ζωή και τη διδασκαλία 
του που είναι σημαντικά για τη διάδοση του μηνύματος της ενανθρώπισης. 
Αυτό τουλάχιστο βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης που αναφέρει ότι 
«υπήρχαν και άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς που θα χρειάζονταν πολλά 
βιβλία για να χωρέσουν». 

Με μικρές παρεκκλίσεις, η πλειονότητα των μελετητών πιστεύει πως το σύνολο 
των βιβλίων της Καινής Διαθήκης, έχουν γραφτεί σε διάστημα 50 χρόνων, 
περίπου από το 50 μ.Χ. έως το τέλος του 1ου αι. μ.Χ. Για τη συγγραφή των 
Ευαγγελίων συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ξεκινά από το 65 μ.Χ. περίπου. 
Σύμφωνα με τους ειδικούς, κριτικούς ερευνητές που μελετούν τη δομή, τις 
ομοιότητες, τις διατυπώσεις και ένα πλήθος άλλων στοιχείων που αποτελούν 
τα Ευαγγέλια, φαίνεται ότι πριν ακόμη τη συγγραφή των Ευαγγελίων, 
κυκλοφορούσαν εντός της Εκκλησίας για λόγους διδασκαλίας και κατήχησης, 
γραπτές ενότητες μικρότερου μεγέθους. Στη γλώσσα της θεολογίας, οι 
προγενέστερες των Ευαγγελίων γραπτές πηγές ορίζονται για ευκολία με το 
όνομα "Q" από το γερμανικό Quelle (=πηγή). Έτσι, διαπιστώνονται από τους 
θεωρητικούς, τρία διαφορετικά στάδια στη μετάδοση της προφορικής 
παράδοσης μέχρι τη σύνταξη του Ευαγγελίου: 

α) Ο ιστορικός Ιησούς 
β) Ο συλλέκτης (=η Εκκλησία γενικά) 
γ) Ο Ευαγγελιστής. 

Οι τέσσερις συγγραφείς των Ευαγγελίων είναι 
οι Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης. Οι Ματθαίος και Ιωάννης 
ισχυρίζονται πως είναι αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες των όσων γράφουν ως 
μαθητές του Ιησού, ενώ ο Ευαγγελιστής Μάρκος ήταν συνοδός του μαθητή και 
αποστόλου Πέτρου και ο Ευαγγελιστής Λουκάς συνοδός του Αποστόλου 
Παύλου. Επειδή εκτός από τα Ευαγγέλια υπάρχει και αποδοχή της Παλαιάς 
Διαθήκης ως ξεκίνημα για το Χριστιανισμό, έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί 
αντιρρήσεις, όμως η Χριστιανική Εκκλησία δέχεται ότι μεταξύ των δύο 
Διαθηκών υπάρχει ενότητα. Σε αντίθεση με την σημασία που λαμβάνουν τα 
ίδια βιβλία αυτά μέσα στην Εβραϊκή Συναγωγή, η Χριστιανική Εκκλησία θεωρεί 
την Παλαιά Διαθήκη ως ένα είδος εισαγωγής στην Καινή Διαθήκη. Έτσι, η 
Παλαιά Διαθήκη δεν αποτελεί μια αυτοτελή ομάδα βιβλίων, αλλά η διδασκαλία 
του Ιησού είναι αυτή που ενώνει την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη, σαν μια 
εξιστόρηση της προετοιμασίας για τον ερχομό του Μεσσία. Αυτό είναι και το 
νόημα με το οποίο ενσωματώνει η Χριστιανική Εκκλησία τα βιβλία της Παλαιάς 
Διαθήκης στη δική της Αγία Γραφή και εκεί διαφέρει με το νόημα που αυτά 
λαμβάνουν στη Συναγωγή 

 

 ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 

Η λέξη ορθοδοξία παράγεται - από το ορθός (σωστός) και δόξα (σκέψη, πίστη, 

διδασκαλία) - χρησιμοποιείται χαρακτηριστικά για να αναφερθεί στην 

θεωρούμενη ως σωστή θεολογική ή δογματική τήρηση μίας θρησκείας. Η 



ορθοδοξία αποτελεί σημείο αναφοράς, και συμπληρωματική έννοια, της 

ετεροδοξίας, της αίρεσης και του σχίσματος. Όσοι παρεκκλίνουν από την 

ορθοδοξία ομολογώντας πίστη σε ένα άλλο δόγμα αποκαλούνται «αιρετικοί», 

ενώ εκείνοι που παρεκκλίνουν από την ορθοδοξία με την απόσχιση από το 

αντιληπτό σώμα των οπαδών, καλούνται «σχισματικοί».  

Υπάρχουν τρεις κύριες εθνοτικές ομάδες Ορθοδόξων. Οι Έλληνες οι οποίοι 

εκφράζουν την Ελληνορθόδοξη - Βυζαντινή παράδοση του Χριστιανισμού και 

υφίστανται ως μήτρα των άλλων εκκλησιαστικών παραδόσεων. Οι Άραβες 

Μελχίτες που διατηρούν προσαρμοσμένο στην αραβική γλώσσα το 

Ελληνορθόδοξο λειτουργικό τυπικό και οι Σλάβοι των οποίων η λειτουργική 

παράδοση μετεξελίχθηκε από τη βυζαντινή βάση, επηρεαζόμενη από δυτικές 

επιρροές, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερης λαμπρότητας τυπικό, προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες της Αυτοκρατορικής Ρωσίας και επί τη βάσει της θεωρίας της 

διάδοχης Τρίτης Ρώμης. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 

α) Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

β) ΠΙΣΤΗ 

γ) Η ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ 

δ) Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ 

ε) ΤΟ ΑΣΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ. 

στ) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

ζ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

Σχέση προς τις άλλες θρησκείες 

     Σύμφωνα με τον διαχωρισμό των θρησκειών με βάση την αντίληψη που 
έχουν για την έννοια του χρόνου, διακρίνουμε: 

α) Τις Θρησκείες του Αιωνίου Νόμου του Κόσμου ή Ανατολικές Θρησκείες 
β) Τις Θρησκείες της Ιστορικής Αποκαλύψεως του Θεού ή Αβρααμικές 
θρησκείες 

     Για τις θρησκείες του «Αιωνίου Νόμου του Κόσμου», ο κόσμος είναι 
αιώνιος, χωρίς αρχή ή τέλος και ανανεώνεται ασταμάτητα ακολουθώντας μια 
διαδοχική εναλλαγή από εμφανίσεις και εξαφανίσεις. Εδώ ανήκουν οι 
θρησκείες του Iνδουϊσμού, Bουδισμού, Kομφουκιανισμού, Tαοϊσμού. Ο 
Xριστιανισμός, είναι μία από τις τρεις θρησκείες της «Ιστορικής Αποκαλύψεως 
του Θεού» οι οποίες είναι ταυτόχρονα και μονοθεϊστικές, δηλαδή είναι 
θεμελιωμένες στη λατρεία του ενός και μόνου θεού. Οι άλλες δύο είναι ο 
Ιουδαϊσμός και ο Iσλαμισμός. Στα ιερά κείμενα του Iουδαϊσμού, ο λαός καλείται 
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να λατρέψει το θεό όχι για ενέργειες του σε κάποιο αρχέγονο παρελθόν 
(δημιουργία, κατακλυσμός, συντριβή των δυνάμεων του χάους), αλλά για μια 
συγκεκριμένη επέμβαση, που πίστευαν πως έκανε στο ιστορικό γίγνεσθαι για 
την προστασία του λαού, κατά την φυγή του από την Αίγυπτο.  

Μονοθεϊστικές θρησκείες 

     Οι τρεις μονοθεϊσμοί, έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα την 
εσχατολογία, (όρος που σημαίνει τη σχετική με το τέλος του χρόνου θεολογία). 
Όμως η διαφοροποίηση τους έγκειται στον τρόπο με τον οποίο κατανοούν 
αυτό το θεμελιακό γεγονός. Ο Χριστιανισμός θεωρεί πως ο Μεσσίας για τον 
όποιο μίλησαν στο παρελθόν οι προφήτες που υπάρχουν και στον Ιουδαϊσμό, 
ενσαρκώνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον οποίο θεωρούν 
θεάνθρωπο, δηλαδή, τέλειο θεό και τέλειο άνθρωπο και όχι απλώς κάποιο 
πρόσωπο με εξαιρετικές ικανότητες.  

      Επιπλέον, ο Χριστιανισμός πρεσβεύει δύο παρουσίες του Μεσσία. Τη μεν 
Πρώτη Παρουσία με την Ενσάρκωση και την Ανάσταση, που κατά τα πιστεύω 
των Χριστιανών ήδη πραγματοποιήθηκαν, και τη Δευτέρα Παρουσία την οποία 
θα ακολουθήσει η Κρίση της ανθρωπότητας και η αιώνια Βασιλεία του Θεού. 
Οι δύο άλλοι μονοθεϊσμοί, δέχονται μία μόνο παρουσία του Μεσσία που θα 
γίνει στο μέλλον, στα έσχατα της ιστορίας. Έτσι, η διαφορά μεταξύ Ιουδαίων 
και Χριστιανών είναι ότι οι πρώτοι περιμένουν ακόμα τον ερχομό του Μεσσία, 
ενώ οι δεύτεροι την επάνοδό του.  

Ιστορία 

Ίδρυση - Διδασκαλία 

     Από τους αρχαίους χρόνους ως και σήμερα, η χώρα στην οποία γεννήθηκε, 
έζησε και δίδαξε το κεντρικό πρόσωπο του χριστιανισμού, Ιησούς Χριστός, 
ονομάζεται Παλαιστίνη. Σύμφωνα με τα ιερά κείμενα, ο Ιησούς Χριστός 
γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, ενώ έζησε και μεγάλωσε στο χωριό Ναζαρέτ, περιοχή 
στην οποία σήμερα βρίσκεται η ομώνυμη πόλη, 140 χιλιόμετρα βόρεια της 
Ιερουσαλήμ. Ήταν Εβραϊκής καταγωγής και κήρυξε το μήνυμα του στην 
ευρύτερη περιοχή της Γαλιλαίας, που μαζί με την Ιουδαία, υπήρξε το θέατρο 
της δράσης του (Ναζαρέτ, Κανά, Τιβεριάδα, Καπερναούμ κ.λπ.). Σε μια εποχή 
που ο λαός του Ισραήλ ήλπιζε πως στη δουλεία του υπό τη Ρώμη θα έβαζε 
τέλος κάποια θεία επέμβαση, ο Ιησούς Χριστός δίδασκε τους οπαδούς του να 
αγαπούν το Θεό με όλο τους το είναι και να νοιάζονται για τους συνανθρώπους 
τους όπως ακριβώς για τους εαυτούς τους. Το όνομα «Χριστός», είναι η 
μετάφραση στα ελληνικά της εβραϊκής λέξης «Μασιάχ», που σημαίνει Μεσσίας 
και έχει συνδεθεί με το «Ιησούς» δηλαδή αυτός που έχει το χρίσμα, ο εκλεκτός 
του θεού, ο κεχρισμένος.  

       Γενικά ο Χριστιανισμός δέχεται πως το κέντρο της πίστεώς του είναι η 
Ανάσταση του Ιησού και μάλιστα ως ιστορικό γεγονός. Για τους Χριστιανούς, 
κάθε διαχωρισμός της ηθικής διδασκαλίας από το υπερφυσικό περιεχόμενο 
είναι μη αποδεκτός. Ισχυρίζονται πως δεν πρόκειται για ένα ακόμη κοινωνικό 
κίνημα, αλλά για συνδυασμό ηθικής διδασκαλίας και υπερφυσικών γεγονότων 
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που αναφέρονται στον άνθρωπο συνολικά, κατανοώντας όχι μόνο τα 
προβλήματα που αυτός αντιμετωπίζει στο κοινωνικό και διαπροσωπικό 
επίπεδο αλλά και τις οντολογικές ανησυχίες του σε θέματα όπως το πρόβλημα 
του κακού, η φθορά και ο θάνατος. 

Ο Χριστιανισμός στην Ελλάδα 

      Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2005, το 81% των Ελλήνων πολιτών 
πιστεύουν πως υπάρχει Θεός, το 16% πιστεύει στην ύπαρξη κάποιου είδους 
πνευματικής δύναμης, ενώ το 3% δεν πιστεύει στην ύπαρξη κάποιου είδους 
Θεού ή πνευματικής δύναμης. Σύμφωνα με μία πιο πρόσφατη έρευνα που 
διεξήχθη τον Απρίλιο του 2011 από την Κάπα Research ύστερα από 
παραγγελία της εφημερίδας Το Βήμα, ρωτώντας τους Έλληνες αν πιστεύουν 
στον Θεό ή όχι, το 56,3% απάντησε "ναι", το 20% "μάλλον ναι", ενώ το 7,7% 
των ερωτηθέντων απάντησε "μάλλον όχι" και 13% "όχι".  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

        Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία σύμφωνα με αυτούς που την ακολουθούν 
ορίζεται το σύνολο των αντιλήψεων και λατρευτικών πρακτικών που εξέφρασε 
και εκφράζει το έθνος των Ελλήνων από τα βάθη της αρχαιότητας έως και 
σήμερα, συμπεριλαμβανόμενης και της περιόδου που υποχρεώθηκε σε 
αφάνεια και παρανομία λόγω της επιβολής του Χριστιανισμού. Όπως οι όμοιές 
της προχριστιανικές ευρωπαϊκές Θρησκείες, έτσι και η συγκεκριμένη δεν 
αναγνωρίζει δόγματα, ιερά βιβλία, προφήτες, κεντρικά ιερατεία και αυστηρά 
τυπικά, αλλά αλλάζει την μορφή της ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία, νοοτροπία 
και θεσμούς της κοινότητας (αυτόνομης πόλης κατά την αρχαιότητα) που κάθε 
φορά την εκδηλώνει. Νομική προσωπικότητα απέκτησε η Ελληνική Εθνική 
Θρησκεία τον Ιούνιο του 1997 με την ίδρυση του Ύπατου Συμβουλίου των 
Ελλήνων Εθνικών (Υ.Σ.Ε.Ε.), μιας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και 
γνωστοποίησε επίσημα την ύπαρξη χιλιάδων θρησκευτών της στις πολιτειακές 
και πολιτικές αρχές της Ελληνικής Πολιτείας. 

       

Χαρακτηριστικά 

       Σύμφωνα με αυτούς που την ακολουθούν, η Ελληνική Εθνική Θρησκεία 
έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Είναι οργανική (δηλαδή δεν είναι διαχωρισμένη, αλλά αποτελεί 
αναπόσπαστο οργανικό τμήμα των κοινωνιών που μέσα τους 
εκδηλώνεται και εξελίσσεται μαζί τους). 

 είναι πολυθεϊστική (δηλαδή δέχεται την αυθυπαρξία της ύλης, 

αναγνωρίζει την υποχρεωτική πλήθυνση της θεϊκής οντότητας, 
τοποθετεί το όποιο δημιουργικό αίτιο εντός του Κόσμου και κατανοεί ως 
όντα και όχι πρόσωπα τους θεούς), και, τέλος, 

 είναι φυσική (δηλαδή δεν έχει κατασκευαστεί από κάποιον ιδρυτή-

ηγέτη, αλλά αποτελεί προϊόν ενός προβληματισμού αιώνων γύρω από 
τα ανθρώπινα και τα θεϊκά ζητήματα). 
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Ινδουισμός 

Ινδουισμός, Ινδοϊσμός, Βραχμανισμός και βραχμανική θρησκεία είναι 

ονομασίες με τις οποίες περιγράφονται οι πάμπολλες τοπικές θρησκείες, 
θρησκευτικές πρακτικές και επιμέρους σχολές (αιρέσεις, σαμπραντάγιας) της 
Ινδίας. Από τους ίδιους τους πιστούς της, η θρησκεία των Ινδών περιγράφεται 
συνήθως από τη σανσκριτική έκφραση   Σανατάνα  Ντάρμα, που σημαίνει 
«αιώνιος νόμος», «αιώνια τάξη» ή «πατρική πίστη». Γενικά ο Ινδουισμός είναι 
θρησκεία. 

Αναφέρεται συχνά ως η αρχαιότερη θρησκεία του κόσμου,καθώς κάποιες από 
τις ρίζες της ανάγονται στην Εποχή του Σιδήρου. Ο Ινδουισμός είναι η τρίτη 
μεγαλύτερη θρησκεία του κόσμου σε αριθμό πιστών, μετά το Χριστιανισμό και 
το Ισλάμ, με περίπου ένα δισεκατομμύριο πιστούς, εκ των οποίων πάνω από 
το 90% κατοικεί στην Ινδία. Ινδουιστικές κοινότητες βρίσκονται επίσης στο 
Νεπάλ, τη Σρι Λάνκα, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, το Μαυρίκιο, τα  Νησιά 
Φίτζι, τη Σουρινάμ, τη Γουιάνα, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Ο Ινδουισμός βασίζεται στα ιερά κείμενα, τις  Βέδες  καθώς και στη διδασκαλία 
των γκουρού (δασκάλων). 

  

Βραχμανισμός είναι η επίσημη ονομασία της ινδικής θρησκείας. Ετυμολογικά 

ο όρος προέρχεται από την ονομασία της κάστας των Ινδών ιερέων ή 
βραχμάνων (στα σανσκριτικά «Μπράχμανα») και χρησιμοποιείται από την 
πρώτη χιλιετία π.Χ., όταν η κάστα των ιερέων απέκτησε την κοινωνική της 
θέση. 

Ο όρος Ινδουισμός είναι ξενικός, αλλά είναι αυτός που έχει επικρατήσει. 
Ετυμολογικά προέρχεται από τον ποταμό Ινδό και χρησιμοποιήθηκε αρχικά 
από τους μουσουλμάνους που έφταναν στην Ινδία για να προσδιορίσει τους μη 
μουσουλμάνους Ινδούς. 

 

Προβεδική περίοδος 

Προβεδική περίοδος του Ινδουισμού ονομάζεται η περίοδος της ιστορίας του 
πριν την εμφάνιση των ιερών κειμένων, που ονομάζονται «Βέδες» («βέδα» στα 
σανσκριτικά σημαίνει «ιερή γνώση»). Η περίοδος αυτή, που ξεκινά από τα 
βάθη της ιστορίας, φτάνει μέχρι την κάθοδο των Αρίων στη χερσόνησο της 
Ινδίας, η θρησκεία των οποίων σταδιακά συγχωνεύτηκε με αυτή των γηγενών 
κατοίκων. 

Οι αυτόχθονες Ινδοί ήταν λαοί πιθανόν νεγροειδείς, οι οποίοι είχαν αναπτύξει 
αγροτικό πολιτισμό, με μητριαρχικά χαρακτηριστικά. Από τις θρησκευτικές 
πρακτικές των αυτοχθόνων αυτών, εισήχθησαν στον Ινδουισμό και 
διατηρούνται μέχρι σήμερα συγκεκριμένα στοιχεία, όπως η λατρεία του  



φαλλού  και των θεών της γονιμότητας. Τα στοιχεία αυτά δεν έχουν ιδιαίτερη 
σημασία στα βεδικά κείμενα. Εκτός από τη λατρεία του φαλλού (λίνγκαμ), ο 
σημερινός Ινδουισμός έχει διατηρήσει από αυτή την εποχή τη σβάστικα, ως 
σύμβολο του ήλιου, αλλά και τη λατρεία ιερών ζώων. 

Αρία ή βεδική περίοδος 

Τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. έφτασαν στην Ινδία οι Άριοι, περνώντας τα βουνά της 
βορειοδυτικής Ινδίας και εκτοπίζοντας τους αυτόχθονες προς το νότο. Ήταν 
λαός πολεμικός και είχε μια πλήρη θρησκεία με πολλούς θεούς. Η θρησκεία 
τους χαρακτηρίζεται ενοθεϊστική, καθώς διαφορετικοί θεοί λατρεύονται 
ξεχωριστά ως Υπέρτατο Ον, χωρίς όμως να παραγνωρίζεται η ύπαρξη και 
άλλων θεών. 

Προχωρώντας οι Άριοι προς το νότο, κατέκτησαν ουσιαστικά τα εδάφη των 
αυτοχθόνων και εισήγαγαν για πρώτη φορά το σύστημα των καστών. Οι ίδιοι 
συγκρότησαν τις τρεις πρώτες κάστες, μεταξύ αυτών και την κάστα των 
βραχμάνων, ενώ οι αυτόχθονες αποτέλεσαν την τέταρτη κάστα, την κάστα των 
«Σούντρα». Η κάστα των βραχμάνων απέκτησε μεγάλη δύναμη, σε βαθμό που 
δεν υπάρχει σε καμία άλλη θρησκεία, καθώς ισχυρίζονται ότι ακόμη και οι θεοί 
υποτάσσονται στη γνώση τους. Το μονοπώλιο της γνώσης είναι ένα δικαίωμα 
της κάστας των βραχμάνων που διατηρείται μέχρι και σήμερα στον Ινδουισμό. 

Κλασική περίοδος 

Κατά την κλασική περίοδο, από το 500 π.Χ. και μετά, ο Ινδουισμός πήρε τη 
σημερινή μορφή του και εξαπλώθηκε ραγδαία, με τη βοήθεια και 
της σανσκριτικής γλώσσας. Από αυτή την περίοδο και μετά, οι τελετές προς 
τιμήν των θεών δε γίνονταν πλέον υπαίθρια, αλλά σε ναούς με αγάλματα των 
θεών, μπροστά στα οποία οι πιστοί άφηναν τις προσφορές τους. Μετά τον 4ο 
αιώνα π.Χ., ο Ινδουισμός απειλήθηκε από την εξάπλωση του Βουδισμού, αλλά 
καθώς ο τελευταίος εξαπλώθηκε τελικά προς τα ανατολικά, ο Ινδουισμός 
ανέκαμψε σημαντικά και τον 4ο μ.Χ. αιώνα αναγνωρίστηκε επίσημα. 

Ισλαμική κυριαρχία 

Μετά τον 8ο αιώνα, το Ισλάμ είχε εξαπλωθεί στη βόρεια Ινδία, και πολλοί 
Ινδουιστές είχαν μεταστραφεί σε αυτό. Την ίδια εποχή, ομάδες πιστών, υπό 
την επιρροή του μονοθεϊστικού Ισλάμ επιχείρησαν να εισάγουν το μονοθεϊσμό 
και στον Ινδουισμό. Την ίδια εποχή σχηματίστηκε και η «αίρεση» των  Σιχ, οι 
οποίοι είναι μονοθεϊστές και θεωρούν ότι είναι εντελώς διαφορετική θρησκεία, 
καθώς πιστεύουν σε ένα μείγμα ινδουιστικών και ισλαμικών δογμάτων. 

Βρετανική κυριαρχία 

Κατά την περίοδο της βρετανικής κυριαρχίας, μετά το 1877, διάφοροι 
μεταρρυθμιστές, υπό την επίδραση των νέων τεχνολογιών και φιλοσοφικών 
ρευμάτων, προσπάθησαν να συμφιλιώσουν τον Ινδουισμό με τις άλλες 
θρησκείες, θεωρώντας ότι ο Ινδουισμός είναι δυνατόν να έχει χώρο για τη 
λατρεία και άλλων προφητών και θρησκευτικών δασκάλων. 

Ινδική ανεξαρτησία 

Μετά την ανεξαρτησία της Ινδίας, το 1947, προέκυψαν προβλήματα στη 
συνύπαρξη ινδουιστών και μουσουλμάνων, τα οποία οδήγησαν στην απόσχιση 



των μουσουλμάνων, οι οποίοι δημιούργησαν το Πακιστάν. Έτσι η Ινδία έγινε 
ένα κράτος με σχεδόν αμιγή ινδουιστικό πληθυσμό. 

Χαρακτηριστικά 

Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του Ινδουισμού: 

Ανυπαρξία ιδρυτή 

Η «Αιώνια Θρησκεία» (Σανατάνα Ντάρμα) δεν έχει ιδρυτή, ούτε υπάρχει 
συγκεκριμένο πρόσωπο-σωτήρας. Ο πιστός μπορεί να έχει έναν προσωπικό 
Θεό-δημιουργό, ή να πιστεύει απλά στην ιδέα ενός νόμου που διέπει τον 
κόσμο. Σε διάφορες εποχές εμφανίστηκαν διδάσκαλοι και σοφοί άνδρες, οι 
οποίοι με τα κηρύγματα και τη διδασκαλία τους έδωσαν νέα κατεύθυνση και 
νέα πνοή στα θρησκευτικά πιστεύω του ινδουισμού. 

Μη σταθερό δόγμα 

Ο Ινδουισμός είναι μια εντυπωσιακά ευπροσάρμοστη στις συνθήκες κάθε 
εποχής θρησκεία. Περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία θρησκευτικών πρακτικών και 
εξελίσσεται συνεχώς, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Δεν έχει κάποιο ιερό 
κείμενο, ενώ οι κατά καιρούς διδάσκαλοι έδειξαν νέους «δρόμους σωτηρίας». 
Αρχικά, ως θρησκεία των αυτοχθόνων Ινδών, ήταν ουσιαστικά λατρεία της 
φύσης. Αργότερα εξελίχθηκε και συστηματοποιήθηκε από τους βραχμάνους. 
Απέκτησε την ιδέα ότι ο κόσμος διέπεται από κάποιο καθολικό νόμο (ντάρμα), 
η επίγεια έκφανση του οποίου είναι το αυστηρό, ιεραρχικό κοινωνικό σύστημα 
των καστών, καθώς και την ιδέα ότι ο κόσμος συνεχώς φτάνει σε ένα τέλος και 
ξεκινάει από την αρχή (αυτή η συνεχής κυκλική κίνηση του χώρου και του 
χρόνου ονομάζεται Samsara και προκύπτει από την πίστη των Ινδών στην 
μετενσάρκωση) . 

Ινδικό φαινόμενο 

Ο Ινδουισμός είναι αποκλειστικό γέννημα του ινδικού πολιτισμού. Η εκτός 
Ινδίας επιρροή του περιορίζεται μόνο σε μικρό ιεραποστολικό έργο στην 
νοτιοανατολική Ασία και την Ινδονησία, με σκοπό την ενσωμάτωση φυλών ως 
νέες κάστες, ενώ μεμονωμένοι μη Ινδοί μεταστράφηκαν στον Ινδουισμό υπό 
την επίδραση βραχμάνων στοχαστών, ιδίως κατά τις δεκαετίες του 1960 και 
1970 στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, όπου επικρατούσε η λεγόμενη «μανία με την 
Ινδία». 

 

 

 

 

 

 

 



ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ 

 
Με τον όρο Βουδισμός ή Βουδδισμός εννοείται μία από τις μεγάλες 

θρησκείες του κόσμου με κεντρικό πρόσωπο του μυθολογικού υλικού της τη 
ζωή και τη διδασκαλία του Σιντάτ(χ)α Γκοτάμα (Σιντάρτα Γκαουτάμα 
σανσκριτικά) Μπούντχα (Buddha) ή Βούδα ή Βούδδα, του Πεφωτισμένου 
όπως αποκαλείται ενίοτε. 
Ο Βουδισμός είναι ένα από τα αρχαιότερα θρησκεύματα. Περιλαμβάνει ένα 
ευρύ φάσμα θρησκευτικών δοξασιών, φιλοσοφικών αρχών, εθίμων, θεσμών 
και ηθικών κανόνων που αποδίδονται στον Βούδα. Σήμερα υπολογίζεται ότι 
περίπου μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι ακολουθούν τον Βουδισμό. 
Αναγνωρίζονται γενικά δύο σχολές Βουδισμού: η Μαχαγιάνα και η Τεραβάντα. 
Η κάθε σχολή διαφέρει σχετικά με την ακριβή φύση της Νιρβάνα, τη 
σημαντικότητα και κανονικότητα των διαφόρων διδασκαλιών και κειμένων 
καθώς και τις μοναστικές και τις λειτουργικές πρακτικές.  

 

 

 

Η ιστορία του Βουδισμού 

Σύντομα μετά από το θάνατο του Βούδα (που σημαίνει «αυτός που 
αφυπνίστηκε») ή παρινιρβάνα, πεντακόσιοι μοναχοί συναντήθηκαν στο πρώτο 
συμβούλιο της Ρατζάγκρ(χ)α, υπό την ηγεσία του Κασυάπα, (Kashyapa). Ο 
Ουπάλι (Upali) απήγγειλε τον YO μοναστικό κώδικα (Βινάγια) όπως τον 
θυμόταν. Ο Ανάντα (Ananda), εξάδελφος, φίλος και αγαπημένος μαθητής του 
Σιντάτα -άτομο με καταπληκτική μνήμη- απήγγειλε τα μαθήματα του Βούδα 
(Σούτρα). Οι μοναχοί συζήτησαν τις λεπτομέρειες και ψήφισαν για την τελική 
μορφή του κειμένου. Κατόπιν δεσμεύτηκαν να απομνημονεύσουν το κείμενο 
και να το μεταφέρουν σε άλλους μοναχούς, καθώς επίσης και να το 
μεταφράσουν σε πολυάριθμες γλώσσες και διαλέκτους των ινδικών πεδιάδων. 
Ο Βουδισμός παρέμεινε προφορική παράδοση σχεδόν για 200 χρόνια. 
Στους επόμενους αιώνες, η αρχική ενότητα του Βουδισμού άρχισε να 
κομματιάζεται. Η σημαντικότερη διάσπαση εμφανίστηκε μετά από το δεύτερο 
συμβούλιο, που έγινε στο Βαϊσχάλι (Vaishali) 100 χρόνια μετά από το πρώτο 
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(δηλαδή προς τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ). Μετά από αρκετές συζητήσεις 
μεταξύ μιας ανανεωτικής ομάδας και των παραδοσιακών μοναχών του 
Βουδισμού οι ανανεωτές έφυγαν διαμορφώνοντας την Μαχασάνγκ(χ)α. Στο 
πέρασμα του χρόνου από αυτή την ανανεωτική ομάδα διαμορφώθηκε η 
παράδοση Μαχαγιάνα της βόρειας Ασίας. Η εγκαθίδρυση της Μαχαγιάνα ως 
διακριτής παράδοσης ή κλάδου τοποθετείται στον 1ο αιώνα μ.Χ. Μία αρκετά 
γνωστή (στη Δύση) σχολή Μαχαγιάνα είναι ο ζεν βουδισμός. 
Ο τροχός της Ατραπού (Νταρματσάκρα) στην Ορίσα της Ινδίας, ο οποίος 
συμβολίζει την πράξη της διδασκαλίας και το οκταπλό μονοπάτι.  
Οι παραδοσιακοί Βουδιστές, που αναφέρονται πλέον ως Στ(χ)αβιραβάντα 
(Sthaviravada) ή «ατραπός των πρεσβύτερων» (Τ(χ)εραβάντα στη διάλεκτο 
Πάλι), ανέπτυξαν ένα σύνθετο σύνολο φιλοσοφικών ιδεών πέρα από εκείνες 
που διευκρίνισε ο ίδιος ο Βούδας. Αυτές οι ιδέες συλλέχθηκαν και 
καταγράφηκαν με τον γενικό τίτλο Αμπιντάρμα (Abhidharma) ή «ανώτερες 
διδασκαλίες». Ωστόσο και εδώ προέκυψαν αλλεπάλληλες διαφωνίες, με 
αποτέλεσμα τη διάσπαση της αρχικής παραδοσιακής ομάδας σε 18 
διαφορετικές σχολές που ανέπτυξαν η καθεμία τη δική της ανεξάρτητη 
ερμηνεία επί διαφόρων θεμάτων. Αυτές οι σχολές με τη σειρά τους 
εξαπλώθηκαν σε όλη την Ινδία και τη νότιο Ασία. Σήμερα, μόνο η σχολή της 
Σρι Λάνκα Τεραβάντα επιβιώνει. 
Οι δύο σχολές, Μαχαγιάνα και Τεραβάντα, περιγράφονται από τους μελετητές 
του Βουδισμού ως οι δύο ατραποί (οδοί ή μονοπάτια) προς την επίτευξη της 
Φώτισης. Επίσης, μεταξύ 3ου και 7ου αιώνα μ.Χ. αναπτύχθηκε η τρίτη 
ατραπός ονομαζόμενη Βατζραγιάνα και η οποία αποτελεί ουσιαστικά τον 
Βουδισμό Τάντρα. Σύμφωνα με κάποιες κατατάξεις η Βατζραγιάνα ανήκει και 
εντάσσεται στη σχολή Μαχαγιάνα, ενώ σύμφωνα με άλλες θεωρείται διακριτή 
σχολή. Η ατραπός του Τάντρα αφορά στην ταχεία επίτευξη της Φώτισης μέσω 
ειδικών μορφών διαλογισμού που κάνουν ευρεία χρήση νοητών οπτικών 
σχημάτων και εικόνων. Ο Βουδισμός Βατζραγιάνα απαντάται κυρίως στο 
Θιβέτ, το Νεπάλ και τη βόρεια Ινδία 

 

 

 

 

 

 



ΚΟΥΜΦΟΥΚΙΣΜΟΣ 

Ο Κομφουκιανισμός αποτελεί ένα ηθικό και φιλοσοφικό σύστημα το οποίο 

αναπτύχθηκε αρχικά βάσει των διδασκαλιών του Κινέζου διανοητή και 
κοινωνικού φιλοσόφου Κομφούκιου, ο οποίος έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. 
Ο Κομφουκιανισμός είναι η πιο διαδεδομένη θρησκεία στην Κίνα. Βασίζεται 
στην ηθική διδασκαλία του Κομφούκιου (551-479) καθώς και σε παραδοσιακό 
υλικό θρησκευτικό και ηθικού χαρακτήρα που μελέτησαν αυτός και οι μαθητές 
του. Η θρησκεία αυτή έχει διαδοθεί κυρίως στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην 
Κορέα και στο Βιετνάμ. 
Στην εποχή του ο κινεζικός λαός σπαρασσόταν από εμφύλιους πολέμους 
στους οποίους η κεντρική εξουσία της δυναστείας Τσε αδυνατούσε να 
επιβληθεί, ο Κομφούκιος αφιέρωσε την ζωή του στη διαμόρφωση ηθικό-
θρησκευτικού συστήματος που θα επέφερε τις βάσεις για μια αρμονική 
κοινωνία. 
Η βάση αυτή ήταν περισσότερο ηθική παρά θρησκευτική. Ήταν αντίθετος με τις 
δεισιδαιμονίες με τις οποίες το πλήθος είχε ταυτιστεί. Πίστευε ότι η κοσμική 
τάξη ταυτίζεται με την ηθική τάξη, δίδαξε την αρετή ως προϋπόθεση για τη 
συντήρηση της κοινωνίας. Σύμφωνα με την διδασκαλία του η «αυτάρκης 
πραγματικότητα» (τάο η ντάο) από την οποία έχουν δημιουργηθεί τα πάντα, 
αποτελεί δημιούργημα του Ουρανού. Ο Ουρανός θεωρείτε ο θεμελιωτής της 
αρετής, η οποία στην πλέον απόλυτη μορφή της είναι η καλοσύνη, «μητέρα» 
όλων των αρετών. Αυτή ονομάζεται Ζεν. Η σημασία της λέξης αυτής είναι της 
αυτεπιβολής, που προϋποθέτει τον πλήρη αυτοέλεγχο για την εξάλειψη όλων 
των επιθετικών ενστίκτων και αρνητικών συναισθημάτων, που βρίσκονται μέσα 
στον άνθρωπο. Η ενάρετη συμπεριφορά επιβάλλει την αγάπη στον πλησίον, 
με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι ό άνθρωπος πρέπει να μάθει να αγαπά πρώτα 
την οικογένεια του, ακόλουθος να την επεκτείνει στα μέλη της κοινωνίας και 
τέλος να συμπεριλάβει και την πολιτεία της οποίας ο ηγεμόνας είναι ο γιος του 
Ουρανού και πατέρας όλων των υπηκόων του. 
Η Κομφουκιανή αρετή επιβάλει την ευσέβεια (χιάο), μέσω της οποίας 
επιτυγχάνεται η σύνδεση από την μία των ζωντανών με τους νεκρούς 
προγόνους τους και από την άλλη των ατόμων με το ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο. 
Η Κομφουκιανική ευσέβεια εκφράζεται στις εξής αμοιβαίες σχέσεις 
δικαιωμάτων και καθηκόντων (Βου Λου): 

 καλοσύνη του άρχοντα-νομιμοφροσύνη του αρχόμενου.  

 αγάπη του πατέρα – υπακοή του γιου.  

 αγαθότητα των ηλικιωμένων – σεβασμός των νέων.  

 δικαιοσύνη του συζύγου – υπακοή της συζύγου. 
Αιώνες αργότερα, ο Κομφουκιανισμός εισχώρησε στην Ιαπωνία, την Κορέα, το 
Βιετνάμ και άλλες περιοχές όπου υπήρχαν κινεζικοί πληθυσμοί, ασκώντας 
βαθιά επίδραση σε όλους τους κοινωνικούς θεσμούς. Ο Κομφουκιανισμός 
τονίζει την αρχή που προσομοιάζει τον Χρυσό Κανόνα: «Ό,τι δεν επιθυμείς για 
τον εαυτό σου, μην το επιβάλεις στους άλλους». 
 σημαντικότερες μορφές θεότητας του Ινδουϊσμού. 
 

 



 
 

     

                                               ΒΙΣΝΟΥ 

Ο Βισνού, εκ της σανσκριτικής "vis" που σημαίνει "διαπερνώ" υπήρξε μια 
σπουδαία θεότητα της μετέπειτα Βεδικής περιόδου. Μαζί με τον άλλον 
εξέχοντα θεό του Ινδουισμού τον Σίβα αποτελεί συγκριτική θεότητα 
συνδυάζοντας πολλές επιμέρους θεότητες, λιγότερο σπουδαίες ακόμα και 
ήρωες. Λατρευόταν κυρίως ως προστάτης και συντηρητής του κόσμου που 
αποκαθιστούσε την ηθική τάξη τη λεγόμενη "ντάρμα". 
Οι Βισνουίτες, ένα από τα κύρια δόγματα του Ινδουισμού, εστιάζουν τη λατρεία 
τους στο πρόσωπο του Βισνού, και τον αναπαριστούν ως ένα νεαρό άτομο, 
μελαχρινό, ενίοτε με τέσσερα χέρια, που κρατάει συμβολικά αντικείμενα ένα 
νούφαρο ή λωτό (padma), ένα ρόπαλο (gada), ένα όστρακο (sankha), και έναν 
δίσκο (cakra). 
Στους ναούς αναπαρίσταται συχνά καθιστός συνοδευόμενος από τους δύο 
συντρόφους του οι καλούμενοι Λάκσμι και Μπουμιντέβι, είτε όρθιο κρατώντας 
όπλα, ή ξαπλωμένο στην ουρά του μυθικού φιδιού Σέσα που φέρεται να 
κοιμάται μέσα στον κοσμικό ωκεανό κατά τη διάρκεια μεταξύ της περιοδικής 
εκμηδένισης και της ανανέωσης του κόσμου. Όρθιος ο Βισνού φέρει πάντα 
βασιλική ενδυμασία. 
Σύμφωνα με άλλες δοξασίες, ο Μπράχμα, ο Βισνού και ο Σίβα 
αντιπροσωπεύουν τις τρεις κύριες μορφές της θεότητας στον Ινδουισμό, 
αποτελώντας το Τριμούρτι (θεϊκή Τριάδα). 
 

 



 
 

Χαρακτηριστικά 
 
Ο αριθμός των επιμέρους χαρακτηριστικών που αποδίδονται στον Βισνού ως 
ανώτατο Θεό είναι τεράστιος, με τις ακόλουθες έξι ιδιότητες, ως πιο 
σημαντικές: 

 Παντογνωσία (Jñāna), η απέραντη γνώση.  

 Κυριαρχία (Aishvarya), η εξουσία για τα πάντα.  

 Ενέργεια (Shakti), η ικανότητα να κάνει το αδύνατο δυνατό.  

 Δύναμη (Bala), η άμεση πραγματοποίηση των επιθυμιών του.  

 Ένταση (Vīrya), η ικανότητα να γίνεται άυλος.  

Μεγαλοπρέπεια (Tejas), η αυτάρκεια χάρη στην πνευματική του αύρα   

 
Ενσαρκώσεις 

 
Οι 10 Αβατάρες του Βισνού.  
Πολλοί υποστηρίζουν πως οι δέκα Αβατάρες, (= ενσαρκώσεις), του Βισνού 
αντιπροσωπεύουν την εξέλιξη της ανθρώπινης ζωής και της ανθρωπότητας. 

 Μάτσγια ή Ματσέγια, το ψάρι, αντιπροσωπεύει τη ζωή στους 
αρχέγονους ωκεανούς.  

 Κούρμα, η χελώνα, αντιπροσωπεύει το επόμενο βήμα, τα αμφίβια.  

 Βαράχα, ο αγριόχοιρος, συμβολίζει τη ζωή στη στεριά.  

 Ναρασίμχα, ο άνθρωπος-λιοντάρι, συμβολίζει την αρχή της εξελίξεως 
του ανθρώπου.  

 Βαμάνα, ο νάνος, συμβολίζει αντίθετα την ατελή εξέλιξη του 
ανθρώπινου είδους.  

 Παρασουράμα, ο κάτοικος του δάσους, υποβάλλει την έννοια της 
πλήρους φυσικής αναπτύξεως,της ανθρωπότητας  



 Ράμα, ο βασιλιάς, ο κύριος, αντιπροσωπεύει την ανθρώπινη ικανότητα 
να κυβερνά έθνη.  

 Κρίσνα, εξειδικευμένος σε 64 τομείς της επιστήμης, αντιπροσωπεύει την 
πολιτιστική εξέλιξη του ανθρώπου.  

 Βούδας, ο Πεφωτισμένος, συμβολίζει την πνευματική εξέλιξη και φώτιση 
του ανθρώπου.  

 Κάλκι, η άβαταρα του λευκού αλόγου, αντιπροσωπεύει την τελική 
απελευθέρωση του ανθρώπου και την ανακάλυψη της θείας φύσης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ 

Ο Ισλαμισμός γνωστός επίσης ως Πολιτικό Ισλάμ, είναι ένα 
σύνολο ιδεολογιών που πρεσβεύουν ότι «το Ισλάμ πρέπει να καθοδηγεί την 
κοινωνική και πολιτική καθώς και την προσωπική ζωή». Ο Ισλαμισμός είναι 
έννοια αμφιλεγόμενη όχι μόνο γιατί προσδίδει πολιτική χροιά στο Ισλάμ, αλλά 
επιπλέον επειδή οι περισσότεροι ακραίοι εκπρόσωποί του πιστεύουν ότι οι 
Ισλαμικές πεποιθήσεις τους είναι ανώτερες από εκείνες των υπολοίπων και ότι 
η αντίθετη ιδέα, ότι το Ισλάμ είναι ή θα έπρεπε να είναι απολίτικο, αποτελεί 
πλάνη. 
Οι Ισλαμιστές ποικίλλουν ως προς την ερμηνεία διαφόρων κορανικών 
κεφαλαίων και στίχων. Στις απόψεις των Ισλαμιστών δίνεται έμφαση στην 
εφαρμογή της του ισλαμικού νόμου, της Σαρίας, της πολιτικής ενότητας όλων 
των μουσουλμάνων και της επιλεκτικής απομάκρυνσης μη-μουσουλμανικών 
επιρροών στο μουσουλμανικό κόσμο, ιδίως δυτικών στρατιωτικών, 
οικονομικών, πολιτικοκοινωνικών ή πολιτισμικών, που θεωρούν ασύμβατες με 
το Ισλάμ. 
 
ΣΟΥΝΙΤΙΣΜΟΣ 
 
Οι Σουνίτες είναι ένας από τους δύο κύριους κλάδους του Ισλάμ. Δίνουν 
έμφαση στην σούνα (παράδοση) του προφήτη Μωάμεθ. Ορισμένες φορές οι 
σουνίτες μουσουλμάνοι αναφέρονται ως «ορθόδοξοι». Πάντως είναι το 
πολυπληθέστερο από τα δύο κύρια ισλαμικά «δόγματα». 
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των Σουνιτών είναι η επιμονή στην πιστή τήρηση των 
γραφών του Κορανίου, που θεωρείται θεμέλιο του Ισλάμ, και της ισλαμικής 
παράδοσης, απ' όπου προέρχεται και η ονομασία τους. Οι Σουνίτες θεωρούν 
ότι παραμένουν πιστοί στην παράδοση (σούνα), η οποία κατ' αυτούς 
αποτελείται από τις έξι Χαντίθ (Αναφορές) που συντάχθηκαν τον 3ο αιώνα μετά 
το Μωάμεθ (τον 9ο μ.Χ.). Αντίθετα οι Σιίτες αποδέχονται τη δική τους Χαντίθ. 
Οι αποφάσεις παίρνονται με βάση την ομοφωνία της Ούμα (κοινότητας). Τα 
δυο αυτά σημεία προσφέρουν στερεότητα και συνοχή στο μουσουλμανικό 
δόγμα. Επίσης, θεωρούν ότι η διαδοχή του Μωάμεθ δεν χρειάζεται να είναι 
κληρονομική, γεγονός που αποτελεί την κύρια αιτία τριβών και συγκρούσεων 
με τους Σιίτες Μουσουλμάνους. 
 
ΣΙΙΤΙΣΜΟΣ 
 
Ο Σιιτισμός είναι ένας από τους δυο κύριους κλάδους του Ισλάμ. Η λέξη 
προέρχεται από το αραβικό σι’α που σημαίνει "μερίδιο". Η Σι'ατ Αλί (Αραβικά: 
 που σημαίνει "παράταξη του Αλή" ή "ομάδα του Αλή") είναι μια από , شيعة علي
τις τρεις παλαιότερες υποδιαιρέσεις του Ισλάμ. Οι οπαδοί της, οι Σιίτες, 

θεωρούν τον Αλή, τον γαμπρό του Προφήτη Μωάμεθ, ως διάδοχό του στην 
ηγεσία της μουσουλμανικής κοινότητας. 
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Ως κύριος κλάδος του Ισλάμ, ο Σιιτισμός υποδιαιρείται στα ακόλουθα ρεύματα: 

 Ιμαμίτες (Δωδεκατιστές), οι οποίοι αποτελούν το μεγαλύτερο ρεύμα των 
Σιιτών (περ. το 80 τοις εκατό) και ζουν σήμερα κυρίως στο Ιράν, στο 
Ιράκ, στο Αφγανιστάν και στο Λίβανο.  

 Ισμαηλίτες (Ισμαϊλί ή Επταδιστές), οι οποίοι αποτελούν τον δεύτερο σε 
μέγεθος σιιτικό κλάδο, ζουν στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν 
και στην Ινδία.  

 Ζαϊντιγιά, οι οποίοι ζουν κυρίως στη βόρεια Υεμένη και αποτελούν το 
40-45 τοις εκατό του πληθυσμού της.  

 
 
ΣΟΥΦΙ 
 
Με τον όρο Σούφι εννοούμε εκείνες τις πρώτες ασκητικές κοινότητες του 

Ισλάμ, και οι οποίες εγκατέλειψαν τα εγκόσμια, πρεσβεύοντας ότι το 
ανθρώπινο πεπρωμένο εξαρτάται από την ανεξιχνίαστη θέληση του Θεού. Σε 
αυτές τις κοινότητες επικράτησε αρχικά το ασκητικό στοιχείο του μυστικισμού, 
ενώ με την πάροδο του χρόνου ο ασκητισμός θεωρήθηκε ως προκαταρκτικό 
στάδιο για την επίτευξη της πνευματικής ζωής. Ο μυστικισμός πήρε την θέση 
του ασκητισμού ως στόχος και επιδίωξη. Οι κοινότητες των Σούφι 
επηρεάστηκαν άμεσα από τις αρχαιότερες παραδόσεις και φιλοσοφίες της 
Ανατολής και της λεκάνης της Μεσογείου, όπως ο Νεοπλατωνισμός, ο 
Γνωστικισμός, ο Βουδισμός και ο Χριστιανισμός. Όλες αυτές οι διδασκαλίες 
έπαιξαν το ρόλο τους στην τελική διαμόρφωση της σουφικής διδασκαλίας, 
αφού σύμφωνα με τους Σούφι «όλες οι Παραδόσεις οδηγούν στην μια και μόνη 
αλήθεια». 
Θεωρείται μυστική αίρεση που κυριάρχησε στις χώρες της Ανατολής, κυρίως 
στην Περσία, και σύμφωνα με ειδικούς ενσωμάτωνε τα μυστικά δόγματα του 
μουσουλμανισμού. Είναι γνωστό από πολλές πηγές ότι στις τάξεις των Σούφι 
συντάχθηκαν οι πιο σοφοί άντρες της εποχής τους. Αν ο ισλαμικός νόμος 
καθορίζει πώς ακριβώς πρέπει να συμπεριφέρεται κάθε μουσουλμάνος, ποια 
είναι τα δικαιώματά του και οι υποχρεώσεις του απέναντι στον Θεό,και την 
Κοινότητα των πιστών, ο Σουφισμός αναφέρεται σε εκείνες τις θεωρητικές-
θεολογικές παραμέτρους και αντίστοιχες πρακτικές που σχετίζονται με μια πιο 
άμεση , προσωπική σχέση με το Θεό 
 
 
ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ 
 
Οι τζιχαντιστές είναι τα άτομα αυτά που υπηρετούν ένα δόγμα του Ισλάμ, την 
Τζιχάντ.  
Πρόκειται για ένα κίνημα στο οποίο εντάσσονται άνθρωποι που πιστεύουν στο 
Ισλάμ (μουσουλμάνοι) και αφιερώνουν τη ζωή τους στον αγώνα αυτόν.  
Η Τζιχάντ έχει σαν καθήκον να κατευθύνει το λαό της σε διάφορες πράξεις 
όπως πχ σε ιερό πόλεμο, που έτσι θα τους κάνει να κερδίσουν μία θέση στον 
παράδεισο.  
Λέγοντας ιερό πόλεμο, όχι στο να πολεμάν τον οποιονδήποτε αλλά μόνο σε 
αυτούς που τους πολεμούν.  
Τα πάντα διέπονται από αυστηρούς κανόνες που θα πρέπει οι τζιχαντιστές να 
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ακολουθούν πιστά. 

 
 

  

ISIS είναι μια στρατιωτική οργάνωση στο Ιράκ και τη Συρία, αποτελούμενη από 

τζιχαντιστές.  
Πρόκειται για τα αρχικά του Islamic State of Iraq and Syria, δηλαδή Ισλαμικό 
κράτος του Ιράκ και της Συρίας.  
Στην ουσία είναι η μετεξέλιξη του Ισλαμικού κράτους του Ιράκ και της 
Ανατολής, γνωστό απλά ως ισλαμικό κράτος.  
Τα μέλη του είναι φανατικοί ισλαμιστές που πιστεύουν στο δόγμα της Τζιχάντ.  
Σκοπός του είναι η εξάπλωση του σε πολλές χώρες της Ανατολής.  
Το ISIS έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση από τα Ηνωμένα 
Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ, την Τουρκία και πολλές άλλες χώρες. 
 
 

AΘΡΗΣΚΕΙΑ 
Ονομάζεται η έλλειψη, η αδιαφορία ή/και η επιθετικότητα προς μία θρησκεία. 
Ανάλογα με το περιεχόμενο, μπορεί να αναφέρεται στην αθεΐα, τον ντεϊσμό, 
τον αγνωστικισμό, την αντιθρησκεία, τον σκεπτικισμό, την ελεύθερη βούληση ή 
την εκκοσμίκευση. Μερικά άθρησκα άτομα μπορεί να πιστεύουν σε κάποιον 
θεό, δηλαδή να είναι θεϊστές, αλλά όχι στο πλαίσιο κάποιας θρησκείας. 
 

ΤΑΟΙΣΜΟΣ 
Η παραδοσιακή κινεζική θρησκεία είναι πολυθεϊστική. Οι θεότητές της 
διευθετούνται σε μια θεϊκή δημόσια υπηρεσία που αντανακλά τη γραφειοκρατία 
της αυτοκρατορικής Κίνας. Οι θεότητες προάγονται ή υποβιβάζονται και 
πολλές θεωρούνται θεοποιήσεις άλλοτε ενάρετων ανθρώπων. Οι ιδιαίτερες 
θεότητες που λατρεύονται ποικίλλουν σύμφωνα με γεωγραφικά και 
χρονολογικά κριτήρια. Παρατηρείται εδώ ένα χάσμα ανάμεσα στο σύνολο των 
θεοτήτων που εκπροσωπούνται στη λαϊκή λατρεία, και εκείνες στις οποίες 
εστιάζονται τα τελετουργικά της ελίτ του Ταοϊσμού. τελετουργικών ελίτ των 
ταοϊστικών. Για παράδειγμα ο αυτοκράτορας Τζαντέ είναι επικεφαλής του 
λαϊκού πάνθεου, ενώ ο βωμός των Ουράνιων Διδασκάλων αναγνωρίζει σε 
αυτή τη θέση τον θεοποιημένο Λάο Τσε (Λαοτζούν, "Κύριος Λάο") και τους 



Τρεις Αγνούς. Παρόλο που διάφοροι αθάνατοι ή άλλες μυστηριώδεις μορφές 
εμφανίζονται στο Ζουανγκτζί και σε μικρότερη έκταση στο Ντάο Ντε Τζινγκ 
(π.χ. το «μυστηριώδες θηλυκό» στο κεφάλαιο 6), γενικώς δεν έγιναν 
αντικείμενα λατρείας. Οι λόγιοι σχολιαστές του Ταοϊσμού εστιάζονται 
περισσότεροι στη θεότητα του ίδιο του Ντάο, που μπορεί να συγκριθεί με τις 
δυτικές συλλήψεις του Θεού. Τα πρώιμα κείμενα περιγράφουν το Τάο όχι ως 
ίσο, αλλά ως αρχή που υποκρύπτεται κάτω από το Ένα και τα Πολλά. Μια 
φράση που χρησιμοποιείται για να το περιγράψει είναι το χουντούν (κατά 
προσέγγιση, «χαοτικό μείγμα»). Αρκετοί από τους εκπροσώπους του 
φιλοσοφικού Ταοϊσμού τείνουν να το περιγράφουν ως το «τίποτα» ή «μη-
ύπαρξη», που είναι η πηγή της «ύπαρξης». 
Ο Ταοϊσμός, θεωρούμενος ως θρησκεία, αλλά και ως φιλοσοφικό σύστημα 
κάνει ένα είδος υπέρβασης. Δεν ασχολείται με τον ίδιο τον Θεό ως Υπέρτατη 
Αρχή, αλλά με τις αρχές που διέπουν την παρουσία του στην εκδήλωση. Από 
αυτή την άποψη θα μπορούσαμε με φιλοσοφικούς όρους να τον περιγράψουμε 
ως προσπάθεια συγκεκριμενοποίησης της δομής και των νόμων τους οποίους 
μπορεί η ανθρώπινη ύπαρξη να χρησιμοποιήσει ως οδοδείκτες στον δρόμο 
της για τη θέωση. 
 
 
 
 

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ 

Ο σατανισμός είναι λατρευτική πίστη η οποία έχει ως επίκεντρό της τον 

Σατανά, ή διάβολο, οντότητα που σύμφωνα με την παράδοση των ιουδαίων 

και των χριστιανών είναι ο έσχατος αντίπαλος του Θεού, ενσαρκώνοντας την 

Ελεύθερη Θέληση (ελεύθερη βούληση) σύμφωνα με τους Σατανιστές, ή την 

αρχή του απόλυτου κακού σύμφωνα με τους Ιουδαίους και τους Χριστιανούς. 

Δεν λείπουν λατρείες αρνητικών δυνάμεων στο περιθώριο και των άλλων 

θρησκειών, όμως ο σατανισμός εντοπίζεται στο θρησκευτικό ορίζοντα του 

ιουδαιοχριστιανισμού, επειδή αποδέχεται κατ' αρχήν το μονοθεϊσμό και την 

αντίληψη της Βίβλου για το διάβολο. 

 

Ο μεσαιωνικός σατανισμός 

 

Κύρια γνωρίσματά του είναι οι τελετουργικές ανθρωποθυσίες και τα συμβόλαια 

με το διάβολο, οι παρά φύση σεξουαλικές σχέσεις με τους δαίμονες ή μεταξύ 

των συμμετεχόντων, οι φόνοι παιδιών και η πρόκληση καταστροφής σε τρίτα 

πρόσωπα ή αγαθά με τη χρήση μαγγανείας. Πρόκειται για φανταστικό 

επινόημα της χριστιανικής Εκκλησίας η οποία μέσα από τη δράση της Ιεράς 

Εξέτασης και τις συνεχείς επίσημες και ανεπίσημες διώξεις μαγισσών, οδήγησε 

στην ταύτιση της λαϊκής μαγείας και διαφόρων παγανιστικών αντιλήψεων με 



ό,τι αποκαλείτο διαβολικό. Η καταστολή έτρεφε τη θεωρητική δαιμονολογία, η 

οποία ξεφτούσε πολύ σύντομα όταν δεν αυξάνονταν οι συγκεκριμένες 

περιπτώσεις. Οι περιπτώσεις πραγματικής λατρείας του Σατανά πρέπει να 

θεωρούνται ελάχιστες. Τα αριστοκρατικά κοινωνικά στρώματα μάλλον είναι 

αυτά που εκπροσωπούνται στην άσκηση της λατρείας του Σατανά κι όχι τα 

λαϊκά στρώματα. 

 

                             

 

 



 

 

                                ΒΟΥΝΤΟΥ  

 

Βουντού, Βουντούν ή Αϊτινό Βουντού ονομάζεται η συγκριτική  θρησκεία που 

αναπτύχθηκε στην Αϊτή και εξασκείται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της 

Καραϊβικής. Διαμορφώθηκε από τη μείξη των Δυτικών Αφρικανικών 

παραδόσεων με τα πιστεύω της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Η λατρεία 

Βουντού δημιουργήθηκε από τους Αφρικανούς σκλάβους που μεταφέρθηκαν 

στις Δυτικές Ινδίες τον 16ο αιώνα, όταν υποχρεώθηκαν να ασπαστούν τη 

θρησκεία των δουλεμπόρων τους και να απορρίψουν τα διάφορα Αφρικανικά 

δόγματα. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο όρος Βουντού μπορεί να αναφέρεται στο Βουντού 

της Λουιζιάνα, το οποίο διαφέρει σε ελάχιστα σημεία από το Αϊτινό Βουντού, ή 

στο Βουντού της Δυτικής Αφρικής που αναφέρεται κυρίως στις δοξασίες των 

Αφρικανών χωρίς τις Χριστιανικές επιρροές. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο όρος 

Βουντού μπορεί να αναφέρεται στο Βουντού της Λουιζιάνα, το οποίο διαφέρει 

σε ελάχιστα σημεία από το Αϊτινό Βουντού, ή στο Βουντού της Δυτικής Αφρικής 

που αναφέρεται κυρίως στις δοξασίες των Αφρικανών χωρίς τις Χριστιανικές 

επιρροές. 



 

Οι ακόλουθοι του Βουντού πιστεύουν σε ένα πάνθεο θεοτήτων το οποίο 

αποκαλούν Λόα . Οι θεότητες αυτές είναι κατώτερες του μοναδικού Θεού . Ο 

Θεός δεν παρεμβαίνει στις ανθρώπινες σχέσεις, και αυτός είναι ο λόγος που οι 

πιστοί δεν επικαλούνται τον Θεό στις τελετές τους, αλλά τα πνεύματα Λόα . 

Άλλα χαρακτηριστικά του Βουντού περιλαμβάνουν τον σεβασμό των νεκρών 

και την προστασία από τη μαύρη μαγεία. 

 

                                  

 

 



 

 

                           ΚΑΜΠΑΛΙΣΜΟΣ  

 Καμπάλα ή Καββάλα ονομάζεται η απόκρυφη παράδοση των Εβραίων. 

Διαδόθηκε και στο ευρύτερο κοινό από τον φιλόσοφο και ουμανιστή Τζιοβάνι 

Πίκο ντελα Μιράντολα τον 15ο αιώνα . Η Καμπάλα έχει ρίζες στην Τορά της 

Εβραϊκής Βίβλου και στο Ταλμούδ και περιλαμβάνει στοιχεία προφορικών 

παραδόσεων πολλών αιώνων, μεταξύ των οποίων και γνωστικισμού, 

νεοπλατωνισμού και χριστιανισμού. 

Η Καμπάλα έχει μυστικιστικό, εσωτεριστικό χαρακτήρα. Στηρίζεται στο 

γεωκεντρικό σύστημα, ενώ χωρίζει τη γη σε πολλές παράλληλες γαίες και τον 

ουρανό σε εφτά ουρανούς, στον οποίο κατοικεί ο Θεός και οι άγγελοι. Η 

σύγχρονη αστρολογία περιέχει αρκετά καμπαλιστικά  στοιχεία, η οποία 

σχετίζεται ευρύτερα με την αστρολογία και άλλων λαών των αρχαίων χρόνων, 

όπως των Σουμερίων ή των Αιγυπτίων. 
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