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ΙΣΛΑΜ



ΙΣΛΑΜ
� Το Ισλάμ είναι η νεότερη από τις τρείς μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες! Η 

λέξη Ισλάμ σημαίνει «υποταγή στο Θεό»! Οι πιστοί του αποκαλούνται 
μουσουλμάνοι,η λέξη προέρχεται από το αραβικό μουσλίμ,που σημαίνει 
«αυτός που υποτάσεται στο θεό». Σύμφωνα με τους μουσουλμάνους  η 
ονομασία περιγράφει όλες τις θρησκείες  που έχουν αποσταλεί στους 
ανθρώπους μέσω των προφητών. Το βασικό μήνυμα που δίνεται στους 
ανθρώπους από τον πρώτο προφήτη Αδάμ μέχρι τον τελευταίο προφήτη 
Μωάμεθ είναι να πιστέψουν στην μοναδικότητα του Αλλάχ και να 
υποταχθούν στην παντοτινή δύναμη του Θεού. Η γέννηση της ισλαμικής 
θρησκείας σημειώθηκε στις αρχές του 7ου αιώνα στην καρδιά της αραβικής 
χερσονήσου! Ο Χριστιανισμός και ο Ιουδαϊσμός θεωρούνται συγγενείς 
θρησκείες με το Ισλάμ γιατί βάση της πίστη τους είναι οι ιερές γραφές. Το 
Ισλάμ σαν ετυμολογία σημαίνει υποταγή, υπακοή και ειρήνη. Ο στόχος του 
Ισλάμ είναι να βελτιώσει την καρδιά, τις σκέψεις, και τις ενέργειες του 
ανθρώπου, να τον οδηγήσει στην ευτυχία σε αυτή τη ζωή και την μέλλουσα 
ζωή. Δηλαδή η θρησκεία έχει βαφτιστεί με τα ονόματα των δύο 
σημαντικότερων της εννοιών της υποταγής και της ειρήνης.



ΜΩΑΜΕΘ
Οι βασικές πεποιθήσεις του ισλαμισμού είναι πως ο Αλλάχ είναι ο μοναδικός Θεός και 

πως ο Μωάμεθ ήταν ο προφήτης του. Ο απεσταλμένος του Θεού.Γεννήθηκε στη 
Μέκκα γύρω το 570 μΧ. Ορφανός από μικρή ηλικία τον μεγάλωσε ο έμπορος θείος 
του. Έγινε έμπορος και ο ίδιος και απέκτησε τη φήμη έντιμου και άξιου άνδρα! 
Παντρεύτηκε την κατά πολύ μεγαλύτερη του εύπορη χήρα Χαντίτζα αποκτώντας μαζί 
της τέσσερις κόρες και δύο γιούς. Μετά το θάνατό της, ο Μωάμεθ στράφηκε στη 
πολυγαμία και απέκτησε έντεκα συζύγους. Μια νύχτα όταν ήταν περίπου σαράντα 
χρονών είχε μια υπερφυσική εμπειρία στο όρος Χιρά. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ του 
αποκάλυψε το λόγο του θεού. Τη βαθιά αυτή πνευματική εμπειρία την αισθάνθηκε 
ως κλήση στο προφητικό έργο. Άρχισε να διαδίδει «το θέλημα του ενός και 
μοναδικού θεού». Στην αρχή οι ειδωλολάτρες κάτοικοι της Μέκκας αποστρέφονταν 
τη διδασκαλία του και τον καταδίωκαν. Αναγκάσθηκε τότε να φύγει για τη Μεδίνα 
όπου τον υποδέχθηκαν πολύ θερμά και ασπάσθηκαν τη διδασκαλία του. Η 
αποδημία του από τη Μέκκα στη Μεδίνα που έγινε το 622 μΧ είναι σημαντικότατο 
γεγονός και θεωρείται η αρχή της χρονολογίας για τους μουσουλμανικούς λαούς. Ο 
Μωάμεθ πέθανε στη Μεδίνα στις 8 Ιουνίου 632 μΧ. Ενταφιάστηκε στο σπίτι όπου 
άφησε την τελευταία του πνοή κι εκεί κατασκευάστηκε τζαμί, που θεωρείται μεγάλο 
προσκύνημα για τους μουσουλμάνους. Σήμερα 1,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι ή το 
23,4% της Γής ασπάζονται τη μουσουλμανική θρησκεία. Εξ αυτού του λόγου 
θεωρείται μία από τις σημαντικότερες και επιδραστικότερες προσωπικότητες  της 
ανθρωπότητας. 



ΜΩΑΜΕΘ
 



ΚΟΡΑΝΙ



ΚΟΡΑΝΙ 
� Το ιερό βιβλίο των μουσουλμάνων! Περιέχει τον λόγο του θεού ακριβώς 

όπως αποκαλύφθηκε στον προφήτη Μωάμεθ! Στη διάρκεια της ζωής του 
προφήτη Μωάμεθ και τους πρώτους χρόνους του Ισλάμ, το Κοράνι 
μεταδιδόταν προφορικά. Σταδιακά ορισμένα αποσπάσματα άρχισαν να 
καταγράφονται σε περγαμηνές η άλλες ευτελείς επιφάνειες. Τον 7ο αιώνα 
έγινε η πρώτη επίσημη ολοκληρωμένη έκδοσή του.Το Κοράνι εκτός από 
θρησκευτικό βιβλίο περιέχει κανόνες και νόμους που ρυθμίζουν την 
κοινωνική ζωή. Ανάμεσα σε άλλες,δίνει οδηγίες για το πόσες γυναίκες 
μπορεί να παντρευτεί ένας μουσουλμάνος,τι τροφές και ποτά επιτρέπεται 
να καταναλώνει και τι τιμωρίες να επιβάλλονται στους εγκληματίες. Ένας 
καλός μουσουλμάνος πρέπει να τηρεί πιστά πέντε κανόνες που λέγονται:
ΠΕΝΤΕ ΣΤΥΛΟΒΑΤΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 

� Ομολογία της Πίστης 
� Προσευχή
� Νηστεία
� Ελεημοσύνη – Αγαθοεργία
� Προσκύνημα στη Μέκκα



ΤΖΑΜΙ - ΜΙΝΑΡΕΣ

Το τζαμί είναι ένας μεγάλος 
ορθογώνιος χώρος,χωρίς έπιπλα 
στρωμένος με χαλιά. Παντού 
υπάρχουν επιγραφές που 
δοξάζουν το θεό. Την αίθουσα 
φωτίζουν πολλές καντήλες , που 
κρέμονται από τα ψηλά ταβάνια.

Ο μιναρές είναι ένας ψηλός 
πύργος δίπλα στο κεντρικό κτήριο 
του τζαμιού.Από την κορυφή του 
μιναρέ ο μουεζίνης καλεί τους 
μουσουλμάνους να 
προσευχηθούν.
Ένας μουσουλμάνος μπορεί να 
προσευχηθεί οπουδήποτε αρκεί να 
έχει ένα χαλί προσευχής,
τοποθετώντας το με τη μεριά της 
καντήλας προς την κατεύθυνση 
της Μέκκας. Οι μουσουλμάνοι 
πρέπει να προσεύχονται πέντε 
φορές την ημέρα σε 
προκαθορισμένες χρονικές 
στιγμές.Στα τζαμιά μόνο οι άντρες 
έχουν δικαίωμα να μπούν.



ΜΕΚΚΑ

Η Μέκκα ή Μάκκα είναι πόλη της 
Σαουδικής Αραβίας και η  
γενέτειρα του Προφήτη Μωάμεθ. 
Εκεί βρίσκεται το ιερότερο 
τέμενος το Μασγίντ αλ-Χαράμ. 
Είναι ο πιο ιερός τόπος λατρείας 
για το Ισλάμ, κέντρο προσευχής 
και ένας από τους πέντε πυλώνες 
της πίστης. Σύμφωνα με την 
Ισλαμική πίστη οι πιστοί πρέπει 
να στρέφονται προς τη Μέκκα για 
να εκπληρώσουν τις 
θρησκευτικές τους υποχρεώσεις. 
Κάθε χρόνο χιλιάδες πιστοί 
συρρέουν στην πόλη αυτή κατά 
την περίοδο του ετήσιου 
προσκυνήματος του Χατζ. Μετά 
την επίσκεψή τους στη Μέκκα οι 
πιστοί αποκτούν τον τίτλο του 
Χατζή. Οι μη μουσουλμάνοι 
απαγορεύεται να επισκεφθούν 
την πόλη. 



ΡΑΜΑΖΑΝΙ

Το Ραμαζάνι είναι η θρησκευτική γιορτή  νηστείας 
των Μουσουλμάνων. Γιορτάζεται  τον ένατο μήνα 
του μουσουλμανικού έτους στον οποίο,σύμφωνα με 
την παράδοση,δόθηκε το Κοράνι στους ανθρώπους 
προκειμένου να τους καθοδηγήσει στη ζωή. Το 
Ραμαζάνι χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πέντε 
στύλους του Ισλάμ και έχει χαρακτήρα υπακοής, 
εξιλασμού και προσευχής προς τον Θεό. Σκοπός 
της νηστείας είναι να φέρει τους πιστούς πιο κοντά 
στο Θεό και να τους υπενθυμίσει τα δεινά που 
περνούν όσοι δεν έχουν την ίδια τύχη με αυτούς στη 
ζωή. Γι αυτό και συνηθίζουν να προσφέρουν 
οικονομική βοήθεια και να δίνουν φαγητό στους 
άστεγους και όσους έχουν ανάγκη. Η νηστεία είναι 
επίσης και μια άσκηση αυτοσυγκράτησης , ένας 
τρόπος να αποτοξινωθούν από τις επιβλαβείς 
συνήθειες. Οι Μουσουλμάνοι επικεντρώνονται στην 
προσευχή και απομακρύνονται από τις επίγειες 
απολαύσεις. Οι Μουσουλμάνοι δεν τρώνε και δεν 
πίνουν τίποτα από την αυγή μέχρι τη δύση του 
ήλιου,καθ ‘όλη  τη διάρκεια του μήνα που ισχύει το 
Ραμαζάνι. Ακριβώς  όπως  έκανε  ο προφήτης 
Μωάμεθ πριν από 1.400 χρόνια ,έτσι και οι 
Μουσουλμάνοι σήμερα  σπάνε τη νηστεία τους  
πίνοντας  μια γουλιά νερό  και τρώγοντας μερικούς 
χουρμάδες μόλις δύσει ο ήλιος κάθε μέρα του μήνα 
που διαρκεί το Ραμαζάνι ο τέλος του Ραμαζανιού 
γιορτάζεται  με μια τριήμερη περίοδο που 
ονομάζεται η «γιορτή της διακοπής της Νηστείας» η 
οποία ξεκινά  με μια ειδική  προσευχή και 
συνεχίζεται  με εορτασμούς και πλούσια τραπέζια.



ΙΜΑΜΗΣ  -  ΜΟΥΕΖΙΝΗΣ

Ιμάμης είναι ο καθοδηγητής η 
κεφαλή της μουσουλμανικής 
κοινότητας.
Μουεζίνης στο Ισλάμ είναι 
εκείνος που έχει καθήκον να 
αναγγέλλει την ώρα της 
προσευχής,και να καλεί τους 
πιστούς στο τζαμί από τον 
μιναρέ, εκφωνώντας φράσεις 
του Κορανίου με γνωστότερη 
εκείνη: « Αλλάχου άκμπαρ » ,που 
σημαίνει « Ο Θεός είναι 
μεγάλος». Ο μουεζίνης δεν 
είναι πάντοτε ιερωμένος ενώ 
απαραίτητα πρέπει να έχει 
μελωδική και δυνατή φωνή.
Σήμερα η αναγγελία 
εναλλακτικά γίνεται από τα 
ηχεία του τζαμιού 
αντικαθιστώντας τον μουεζίνη.



ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΙΜΑΜΗΔΕΣ

� Σε ορισμένα τζαμιά  οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να περάσουν την είσοδο. 
Σε άλλα, έχουν το δικαίωμα να μπούν , όμως είναι υποχρεωμένες να 
προσεύχονται σε ξεχωριστά δωμάτια – που ορισμένοι αποκαλούν 
«δωμάτια τιμωρίας» καθώς απαγορεύεται η συμμετοχή των γυναικών 
στο ιερατείο.           Στην Αμερική μουσουλμάνες φεμινίστριες που 
υποστηρίζουν το δικαίωμα να γίνουν ιμάμηδες, αναφέρουν το όνομα της 
ΟΥΜ ΓΟΥΑΡΑΚΑ μιας από τις γυναίκες του Μωάμεθ που καθοδηγούσε 
τις προσευχές στο σπίτι της. Υποστηρίζουν ότι ο Μωάμεθ  της είχε 
ζητήσει να μετατρέψει το σπίτι της σε τζαμί,νομιμοποιώντας με αυτό τον 
τρόπο την πρακτική. Η Τασνίμ Νούρ μια από τις γυναίκες ιμάμηδες στο 
Λος Άντζελες πιστεύει πως η λέξη «Ιμάμης» δεν είναι σωστή για μια 
γυναίκα «Δεν πρόκειται για καριέρα ,δεν είναι κάτι που το κάνω για να 
βγάλω χρήματα. Είναι το κάλεσμα μου, η ευθύνη μου, ως δημιούργημα 
του υπέρτατου δημιουργού». Πλέον σε Αμερική και Ευρώπη αρκετές  
γυναίκες μουσουλμάνες έγιναν θρησκευτικές ηγέτιδες. 

�  



ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΙΜΑΜΗΔΕΣ   ΣΕΡΙΝ ΧΑΝΚΑΝ 


