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Περίληψη 
 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Οι διαπολιτισµικές «αξίες» του Χριστιανισµού 

και του Ισλάµ» πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος 

σπουδών του Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Σκοπός 

της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των διαπολιτισµικών «αξιών» που εµπεριέχονται 

στις δύο αυτές θρησκείες, προκειµένου να αποτελέσουν κοινή βάση συνεννόησης 

ανάµεσά τους, καταλήγοντας σε έναν εποικοδοµητικό διαθρησκειακό διάλογο, ο οποίος 

µε τη σειρά του θα οδηγήσει σε αρµονικότερη συνύπαρξη Χριστιανών και 

Μουσουλµάνων. Επιµέρους στόχοι της είναι η ανάλυση και αποσαφήνιση της σχέσης 

διαπολιτισµικότητας και θρησκείας, η ανάδειξη των κοινών πεποιθήσεων και πρακτικών 

των δύο θρησκειών, της διδασκαλίας τους σχετικά µε τον «άλλο» και των βασικών 

διαφορών µεταξύ Χριστιανισµού και Ισλάµ και τέλος η ανάλυση της έννοιας του 

διαθρησκειακού διαλόγου και της σπουδαιότητας επίτευξής του.  

Στο πρώτο και εισαγωγικό µέρος της εργασίας αναλύονται οι έννοιες της θρησκείας 

και της διαπολιτισµικότητας και το πώς αυτές σχετίζονται, όπως επίσης και το γεγονός 

ότι οι «αξίες» εµπεριέχονται στη θρησκεία και καθορίζουν τους τρόπους συµπεριφοράς 

των ανθρώπων προς τους «άλλους», προκειµένου να καταστεί σαφής και κατανοητός ο 

τρόπος µε τον οποίο δύνανται να επηρεάσουν οι «αξίες» των θρησκειών τις 

πολυπολιτισµικές κοινωνίες. Στη συνέχεια, παρατίθενται προσεγγίσεις στη διδασκαλία 

του Χριστιανισµού και του Ισλάµ, εστιάζοντας στα κοινά σηµεία τους, όσον αφορά 

ορισµένες πεποιθήσεις και πρακτικές. Μέσα από αυτό το κεφάλαιο δίνεται η ευκαιρία για 

µια πρώτη γνωριµία και ανάδειξη των όσων «ενώνουν» τις δύο θρησκείες, τα οποία 

συχνά δεν λαµβάνουν όση σηµασία θα έπρεπε, αγνοούνται ή ακόµη και αποσιωπώνται 

για διάφορους λόγους. Κατόπιν, στα δύο επόµενα κεφάλαια της εργασίας, αναλύεται 

αρχικά ο Χριστιανισµός και οι διαπολιτισµικές «αξίες» που εµπεριέχει και προσεγγίζεται 

ο Ιησούς Χριστός, µε έµφαση στον ρόλο του ως παιδαγωγός και έπειτα προσεγγίζεται ο 

Μωάµεθ ως πρότυπο των πιστών του και αναλύονται οι διαπολιτισµικές «αξίες» που 

εµπεριέχει το Ισλάµ, οι οποίες αν και λιγότερες από εκείνες του Χριστιανισµού, είναι 

σηµαντικές και αξίζει να αναδειχτούν. Στο πέµπτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται 

σύγκριση ανάµεσα στον Χριστιανισµό και το Ισλάµ, τόσο σε επίπεδο σύγκλισης στις 
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διαπολιτισµικές τους «αξίες», όσο και σε επίπεδο βασικών διαφορών. Το τελευταίο 

κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση των όσων προκαλούν συγκρούσεις 

ανάµεσα στις δύο θρησκείες. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται η 

έννοια του διαθρησκειακού διαλόγου και προτείνεται η διεξαγωγή στο µέλλον ενός 

διαθρησκειακού διαλόγου ανάµεσα στους εκπροσώπους του Χριστιανισµού και του 

Ισλάµ, ο οποίος θα έχει ως βάση του τις διαπολιτισµικές «αξίες» των δύο θρησκειών, 

ελπίζοντας ότι θα έχει στην πράξη θετικό αποτέλεσµα στην συµβίωση και στην 

αλληλεπίδραση Χριστιανών και Μουσουλµάνων πιστών, οι οποίοι συνυπάρχουν ήδη στις 

πολυπολιτισµικές κοινωνίες. 
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Summary 
 

This diploma thesis titled “The intercultural “values” of Christianity and Islam” was 

carried out within the postgraduate curriculum of the Department of Primary Education of 

the University of Ioannina. The purpose of this thesis is to highlight the intercultural 

values contained in these two religions, in order to make them a common basis for 

conciliation between them, ending in a constructive dialogue, which in turn will lead to a 

more harmonious coexistence of Christians and Muslims. Its individual objectives are to 

analyze and clarify the relationship between interculturalism and religion, the emergence 

of the common beliefs and practices of the two religions, of their teaching about the 

“other” and of the fundamental differences between Christianity and Islam and finally the 

analysis of the concept of interreligious dialogue and the importance of achieving it. 

In the first and introductory part of this thesis, the concepts of religion and 

interculturalism and how they relate are analyzed, as well as the fact that “values” are 

embedded in religion and determine the ways of people’s behavior towards the “others”, 

in order to make clear and understand the way in which the “values” of religions can be 

influenced by multicultural societies. Then, approaches to the teaching of Christianity and 

Islam are cited, focusing on their common points, regarding certain beliefs and practices. 

Through this chapter the opportunity is given for a first acquaintance and elevation of 

those that “unite” the two religions, which are often not given the importance they should 

have, are ignored or even are absent for various reasons. Then, in the next two chapters of 

this thesis, Christianity and the intercultural “values” that it contains are analyzed and 

Jesus Christ is approached with emphasis on his role as a pedagogue and the Muhammad 

is approached as a role model for his faithful people and the intercultural “values” of 

Islam are analyzed, which, though lesser than those of Christianity, are important and 

deserve to be emerged. In the fifth chapter of this thesis a comparison is made between 

Christianity and Islam, both at the level of convergence and at the level of basic 

differences. The latter is considered necessary for a better understanding of those which 

cause conflicts between the two religions. The sixth and final chapter of this thesis 

analyzes the concept of interreligious dialogue and it is proposed that in the future a 

dialogue between representatives of Christianity and Islam should be carried out, a 
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dialogue which will be based on the intercultural “values” of the two religions, hoping 

that it will have a positive effect on the cohabitation and interaction of Christians and 

Muslim faithful people, who are already coexisting in multicultural societies. 
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Εισαγωγή 
 

Το θέµα που αναλύεται στην παρούσα µεταπτυχιακή εργασία είναι οι διαπολιτισµικές 

«αξίες» του Χριστιανισµού και του Ισλάµ και συγκεκριµένα το πως αυτές µπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση για να γίνει πραγµατικότητα ένας ουσιαστικά επιτυχηµένος 

διαθρησκειακός διάλογος ανάµεσά τους, τα αποτελέσµατα του οποίου θα είναι ορατά 

µέσα στις κοινωνίες που συµβιώνουν Χριστιανοί και Μουσουλµάνοι. Αφετηρία για την 

επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος στάθηκε η ολοένα και αυξανόµενη δηµιουργία 

πολυπολιτισµικών κοινωνιών, οι οποίες αναζητούν ένα κοινό υπόβαθρο επικοινωνίας και 

κατανόησης, µακριά από στερεοτυπικές αντιλήψεις. Οι συγκεκριµένες θρησκείες 

επιλέχθηκαν πρώτον λόγω του µεγάλου αριθµού πιστών που µετρούν και δεύτερον λόγω 

της µεγάλης εισροής Μουσουλµάνων προσφύγων και µεταναστών σε χώρες όπου 

υπάρχει µεγάλος αριθµός Χριστιανών πιστών. 

Η εργασία διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η σχέση 

θρησκείας και διαπολιτισµικότητας καθώς και το γεγονός ότι οι «αξίες», οι οποίες 

εµπεριέχονται στις θρησκείες, καθορίζουν τη συµπεριφορά  των πιστών απέναντι στους 

συνανθρώπους τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο εντοπίζονται ορισµένα κοινά στοιχεία στις 

διδασκαλίες του Χριστιανισµού και του Ισλάµ. Συγκεκριµένα, το γεγονός ότι και οι δύο 

είναι µονοθεϊστικές και αποκαλυπτικές θρησκείες, η κοινή πίστη στους αγγέλους, η κοινή 

πεποίθηση σχετικά µε τη δηµιουργία του κόσµου και του ανθρώπου, η προσµονή της 

ανάστασης, οι επιρροές της Βίβλου στο Κοράνι, οι πρακτικές της προσευχής και της 

νηστείας, η υπακοή ή υποταγή στο θέληµα του Θεού και η ύπαρξη µυστικισµού και στις 

δύο θρησκείες. Στο τρίτο κεφάλαιο, αρχικά αναλύεται το παιδαγωγικό έργο του Ιησού 

Χριστού, η διδασκαλία του για τη συµπεριφορά που οφείλουν να έχουν οι Χριστιανοί 

απέναντι στους «άλλους» και παρατίθενται οι διαπολιτισµικές «αξίες» του 

Χριστιανισµού. Αυτές είναι η αγάπη, η ειρήνη, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η µετάνοια και η 

συγχώρεση, η ελεηµοσύνη, η ταπεινοφροσύνη και η ελευθερία. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται ο ρόλος του Μωάµεθ ως πρότυπο, το κήρυγµά του για τους «άλλους» και 

έπειτα οι διαπολιτισµικές «αξίες» του Ισλάµ, ειδικότερα η δικαιοσύνη, η ελεηµοσύνη, η 

µετάνοια, η συγχώρεση και η ταπεινοφροσύνη. Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται µια 

σύγκριση ανάµεσα στον Χριστιανισµό και το Ισλάµ, αρχικά στα σηµεία όπου εντοπίζεται 
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σύγκλιση στις διαπολιτισµικές τους «αξίες» και έπειτα στα σηµεία όπου εντοπίζονται 

βασικές διαφορές στις διδασκαλίες και τις πρακτικές τους. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο 

προτείνεται η διεξαγωγή ενός διαθρησκειακού διαλόγου ανάµεσα στον Χριστιανισµό και 

το Ισλάµ, ο οποίος θα βασίζεται στις διαπολιτισµικές «αξίες» τους, µε αισιοδοξία ότι 

αυτός θα καταλήξει να είναι επιτυχηµένος σε επίπεδο αλληλογνωριµίας, 

αλληλοκατανόησης και δηµιουργίας κλίµατος αµοιβαίας εµπιστοσύνης και σεβασµού, 

τόσο ανάµεσα στους εκπροσώπους των δύο θρησκειών, όσο και ανάµεσα στους πιστούς 

τους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνυπάρξουν αρµονικότερα, χωρίς αισθήµατα 

µισαλλοδοξίας ή φόβου και χωρίς τάσεις επιβολής της µιας θρησκείας έναντι της άλλης. 

Σε αυτό το σηµείο, θα ήθελα να εκφράσω τις από καρδιάς ευχαριστίες µου στον 

καθηγητή µου κύριο Σταµάτη Πορτελάνο, οποίος προσέφερε µε συνέπεια την 

καθοδήγηση και τη βοήθειά του σε κάθε εµπόδιο και προβληµατισµό που αντιµετώπισα 

κατά την πορεία της εργασίας, καθώς επίσης και τα µέλη της επιτροπής, τον κύριο 

Χαράλαµπο Κωνσταντίνου και την κυρία Σουζάννα-Μαρία Νικολάου, οι οποίοι 

συνέβαλαν καθοριστικά µε τις επισηµάνσεις τους στο τελικό αποτέλεσµα της εργασίας. 
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Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγικά 
 

 

1.1. Θρησκεία και διαπολιτισµικότητα 
 

Η ιστορία της θρησκείας αρχίζει ταυτόχρονα µε την ιστορία του ανθρώπου. Μέχρι 

σήµερα δεν έχει διατυπωθεί ένας σαφής ορισµός, που να αποδίδει όλο το νόηµα και τη 

σηµασία της έννοιας αυτής. Ο µοναδικός ορισµός, που υπάρχει στην Καινή ∆ιαθήκη, 

βρίσκεται στην Καθολική Επιστολή του Ιακώβου (1:27) και αναφέρει ότι η θρησκεία 

είναι οι εκδηλώσεις αγάπης και καλοσύνης προς τους πονεµένους ανθρώπους και η 

τήρηση του εαυτού µας  καθαρού και αµόλυντου από την αµαρτία. 

  Σύµφωνα µε έναν ορισµό του Γκλάζεναπ, «θρησκεία είναι η πίστη στην οποία 

καταλήγει ο άνθρωπος µε τη βοήθεια της νόησης, της αίσθησης, της επιθυµίας και της 

πράξης για την ύπαρξη υπερφυσικών, προσωπικών ή απρόσωπων δυνάµεων, από τις 

οποίες αισθάνεται ότι εξαρτάται και τις οποίες επιδιώκει να εξευµενίσει» (Γκλάζεναπ, σ. 

11). Σύµφωνα και µε τον Crawford (2004), λόγω της µεγάλης ποικιλίας θρησκευτικών 

θεωριών περί της φύσης της θρησκείας, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ένας αποδεκτός 

ορισµός της θρησκείας, και πιθανόν να µην υπάρξει ποτέ. Ο ίδιος υποστηρίζει επίσης ότι 

το πρόβληµα  ενός ουσιαστικού (substantive) ορισµού είναι ότι περιλαµβάνει την πίστη 

στο υπερφυσικό και εγείρει προβλήµατα. 

  Ο άνθρωπος είναι θρησκευτικό όν. Το θρησκευτικό συναίσθηµα και φαινόµενο 

είναι έµφυτο στον άνθρωπο, βρίσκεται δηλαδή στην ψυχή του. Μόλις παρουσιάστηκε ο 

άνθρωπος στη γη, αµέσως παρουσίασε και τη θρησκευτικότητά του (Αρτέµη, 2013). Από 

πολλές πηγές ανθρωπιστικών σπουδών σηµειώνεται ότι η θρησκευτικότητα του 

ανθρώπου είναι καθολικό φαινόµενο. Όλοι οι άνθρωποι, από τον πρώτο ως τον σηµερινό, 

είχαν και έχουν θρησκεία. Είναι φανερό, ότι το να θρησκεύει ο άνθρωπος δεν υπήρξε 

ποτέ µεµονωµένο ούτε παροδικό φαινόµενο, αλλά υπήρξε και υπάρχει γενικό, καθολικό 

και πανανθρώπινο (Αρτέµη, 2013).  

  Η θρησκεία, κάτω από µια ευρεία αντίληψη, θεωρείται ως ένα πλαίσιο ερµηνείας 

του κόσµου. Η µεταβίβαση και η συνεχής εξέλιξη πλαισίων ερµηνείας, όπως η πίστη για 



 

 

[13] 

 

παράδειγµα, συµβαίνουν στη θρησκευτική κοινωνικοποίηση. Ταυτόχρονα όµως στον 

πολιτισµό µας διαπλέκονται αξίες, που ενώ θεωρούνται ουδέτερες φαινοµενικά, εντούτοις 

έχουν και θρησκευτική διάσταση, η οποία έχει µεγάλη σηµασία για τη διαµόρφωση µιας 

θρησκευτικής συµπεριφοράς (Πανταζής & Σακελλαρίου, 2003). Ως «αξία» ορίζεται 

«καθετί που οι άνθρωποι θεωρούν άξιο προσπάθειας για να το αποκτήσουν, να το 

πραγµατοποιήσουν ή να το ζήσουν · είναι µία αξία, γι’ αυτούς που το αποδέχονται ή το 

πρεσβεύουν» (Φιλοσοφικό, Κοινωνιολογικό Λεξικό, Τόµος Α΄, 1994) και ανάλογα µε το 

εκάστοτε περιεχόµενό του, οι «αξίες» διακρίνονται σε οικονοµικές, θρησκευτικές, 

κοινωνικές και άλλες. Οι «αξίες» «κυρίως αφορούν στο πεδίο του πνευµατικού πολιτισµού, 

της πνευµατικής παραγωγής, της συνείδησης, και ιδιαίτερα στην ηθική, την αισθητική και τη 

θρησκεία» (Πορτελάνος, 2010, σ. 54). Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Μουστάκη (1991), 

είναι δύσκολο να αµφισβητηθεί η σπουδαία επίδραση της θρησκείας στην ηθική και 

πολιτιστική εξέλιξη των κοινωνιών, σ’ αντίθεση βέβαια µε τον αρνητικό ρόλο της στην 

εξέλιξη των θετικών επιστηµών. 

  Συνεπώς, η θρησκεία ως καθολικό φαινόµενο, εµπεριέχει αξίες που διαπερνούν την 

κοινωνία και καθορίζουν την συµπεριφορά και τις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων. 

Σύµφωνα µε τον Γάλλο κοινωνιολόγο E.Durkheim (1858-1917), η δυναµική σύνδεση 

θρησκείας και κοινωνίας διαφαίνεται πρώτον από το ότι η θρησκεία είναι κάτι το κατ’ 

εξοχήν κοινωνικό, δεύτερον από το ότι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις είναι συλλογικές 

αναπαραστάσεις και εκφράζουν συλλογικές πραγµατικότητες και τρίτον από το γεγονός 

ότι οι ιεροτελεστίες είναι τρόποι συµπεριφοράς και αποκτούν οντότητα µόνο στην καρδιά 

συναθροισµένων οµάδων (Τσάγκας, 2000, ό. π. Πορτελάνος, 2011,σ. 247).  

  Στην εποχή µας, λόγω των ανακατατάξεων που δηµιουργήθηκαν τόσο σε εθνικό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο, αρχικά µέσα από την αναζήτηση διεξόδων για την επιβίωση 

του ανθρώπου και έπειτα από την καταξίωση της ανθρώπινης ύπαρξης, οι 

πολυπολιτισµικές πλέον κοινωνίες βρίσκονται σε αναζήτηση ενός κοινού υπόβαθρου 

συνεννόησης και κατανόησης που να συνδέεται ουσιαστικά µε την κουλτούρα και την 

παιδεία κάθε πολιτισµού (Πορτελάνος, 2011). Οι πολυπολιτισµικές κοινωνίες επιχειρούν 

να βρουν αρχές και θεσµούς, που θα τους επιτρέψουν να επιτύχουν την 

αλληλοκατανόηση, την ειρηνική συνύπαρξη και τη συνεργασία µεταξύ των διαφορετικών 

πολιτισµών. Προκειµένου η παγκοσµιοποίηση να µην είναι ισοπεδωτική, θα πρέπει «το 

«ίδιον» να κατανοήσει το «έτερον» µε κοινή αποδοχή την αρχή της αυτοδιάθεσης κάθε 

λαού που κατοχυρώνεται από την ιστορία και την παράδοσή του» (Πορτελάνος, 2011, σ. 
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50). Ειδικότερα, η «θρησκευτική ετερότητα», σύµφωνα µε τον Γκότοβο (2002), 

αναφέρεται στην ένταξη του υποκειµένου σε κάποια θρησκευτική κοινότητα. 

  Σύµφωνα µε τον Πορτελάνο, «η φιλοσοφική και πολιτική σκέψη επηρεασµένη και 

ταλαντευόµενη µεταξύ νεωτερικότητας και µετανεωτερικότητας  θεώρησε τη Θρησκεία είτε 

ως πολιτισµικό εποικοδόµηµα, είτε ως γεγονός ψυχολογικής ισορροπίας, είτε ως συνεκτικό 

κοινωνικό θεσµό, είτε ως βραχίονα αρωγής στις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις» 

(Πορτελάνος, 2011, σ.9-10). Ωστόσο, στην περίπτωση που δεν προσεγγίζεται αρκετά η 

οντολογική και η ανθρωπολογική διάσταση της θρησκείας αλλά και η οργανική σύνδεσή 

της µε την ανθρώπινη ύπαρξη, η κοινωνική αποστολή της και ο πολιτισµός, υπάρχει 

χρησιµοθηρική χρήση της θρησκείας, είτε θετικά είτε αρνητικά (Πορτελάνος, 2011). 

Επιπρόσθετα, προκύπτουν εµπόδια στη συνοχή των πολυπολιτισµικών κοινωνιών 

εξαιτίας των επιθετικών τάσεων των φονταµενταλιστών υποστηρικτών διαφόρων 

θρησκειών (Πορτελάνος, 2011). 

      Η θρησκεία έχει σχέση µε τον πολιτισµό και ορισµένες φορές αποτελεί και τον 

φορέα του, όπως στην περίπτωση που οι αξίες διαµορφώνουν στάση ζωής και την 

ποιότητα στις ανθρώπινες σχέσεις και στο περιβάλλον. Η θρησκεία έχει άµεση σχέση µε 

την πολιτισµικότητα, «αφού µε τις πεποιθήσεις ή τις αρχές που παραθέτει, συνδέεται µε την 

εσωτερική καλλιέργεια του ανθρώπου» (Πορτελάνος, 2011, σ. 51). Η θρησκεία µε τις 

αιώνιες αξίες της είναι συµµέτοχη στη δηµιουργία της ιστορίας, αφού παρέχει το στοιχείο 

της διαχρονικότητας στον πολιτισµό και εφόσον το θείο είναι έµφυτο σε κάθε άνθρωπο, 

είναι φυσικό επακόλουθο η αισθητική έκφραση του πολιτισµού να περιέχει το ιερό. 

Σχετικά µε την συµβολή της θρησκείας στην παραγωγή πολιτισµού, η θρησκεία αν και 

είναι σε θέση να συµµετέχει στην παραγωγή πολιτιστικού ιδεώδους και ήθους, αδυνατεί 

ωστόσο να ταυτιστεί µε τα επιµέρους πολιτιστικά στοιχεία ή να αντικατασταθεί από 

αυτά, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει αλληλεπίδραση στα πολιτιστικά δρώµενα 

(Πορτελάνος, 2011). 

  Από τη συγγένεια θρησκείας και πολιτισµού δίνονται τρεις δυνατότητες: η 

αφοµοίωση, η µίµηση και η αλληλεπίδραση. «Κατά την αφοµοίωση το πολιτιστικό σώµα 

αφοµοιώνει τα εισρέοντα στοιχεία και τα µεταπλάθει σε νέα σύνθεση, τα προσαρµόζει σε 

ένα νέο τρόπο ζωής και έκφρασης. Γενικά οι ακµαίοι πολιτισµοί συνθέτουν, ενώ εκείνοι 

που µιµούνται, χωρίς να διαθέτουν ισχυρό πυρήνα-ειδοποιό αρχή, αποσυντίθενται» 

(Πορτελάνος, 2011, σ.53). Με την αλληλεπίδραση παρόλο που ο κάθε πολιτιστικός 
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φορέας δέχεται την επίδραση του άλλου, κατορθώνει να διατηρεί την ταυτότητά του 

(Πορτελάνος, 2011). 

  Στις µέρες µας, λόγω της παγκοσµιοποίησης και της επίδρασής της στην 

θρησκευτικότητα των ανθρώπων, παρατηρείται προσκόλληση στα εξωτερικά στοιχεία 

της λατρείας. Κατά συνέπεια, υπάρχει αλλοτρίωση του ανθρώπου από τα µεταµορφωτικά 

στοιχεία της θρησκείας, τα οποία συµβάλλουν στην εσωτερική αναγέννηση του 

ανθρώπου (Πορτελάνος, 2011). Οι διαπολιτισµικές «αξίες» που κάθε θρησκεία έχει 

αποτελούν ένα µέρος των µεταµορφωτικών αυτών στοιχείων της θρησκείας, το οποίο 

δύναται να αποτελέσει τη βάση για τη βελτίωση της συµβίωσης, της επικοινωνίας και της 

αλληλοκατανόησης µέσα στα πλαίσια των πολυπολιτισµικών κοινωνιών.  

  Απαραίτητο σ’ αυτό το σηµείο κρίνεται όµως να οριοθετηθεί εννοιολογικά η 

διαπολιτισµικότητα, καθώς η πλειονότητα του κόσµου την αντιλαµβάνεται λανθασµένα 

ως την ενασχόληση µε οποιονδήποτε τρόπο µε τα θέµατα της ετερότητας και διαχείρισής 

της. Κάποιοι ορισµοί της διαπολιτισµικότητας είναι οι εξής: 

i. Η διαπολιτισµικότητα σύµφωνα µε τον Νικολάου (2011), είναι «ένας από 

τους πολλούς τρόπους διαχείρισης της πολυπολιτισµικότητας και δε θα πρέπει να 

συγχέεται ούτε µε την αφοµοίωση, αλλά ούτε και µε τον πολιτισµικό σχετικισµό». 

ii.  Σύµφωνα µε τον Κογκούλη (2000), «η «πολυπολιτισµικότητα» αναφέρεται 

στο φαινόµενο της συνύπαρξης  ποικιλίας πολιτισµών», ενώ η 

«διαπολιτισµικότητα» διερευνά την ουσία του φαινοµένου, τις σχέσεις που 

αναπτύσσονται µεταξύ των διαφόρων εθνικών οµάδων, οι οποίες ζουν και µένουν 

στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και προσπαθούν να οργανωθούν σε κοινότητες 

στηριγµένες στην αλληλεγγύη, συνειδητοποιώντας πως κάθε πολιτισµός έχει δική 

του αξία» (Κογκούλης, 2000, σ. 389). 

iii.  «Ενώ µε την πολυπολιτισµικότητα δηλώνονται η συνύπαρξη διαφορετικών 

πολιτισµών, µε τη διαπολιτισµικότητα προάγονται οι σχέσεις µεταξύ των 

πολιτισµών και γίνεται ελεύθερη διακίνηση των πολιτισµικών αγαθών τους» 

(Πορτελάνος, 2011, σ. 53).  

iv. Η «διαπολιτισµικότητα» σύµφωνα µε έναν ακόµη ορισµό, ο οποίος µπορεί 

να συνδεθεί και µε τη θρησκεία, είναι «η επικοινωνία των διαφορετικών 

πολιτισµών, ατόµων-συνόλων και η αλληλεπίδραση µεταξύ τους που στηρίζεται 
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στην αναγνώριση του διαφορετικού, στην αναγνώριση αµοιβαίων κωδίκων 

επικοινωνίας και αξιών, απόρροια ενός µυστικού κοινού πυρήνα καταγωγής» 

(Πορτελάνος, 2010, σ. 133). 

    Σύµφωνα µε τον Πορτελάνο (2011), η διαπολιτισµικότητα ενέχει ορισµένες 

προϋποθέσεις, προκειµένου να είναι σε θέση όλοι οι άνθρωποι να επιβιώσουν µε 

αξιοπρέπεια και να συναντήσουν από την κουλτούρα που τους προσφέρεται την αλήθεια 

και την αγάπη, οι οποίες συνίστανται: 

α) στην ανοιχτοσύνη του εαυτού και των κοινωνιών για τη γνώση και την αποδοχή 

του άλλου ως µέρος του όλου,  

β) στη συλλογική ευθύνη για το µέλλον του κόσµου,  

γ) στη συνείδηση ως λειτουργικό όργανο διαµόρφωσης προσωπικότητας.  

  Ως προϋπόθεση της διαπολιτισµικότητας κρίνεται η συνύπαρξη µε σεβασµό στην 

ιδιαιτερότητα του άλλου, που «εγγυάται τις προοπτικές του στην πολιτική ζωή, 

οραµατίζεται την κοινωνική ένταξή του, ως σχέδιο ζωής και όχι ως προετοιµασία κάποιου 

Άπαρτχάιντ και κατά συνέπεια δεν του στερεί την εθνική ταυτότητά του, τις ηθικές αξίες και 

τη θρησκεία του» (Κογκούλης, 2000, σ. 389). Σήµερα  γίνεται λόγος και για 

διαπολιτισµική αγωγή προκειµένου να καλλιεργηθεί το πνεύµα της διαπολιτισµικότητας. 

  Στη διαπολιτισµική θεωρία, η γνωριµία και η αλληλεπίδραση µεταξύ των διαφόρων 

πολιτισµών συνθέτουν µια κοινωνία. Σύµφωνα µε τον Νικολάου (2011), οι παραδοχές-

βάσεις πάνω στις οποίες αρθρώνεται η διαπολιτισµική προσέγγιση είναι πρώτον η 

αναγνώριση της ετερότητας, δεύτερον η κοινωνική συνοχή, τρίτον η ισότητα και 

τέταρτον η δικαιοσύνη. 

  Προκειµένου να επιτευχθεί διαπολιτισµική επικοινωνία θα πρέπει αρχικά να 

«γνωριστούµε» µε τον άλλο, τον έτερο, έτσι ώστε να αρθούν τα στερεότυπα και οι 

προκαταλήψεις, που προκύπτουν κυρίως από την άγνοια για αυτόν και οδηγούν στην 

αυθαίρετη ερµηνεία και κατηγοριοποίηση του και δεύτερον να δηµιουργηθεί κλίµα 

αµοιβαίας εµπιστοσύνης (Νικολάου, 2011). Το τελευταίο δεν είναι βέβαιο ότι θα 

επιτευχθεί, αλλά το ζητούµενο είναι να µην υπάρχει a priori απόρριψη ή δαιµονοποίηση 

του άλλου. Τελικό στόχο αποτελεί η δυνατότητα συνεργασίας ανάµεσα στα άτοµα που 

συνθέτουν την κοινωνία και κυρίως στη σφαίρα του «δηµόσιου», αφού στη σφαίρα του 
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«ιδιωτικού» ο καθένας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη ζωή του σύµφωνα µε τις 

ιδιαιτερότητες και τις παραδόσεις του πολιτισµού του, αρκεί βέβαια να µην είναι 

συγκρουσιακά ασύµβατες µε τον κυρίαρχο πολιτισµό (Νικολάου, 2011).   

  Η διαπολιτισµική επικοινωνία που απορρέει από τη διαπολιτισµική Θεολογία δεν 

έχει ως στόχο να εξοµοιώσει διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις και κανόνες αλλά 

ούτε και να καταργήσει αιωνόβιες πίστεις και εµπειρίες. Αντίθετα, σκοπός της είναι να 

προωθήσει σχέσεις µε διακριτή πολιτισµικότητα και θρησκευτικότητα µέσα στα πλαίσια 

της πολυπολιτισµικής κοινωνίας (Πορτελάνος, 2011). 

  «Η διαπολιτισµικότητα, ως έννοια διεπικοινωνιακή και διαλεκτική και ως βιωµατική 

αρχή γεφύρωσης αντιθέσεων και επικοινωνίας ανθρώπων φέρνει σε διαβούλευση τους 

διαφορετικούς πολιτισµούς, εφόσον υπάρχει ισχυρό πολιτισµικό υπόβαθρο από εκείνον που 

την εφαρµόζει» (Πορτελάνος, 2011, σ. 10). Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη οντολογικών 

διαπολιτισµικών κριτηρίων (π.χ. φύση και αξία ανθρώπου, βάση της ετερότητας) αλλά 

και από αξιολογικά κριτήρια (π.χ. πανανθρώπινες αξίες ειρήνης και αγάπης, της «ξενίας» 

ως θυσίας) (Πορτελάνος, 2011). Επίσης σπουδαίο ρόλο στη διαµόρφωση της ποιότητας 

της διαπολιτισµικότητας παίζει η αναζήτηση της «µητρικής» ή «εσωτερικής» 

πολιτισµικότητας, όπως η γλώσσα, η θρησκεία, η παράδοση, η παιδεία, τα ήθη και τα 

έθιµα και ο εντοπισµός σ’ αυτή στοιχείων διαπολιτισµού (Πορτελάνος, 2011). 

Ουσιαστικά η διαπολιτισµικότητα αποτελεί «µια πολιτισµική δράση και άσκηση µε την 

οποία οι επιµέρους πολιτισµικές κληρονοµιές και παραδόσεις συµβάλλουν σε µια 

διαλεκτική και διακριτική αλληλεπίδραση µε στόχο την αναγνώριση «κοινών τόπων» της 

ανθρώπινης ύπαρξης και την ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων» (Πορτελάνος, 2011, σ. 

14). 

  Αναφορικά µε τη σχέση θρησκείας και διαπολιτισµικότητας «η διαπολιτισµική 

αγωγή µπορεί να συνδεθεί µε τη θρησκευτική αγωγή, εφόσον η δεύτερη προβάλλει 

εµπειρικά µέσα από την ιστορία και τον πολιτισµό της τις πανανθρώπινες αξίες που 

συµβάλλουν στην αλληλοκατανόηση και στην κοινωνική αλληλεγγύη» (Πορτελάνος, 2011 

σ. 11). Η διαπολιτισµικότητα, µέσα από τις θρησκείες, αποτελεί «άξονα παιδευτικής 

αρχής», όπως επίσης και «γεγονός πνευµατικής άθλησης και διαλόγου» και η 

διαπολιτισµικότητα της θεολογίας αποτελεί σύγχρονη πρόταση έρευνας για την 

κοινωνική συνοχή σε πολιτισµικό περιβάλλον (Πορτελάνος, 2011). Επιπλέον, αναφέρει 

ότι «η κάθε Θρησκεία εφόσον έχει σκοπό την καλλιέργεια του ανθρώπου και την 
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ολοκλήρωσή του, µπορεί µέσα από τις θεµελιώδεις αρχές της να προωθήσει τη συναίνεση 

αντί της πολεµικής που δεν συνάδει προς τον πυρήνα και την ιερότητα του ρόλου της 

(Πορτελάνος, 2011, σ. 66). Η αποδοχή και ο σεβασµός κοινών διαθρησκειακών αξιών, οι 

οποίες δεν  αποδοµούν τη Θρησκεία από την ουσία της ύπαρξής της  ούτε την κάνουν 

αντιφατική ως προς την πράξη, µπορούν να προκύψουν από έναν διαθρησκειακό διάλογο 

(Πορτελάνος, 2011). 

  Αυτό που πρέπει να απαντηθεί σε αυτό το σηµείο είναι το εάν υπάρχουν βασικές 

αρχές που µπορούν να γίνουν αποδεκτές ακόµη και από εκπροσώπους διαφορετικών 

θρησκειών. Σύµφωνα µε τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο Γιαννουλάτο (2004), ο 

ανθρώπινος βίος στο σύνολό του έχει επηρεαστεί από διάφορες θρησκείες και είναι 

λογικό αυτές να σχετίζονται, άµεσα ή έµµεσα, µε όλες τις πλευρές των διαφόρων αξιών, 

των λογικών, των αισθητικών, των ηθικών και φυσικά των µεταφυσικών. Αυτό συµβαίνει 

γιατί οι θρησκείες βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση µε διάφορους 

παράγοντες (εθνικούς, πολιτιστικούς, πολιτικούς, οικονοµικούς, κοινωνικούς) και έτσι 

επηρεάζουν αλλά και επηρεάζονται (Γιαννουλάτος, 2004). Η έµφαση για την επίτευξη 

κάποιας σύγκλισης των θρησκειών σχετικά µε τις πανανθρώπινες αξίες δίνεται ως επί το 

πλείστον στις «ηθικές αξίες», χωρίς να παραβλέπεται ωστόσο το γεγονός ότι οι 

αισθητικές, οι λογικές, οι ηθικές και οι µεταφυσικές αξίες συνυπάρχουν και επηρεάζουν η 

µια την άλλη (Γιαννουλάτος, 2004). 

   Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα επιχειρήθηκε η επίτευξη καλύτερης 

αλληλογνωριµίας ανθρώπων διαφόρων θρησκειών, όµως έπειτα από την τροµοκρατική 

επίθεση της 11ης Σεπτεµβρίου 2001, παρατηρήθηκε επιτάχυνση των διαθρησκειακών 

συνεδρίων, σε µια προσπάθεια καταπολέµησης της τροµοκρατίας. Στις µέρες µας, η 

ανάγκη για συνειδητοποίηση της ιστορικής πρόκλησης και της ευθύνης των 

θρησκευτικών κοινοτήτων προς την ανθρωπότητα κρίνεται επιτακτική. Ως αποτέλεσµα, 

άνθρωποι της διανόησης, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικά θρησκεύµατα, ήδη κάνουν 

προσπάθειες  να καταλήξουν από κοινού σε κάποιες βασικές θέσεις (Γιαννουλάτος, 

2004). 

  Ο διαθρηκειακός διάλογος και η επιστηµονική έρευνα που χαρακτηρίζεται από 

αντικειµενικότητα, συµβάλλουν στην αναζήτηση και αποσαφήνιση των πανανθρώπινων 

αξιών. Θα πρέπει όµως να επιχειρείται η προσέγγιση και η ειρηνική συνύπαρξη µε 
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διάκριση, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος  να θυσιαστεί η ιδιοπροσωπία οµάδων 

και λαών (Γιαννουλάτος, 2004). 

  Σύµφωνα µε τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, Αναστάσιο Γιαννουλάτο (2004), µε βάση 

τις αναζητήσεις των τελευταίων ετών, οι κοινά αποδεκτές από τις θρησκείες αρχές και 

αξίες συνοπτικά είναι οι ακόλουθες: 

1. Κοινή καταγωγή όλων των ανθρώπων. Οι µονοθεϊστικές θρησκείες 

βεβαιώνουν ότι ο Θεός δηµιούργησε το πρώτο ανθρώπινο ζεύγος. 

2. Θεµελιώδης αρχή σε όλες σχεδόν τις θρησκείες είναι ο Χρυσός Κανόνας, 

ο οποίος αφορά την αµοιβαιότητα και πιο συγκεκριµένα τη φράση «µην κάνεις 

στους άλλους ό, τι δεν θα ήθελες να κάνουν σε εσένα». Ο Ιησούς συγκεκριµένα 

είπε µε θετικό τρόπο: «Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υµίν οι άνθρωποι, και υµείς 

ποιείτε αυτοίς οµοίως» (Λουκ. 6:31, πρβλ. Ματθ. 7:12). Σύµφωνα µε κάποια 

αποφθέγµατα που αργότερα αποδόθηκαν στον Μωάµεθ, βρίσκουµε την εξής 

έκφραση: «Κανείς από εσάς δεν είναι πιστός εφόσον δεν επιθυµεί για τον αδελφό 

του αυτό το οποίο επιθυµεί για τον εαυτό του». Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι 

σε διάφορα ιερά κείµενα θρησκειών υπάρχουν φράσεις που οδηγούν σε άλλες 

κατευθύνσεις. 

3. Σεβασµός στη ζωή. Ο φόνος είναι απαγορευµένος σε όλες τις θρησκείες. 

4. Η δικαιοσύνη και η εντιµότητα αποτελούν θεµελιώδεις αρετές σε πολλές 

θρησκείες και στις τρεις µονοθεϊστικές  συγκεκριµένα, η δικαιοσύνη θεωρείται 

βασικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων του Θεού. 

5.  Όλες οι θρησκείες έχουν εντολές ή οδηγίες για τη συµπεριφορά των 

φύλων µεταξύ τους, που καθορίζουν το σεβασµό στις γενετήσιες σχέσεις. 

6. Η πλειονότητα των θρησκευµάτων αναφέρεται στην ειρήνη, ως ευχή, ως 

χρέος, ως σκοπό. Στις µονοθεϊστικές θρησκείες, η ειρήνη από τη µια πλευρά 

θεωρείται δώρο Θεού και καρπός εµπιστοσύνης σ’ Αυτόν και από την άλλη έχει 

και κοινωνικές και ιστορικές διαστάσεις, αφού για την επικράτησή της 

απαραίτητες είναι οι προσπάθειες του ανθρώπου. 

7. Σχετικά µε το πρόβληµα της φτώχειας υπάρχει µεγαλύτερη απόκλιση ως 

προς τις ερµηνείες και τις λύσεις, αλλά είναι γεγονός ότι όλες οι θρησκείες, είτε 
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σε µεγαλύτερο είτε σε µικρότερο βαθµό, τονίζουν την ευσπλαχνία ως τρόπο 

ανακούφισης της φτώχειας. Ο Ιησούς ωστόσο ξεχώριζε ως υπερασπιστής των 

φτωχών µε τη ζωή και τη διδασκαλία του, αφού τόνισε την αξιοπρέπεια του 

φτωχού και την αξία του ενώπιον του Θεού, στηλίτευσε την ασπλαχνία των 

πλουσίων, ύµνησε τη δικαιοσύνη, αποκάλυψε την αγάπη και επέµεινε σ’ αυτή. 

8. Κορύφωµα της προσφοράς στην κλίµακα των αξιών θεωρείται η αγάπη. Ο 

Χριστιανισµός τόνισε τις πανανθρώπινες διαστάσεις της και την εξέτεινε πέρα 

από κάθε όριο, φυλετικό, θρησκευτικό, κοινωνικό (Επί του όρους οµιλίας, 

παραβολή Καλού Σαµαρείτη, Ύµνος της αγάπης στην Α΄ Κορινθ.). Την 

κατέστησε δύναµη οικουµενική, που µεταµορφώνει τα πάντα και την ταύτισε µε 

τον Θεό. « Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί, καί ὁ µένων ἐν τῆ ἀγάπη ἑν τῶ Θεώ µένει και ο 

Θεός ἑν ἁυτῶ» (Α΄ Ιω. 4:16). Η αγάπη είναι θεµελιώδης αρετή στον Χριστιανισµό 

που παίρνει υπόσταση στο πρόσωπο του Χριστού. 

  Και ο ΟΗΕ έχει επίσης προωθήσει τις πανανθρώπινες ηθικές αξίες µε τις 

∆ιακηρύξεις περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων, οι οποίες ασφαλώς και δέχθηκαν πολλές 

επιρροές από θρησκευτικές ιδέες. Τα κείµενα αυτά, συγκεντρώνουν όλο και περισσότερο 

τη συγκατάθεση των οπαδών διαφόρων θρησκειών και συµβάλλουν στη διαµόρφωση 

µιας ηθικής ορολογίας µε κύρια χαρακτηριστικά την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, την 

ειρήνη, την ελευθερία και την ανεξιθρησκία (Γιαννουλάτος, 2004). 

  Αξιοσηµείωτο είναι ότι «η συµβολή των θρησκειών δεν περιορίζεται στα κοινά 

σηµεία και στις κοινές αξίες, τις οποίες λίγο-πολύ στηρίζουν, αλλά και σε ορισµένες βασικές 

ιδιοτυπίες που παρουσιάζουν σε ξεχωριστά σηµεία που τονίζουν» (Γιαννουλάτος, 2004). 

Επίσης, οι θρησκείες, στην αναζήτησή τους για τις πανανθρώπινες αξίες, τονίζουν το 

υπαρκτικό βάθος που έχει η ηθική συµπεριφορά του ανθρώπου και επιµένουν ότι η ρίζα 

του κακού είναι ο ανθρώπινος εγωισµός, για αυτό και προσφέρουν έµπνευση και δύναµη 

για την υπέρβασή του (Γιαννουλάτος, 2004). 
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Κεφάλαιο 2ο: Προσεγγίσεις στη διδασκαλία του Χριστιανισµού και του 
Ισλάµ 

 

 

2.1. Μονοθεϊστικές και αποκαλυπτικές θρησκείες 
 

Ο Χριστιανισµός και το Ισλάµ, οι δύο θρησκείες που αναλύονται στην παρούσα εργασία 

είναι µονοθεϊστικές θρησκείες. Ο Χριστιανισµός, µε το Τριαδικό ∆όγµα του, αποδέχεται 

την τριπλή υπόσταση του ενός και µοναδικού Θεού. Η Αγία Τριάδα, το σύνολο των 

υποστάσεων που αποτελούν τον Θεό, συντελείται από τον Θεό-Πατέρα, τον Κύριο Ιησού 

Χριστό και το Άγιο Πνεύµα. Τα τρία αυτά πρόσωπα είναι αδιαίρετα και οµοούσια µε 

κοινή δύναµη. Ωστόσο, το Ισλάµ αντιµάχεται την έννοια της τρισυπόστατης αυτής 

θεότητας και διακηρύττει ότι ο Θεός είναι ένας και µοναδικός, όχι τριαδικός, ωστόσο 

δέχεται κάποια στοιχεία της Παλαιάς ∆ιαθήκης. 

  Ο ∆ιαφωτισµός, σύµφωνα µε τον Πορτελάνο (2011), διαχώρισε τη φυσική από την 

εξ αποκαλύψεως Θρησκεία. Ο Χριστιανισµός και το Ισλάµ, θρησκείες που επηρεάζουν  

συνολικά πάνω από το ήµισυ του πληθυσµού της γης, είναι θρησκείες που στηρίζονται 

στη Θεία αποκάλυψη. Συγκεκριµένα, οι θεµελιώδεις αξίες για το αληθές, το αγαθό, το 

άγιο που διέπουν αυτές τις δύο θρησκείες, θεωρούνται δεδοµένες «άνωθεν» και έπονται 

οι φιλοσοφικές  και οι νοµοθετικές ρυθµίσεις (Γιαννουλάτος, 2004). 

  O Stannard (1999) αναφέρει σχετικά µε την Αποκάλυψη: «Ένα από τα 

σηµαντικότερα επιχειρήµατα για την ύπαρξη του Θεού είναι ότι ο Θεός αποκαλύπτεται 

επανειληµµένα στον άνθρωπο και ότι ενεργεί όπως η φύση, επιφυλάσσοντας εκπλήξεις και 

παρουσιάζοντας πολυπλοκότητα. Τόσο το σύµπαν όσο και ο θεός περιβάλλονται από 

µυστήριο. Με τη λέξη «µυστήριο» δεν εννοούµε κάτι που εντέλει θα µπορέσει να ξεδιαλύνει 

η επιστήµη, αλλά κάτι που βρίσκεται πέρα από την κατανόησή µας και θα παραµείνει έτσι 

στο διηνεκές» (Stannard, 1999, σ. 214). Από την άλλη, ο Crawford (2004), υποστηρίζει 

ότι µέρος του µυστηρίου µπορεί να αποκαλυφθεί, είτε από τη φύση είτε από τον Θεό και 

ότι η Αποκάλυψη συνδέεται µε δέος και κατάπληξη. Η Αποκάλυψη στη θρησκεία είναι η 

αλληλεπίδραση µεταξύ προσώπων και Θεού. Η έκπληξη, το δέος, ο σεβασµός και η 
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συναίσθηση της αµαρτίας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά σ’ αυτήν την εµπειρία. Για 

παράδειγµα, ο Μωάµεθ νοµίζει ότι βρίσκεται στα όρια της παραφροσύνης µετά την 

Επαγγελία του στη σπηλιά Χίρα και ο Ιησούς καταφέρνει να καταπλήξει τους ανθρώπους 

µε τα λόγια και τις πράξεις του. 

  Θεία Αποκάλυψη στην ορθόδοξη θεολογία είναι «η δηµιουργία, η φανέρωση της 

Θείας δόξας, η πορεία της κτίσης προς την τελείωση, η ενδηµία του άσαρκου Λόγου και η 

ενανθρώπησή του, πάντα κατά το σχέδιο της Θείας οικονοµίας» (Ματσούκας, 2006, σ. 

397-398). Υπάρχουν δύο είδη Αποκάλυψης. Πρώτον η φυσική (ή γενική) και δεύτερον η 

υπερφυσική (ή ειδική) Αποκάλυψη. Η φυσική Αποκάλυψη είναι η φανέρωση του Θεού 

µέσα από τον υλικό κόσµο, ο οποίος υπάρχει έξω και γύρω από τον άνθρωπο. Φυσική 

Αποκάλυψη θεωρείται επίσης και η µαρτυρία περί του Θεού, που συµβαίνει µέσα µας 

λόγω  του ισχυρού θρησκευτικού αισθήµατος και του ηθικού νόµου, από δύο έµφυτα 

δηλαδή χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Με αυτό φαίνεται να συµφωνεί και ο απολογητής 

Κέννεθ Σαµπλς (2007), ο οποίος αναφέρει ότι η φυσική (ή γενική) Αποκάλυψη έχει δυο 

µορφές, µια εξωτερική και µια εσωτερική. Η εξωτερική µορφή είναι η δηµιουργική 

πράξη  µε την οποία ο Θεός φέρνει σε ύπαρξη την κοσµική τάξη την οποία φροντίζει και 

συντηρεί ο Ίδιος. Η εσωτερική µορφή είναι η έµφυτη αίσθηση στις καρδιές των 

ανθρώπων για την ύπαρξη του Θεού και του ηθικού νόµου (συνείδηση). Η υπερφυσική 

Θεία Αποκάλυψη είναι η άµεση αποκάλυψη του Θεού από τον ίδιο, ώστε να είναι σε 

θέση να έρθει σε άµεση επαφή και επικοινωνία µε τον άνθρωπο και να αυτοφανερώνεται, 

να αποκαλύπτει ο Ίδιος τον εαυτό του στον άνθρωπο. Ορισµένα παραδείγµατα µιας 

τέτοιας υπερφυσικής Αποκάλυψης του Θεού είναι η φανέρωσή του στον Αδάµ πριν και 

µετά την πτώση του από τον Παράδεισο, η κύρια και καθαυτό Αποκάλυψη που γίνεται 

στον Μωυσή στο όρος Σινά, 1500 χρόνια πριν την γέννηση του Ιησού, όπου ο Θεός 

έδωσε τις διατάξεις για την Ιουδαϊκή θρησκεία. Αυτή η Αποκάλυψη όµως ήταν ατελής, 

γι’ αυτό και ο Θεός στη συνέχεια την έκανε πλήρη και τέλεια µε την Αποκάλυψη του 

εαυτού του και της αλήθειας του δια µέσου του Υιού του, του Κυρίου Ιησού Χριστού. 

Αυτό το επιβεβαιώνει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν αναφέρει ότι «ο νόµος (της 

Παλαιάς ∆ιαθήκης) δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια (της Καινής ∆ιαθήκης) 

δια Ιησού Χριστού εγένετο» ( κατά Ιω. 1:17). 

  «Φυσική αποκάλυψη παρέχεται στον άνθρωπο µε τον κτιστό κόσµο ή µε τον ίδιο τον 

άνθρωπο, ενώ η υπερφυσική µε την άµεση φανέρωση του Θεού. Κατά συνέπεια λοιπόν η 

φυσική γνώση του αγαθού είναι κοινή σε όλους τους ανθρώπους, ενώ η υπερφυσική 
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προσφέρεται µόνο σε όσους δέχονται την υπερφυσική αποκάλυψη. Η φυσική αποκάλυψη 

αδυνατεί να σώσει τον άνθρωπο, ενώ η υπερφυσική αποκάλυψη του προσφέρει τη σωτηρία 

και την ανακαίνιση. Η φυσική αποκάλυψη αντιµετωπίζεται σωστά µόνο κάτω από το φως 

της υπερφυσικής αποκαλύψεως. Η υπερφυσική αποκάλυψη δεν καταργεί τη φυσική, αλλά 

την καταξιώνει» (Μαντζαρίδης, 1981, σελ. 48). Η φυσική και η υπερφυσική Αποκάλυψη 

δεν µπορούν να διαχωριστούν ολοκληρωτικά. Αυτή η διάσπαση είναι εφεύρηµα της 

σχολαστικής θεολογίας.  

  Ο Χριστιανισµός θεωρείται αποκαλυπτική θρησκεία επειδή ιδρυτής της δεν 

θεωρείται κάποιος άνθρωπος, όπως στις άλλες θρησκείες, αλλά το δεύτερο πρόσωπο της 

Αγίας Τριάδας, που ενανθρώπησε κάποια συγκεκριµένη χρονική στιγµή µέσα στην 

ιστορία και έγινε τέλειος άνθρωπος παραµένοντας συγχρόνως τέλειος Θεός. Η 

Αποκάλυψη στο Χριστιανισµό περιλαµβάνει την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, 

δηλαδή την προφορική διδασκαλία του Ιησού Χριστού και των Αποστόλων, όπως και την 

Πεντηκοστή όπου παρουσιάστηκε το Άγιο Πνεύµα και φώτισε τους Μαθητές (Βλάχος, 

1991). Η Αγία Γραφή ωστόσο δεν ταυτίζεται πλήρως µε το Λόγο του Θεού αλλά είναι ο 

λόγος περί του λόγου του Θεού. ∆εν είναι Αποκάλυψη αλλά ο λόγος περί της 

Αποκαλύψεως. Ο Χριστιανισµός ισχυρίζεται ότι κατέχει το πλήρωµα, το όλο της Θείας 

Αποκάλυψης και ότι µετά από αυτή τίποτα δε µένει προς αποκάλυψη του Θεού, µετά 

τους Προφήτες και τους Αποστόλους, οι οποίοι ήταν θεόπνευστοι (Βλάχος, 1991). Ο 

Αρχιµανδρίτης Γεώργιος Καψάνης (1997) ισχυρίζεται ότι η ουσία της αποκάλυψης 

βρίσκεται στη φανέρωση της αλήθειας του Θεού, την οποία δεν µπορεί να συλλάβει ο 

άνθρωπος. Ωστόσο, είναι αξιοσηµείωτο ότι «τα στοιχεία εκείνα που συνιστούν την 

πεµπτουσία του Χριστιανισµού, όπως είναι η «µωρία του Σταυρού», το Τριαδικόν του Θεού 

και η ενανθρώπησις του Θεού Λόγου, που υπερβαίνουν την ανθρώπινη λογική και 

δηλώνουν την εξ αποκαλύψεως προέλευσή του, απορρίπτονται κατά τρόπον απόλυτο από το 

Ισλάµ που εν τούτοις επιµένει να ισχυρίζεται ότι αποτελεί εξ αποκαλύψεως θρησκεία» 

(Καψάνης, 1997). 

  Στο Ισλάµ, η Αποκάλυψη είναι το θέληµα του Θεού και στο Κοράνιο 

αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Λόγος του Θεού δια στόµατος των προφητών (Αργυρίου, 1992). 

Συγκεκριµένα στο κεφάλαιο «Οι Ποιητές» αναφέρεται ότι : «Το Κοράνιο αυτό είναι 

αποκάλυψη του Κυρίου του σύµπαντος κόσµου… είναι αιώνιο και αδηµιούργητο, που 

υπήρχε ανέκαθεν µε τον Θεό ως αιώνια φανέρωση της Θείας θελήσεως» (Κορ. 26:192).  

Αυτό το βιβλίο, που βρίσκεται στα χέρια των ανθρώπων, είναι απλά ένα αντίγραφο του 
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ουράνιου πρωτοτύπου, το οποίο στην Ισλαµική ορολογία αποκαλείται: «Μητέρα της 

Βίβλου». Για το Ισλάµ, η Βίβλος δεν είναι αποκάλυψη του Θεού και είναι αποτέλεσµα 

αλλοίωσης που υπέστησαν οι αυθεντικές αποκαλύψεις. Γίνεται φανερό λοιπόν ότι τη 

θέση την οποία έχει ο Υιός στον Χριστιανισµό, ως προαιώνιος Λόγος του Θεού, έλαβε 

στο Ισλάµ το Κοράνιο. Σύµφωνα µε το Ισλάµ, το Κοράνιο είναι η τέλεια και αρχική 

αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους, αλλά και η αποκάλυψη την οποία έχει ξεχάσει ο 

κόσµος και την ξαναέστειλε ο Θεός µε τον τελευταίο προφήτη, τον Μωάµεθ (Ζιάκα Α., 

ό.π. στο Θεολογία, Τριµηνιαία Έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 

2013). Το Ισλάµ δέχεται ότι ο Χριστιανισµός, µαζί µε τον Ιουδαϊσµό, εµπεριέχεται στη 

διδασκαλία του και ότι αυτές οι δύο θρησκείες είναι οι δύο προηγούµενες Αποκαλύψεις 

του Θεού στην ανθρωπότητα, οι οποίες στάλθηκαν στον Ιησού και στον Μωυσή 

αντίστοιχα, ωστόσο ισχυρίζεται ότι µόνο ο Μωάµεθ έλαβε το ολοκληρωµένο περιεχόµενο 

αυτών των Αποκαλύψεων στην δικιά του Αποκάλυψη (Ζιάκας, 1976).  

 

2.2. Αγγελολογία στις δύο θρησκείες 

 

Ο ελληνικής καταγωγής όρος  «άγγελος» σηµαίνει αγγελιοφόρος, διαγγελεύς, αυτός 

δηλαδή που αγγέλλει, αναγγέλλει στους ανθρώπους τα θελήµατα του Θεού 

(Αγγελακόπουλος, 2012). Συνεπώς, µε τον όρο αυτό προσδιορίζεται περισσότερο η 

λειτουργία και η κατάταξη των αγγέλων στην κοσµική ιεραρχία, παρά η ουσία ή η φύση 

τους. Οι άγγελοι αποτελούν υπερφυσικά όντα που συναντώνται σε πολλά θρησκευτικά 

συστήµατα. Αποτελούν τη µεσολαβητική βαθµίδα ανάµεσα στο βασίλειο του 

υπερβατικού και του κοσµικού. Οι άγγελοι, ακόµα και οι έκπτωτοι που ονοµάζονται 

αλλιώς και δαίµονες, είναι κοινό χαρακτηριστικό του Χριστιανισµού και του Ισλάµ. Και 

στις δύο αυτές θρησκείες αναφέρεται η ύπαρξη τους και οι εµφανίσεις τους προκειµένου 

να αποκαλύψουν το θέληµα του Θεού. Συγκεκριµένα στο Ισλάµ, η πίστη του 

Μουσουλµάνου δεν ολοκληρώνεται, παρά µόνο εάν πιστεύει στην ύπαρξη των αγγέλων. 

  Ο Χριστιανισµός και το Ισλάµ υποστηρίζουν ότι η φύση των αγγέλων είναι νοερή, 

δηλαδή κανείς δεν είναι σε θέση να την αντιληφθεί και να την κατανοήσει. Οι άγγελοι 

είναι αεικίνητοι, βρίσκονται δηλαδή σε διαρκή κίνηση. ∆εν έχουν φύλο, είναι ασώµατοι, 

αθάνατοι και υπηρέτες του Θεού σε έργα και σε δοξολογίες. Μόνο ο Θεός γνωρίζει τη 

φύση τους και µε τι οµοιάζουν (Αγγελακόπουλος, 2012). 
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  Στον Χριστιανισµό οι άγγελοι είναι αυτεξούσιοι, γι’ αυτό και ο Θεός δεν µπορεί 

παρά να τους αφήσει να γίνουν κακοί εάν το επιλέξουν, όπως έγινε και στην περίπτωση 

του Εωσφόρου ή αλλιώς ∆ιαβόλου. Είναι φωτεινοί και λαµπροί από το φως του Θεού και 

όχι από µόνοι τους και είναι σε θέση να καταλαβαίνουν το πρόσταγµα του Θεού χωρίς 

την ύπαρξη προφορικού λόγου ή αισθητής ακοής. Επιπλέον όταν βρίσκονται σε έναν 

τόπο δεν µπορούν να είναι ταυτόχρονα και σε άλλο τόπο. ∆εν είναι δυνατόν να 

περιοριστούν ή να εγκλωβιστούν από υλικά αντικείµενα, όπως από µια πόρτα ή από έναν 

τοίχο (Αγγελακόπουλος, 2012). Είναι επιτηρητές, φύλακες και βοηθοί σε εκκλησίες, 

τόπους και χώρες. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί θεωρούν ότι κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα 

από το εάν είναι δίκαιος ή αµαρτωλός, έχει το δικό του φύλακα άγγελο. Επίσης όλα τα 

έθνη έχουν από ένα φύλακα άγγελο. Πόσοι είναι οι άγγελοι στο σύνολο δεν είµαστε σε 

θέση να γνωρίζουµε. Ο Ιησούς στη Γεσθηµανή κάνει λόγο για πάνω από δώδεκα 

λεγεώνες αγγέλων και ο προφήτης ∆ανιήλ αναφέρει ότι είναι «χίλιαι χιλιάδες και µύριαι 

µυριάδες», αλλά ούτε και ο ίδιος είναι σε θέση να προσδιορίσει ακριβώς τον αριθµό τους 

(Αγγελακόπουλος, 2012). Έχουν τη χάρη να παίρνουν όποια µορφή ή σχήµα τους ορίσει 

ο Θεός. Στην Αγία Γραφή αναφέρεται ο αρχάγγελος Γαβριήλ (ο Θεός είναι η δύναµή 

µου) µε την εµφάνισή του στον ∆ανιήλ, στον προφήτη Ζαχαρία και στη Θεοτόκο, ο 

αρχάγγελος Μιχαήλ (τις ως ο Θεός ηµών) που εµφανίζεται πολλάκις στην Παλαιά 

∆ιαθήκη, ο Ραφαήλ (ο Κύριος θεραπεύει) που εµφανίζεται στον Τωβίτ µεταφέροντας τις 

ανθρώπινες προσευχές στο θρόνο του Θεού και τέλος ο γνωστός από την εβραϊκή 

παράδοση Ουριήλ. 

  Στο Ισλάµ οι άγγελοι δεν έχουν ελεύθερη βούληση, εκτός από τον Σατανά 

(Shaitan), ο οποίος είχε ελεύθερη βούληση και επέλεξε να κάνει το κακό. Σκοπός του 

είναι να ακυρώσει το λόγο του Θεού. Σύµφωνα µε το Κοράνι, οι άγγελοι δηµιουργήθηκαν 

από φως και ακολουθούν τις διαταγές του Θεού και συγκεκριµένα ο Μιχαήλ και ο 

Γαβριήλ κατέχουν ιδιαίτερη θέση στη χορεία των αγγέλων (Γιαννουλάτος, 2000a). Ο 

κάθε άγγελος είναι επιφορτισµένος µε µια ιδιαίτερη αποστολή την οποία πρέπει να φέρει 

εις πέρας. Για παράδειγµα, ο Μιχαήλ έχει τον έλεγχο της πανίδας και της βροχής, ο 

Ισραφέλ θα ηχήσει τη σάλπιγγα την ηµέρα της Ανάστασης και ο Αζραέλ είναι ο άγγελος 

του θανάτου. Οι άγγελοι Νακίρ και Μουνκάρ θα ανακρίνουν τους νεκρούς πριν την 

ηµέρα της κρίσης. Ακόµη υπάρχουν δεκαεννέα άγγελοι, οι οποίοι επιβλέπουν τις τιµωρίες 

στην κόλαση και οκτώ ογκώδεις άγγελοι που σηκώνουν το θρόνο του Θεού. Οι 

Μουσουλµάνοι θεωρούν ότι ο κάθε άνθρωπος έχει δύο αγγέλους που θα καταγράψουν 



 

 

[26] 

 

όλες τις πράξεις κατά τη διάρκεια της ζωής τους, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως 

αποδείξεις που θα χρησιµοποιηθούν υπέρ ή κατά την ηµέρα της κρίσης (Μουστάκης, 

1984). Όπως και στον Χριστιανισµό έτσι και στο Ισλάµ θεωρείται ότι βασικοί λόγοι της 

δηµιουργίας των αγγέλων είναι να λατρεύουν και να υπηρετούν τον Θεό. Οι 

Μουσουλµάνοι πιστεύουν επίσης και σε κάποια υπεράνθρωπα όντα, τα οποία βρίσκονται 

σε µια ενδιάµεση κατηγορία µεταξύ αγγέλων και ανθρώπων, τα Τζιν (Jinn). Έχουν 

δηµιουργηθεί από φωτιά και κάποια από αυτά πιστεύουν στο Κοράνιο και είναι αγαθά 

ενώ υπάρχουν και τα κακά τα οποία «έκλεψαν τα µυστικά του ουρανού γι’ αυτό 

λιθοβολήθηκαν µε θραύσµατα αστέρων και κύλησαν στην άβυσσο» (Γιαννουλάτος, 2000a, 

σ. 139) και αρχηγός τους είναι ο Ίµπλις (∆ιάβολος). 

  Ο αρχάγγελος Γαβριήλ εµφανίζεται έντονα στον Χριστιανισµό αλλά και στο Ισλάµ. 

Συγκεκριµένα  στην Αγία Γραφή αναφέρεται ως ο άγγελος που παρουσιάστηκε στον 

Προφήτη ∆ανιήλ, στη γυναίκα του Μανωέ και της ανήγγειλε πως θα γεννήσει τον 

Σαµψών, στον ιερέα Ζαχαρία πως θα αποκτήσει τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδροµο και ήταν 

αυτός που έτρεφε µε ουράνιο άρτο την Παναγία µέσα στα Άγια των Αγίων αλλά και 

αυτός ο οποίος της ανήγγειλε το χαρµόσυνο µήνυµα για τη γέννηση του Ιησού. Ο 

αρχάγγελος Γαβριήλ καθησύχασε τον Ιωσήφ όταν έµαθε για την εγκυµοσύνη της 

Μαρίας, παρουσιάστηκε στους βοσκούς, είπε στον Ιωσήφ να φύγει µε τη Μαρία στην 

Αίγυπτο και πότε να επιστρέψει στη γη του Ισραήλ. Στο Ισλάµ ο άγγελος Τζιµπριήλ 

(Γαβριήλ) µετέφερε µε εντολή του Αλλάχ το ουράνιο Κοράνιο στον Προφήτη Μωάµεθ 

µέσω οράµατος, του το υπαγόρευσε ο ίδιος και ο Μωάµεθ µε τη σειρά του στους 

συντρόφους του από τη Μεδίνα, προσφέροντας σήµερα  ένα ιερό αντίγραφο στους 

Μουσουλµάνους. Ο Γαβριήλ φανέρωσε στον Μωάµεθ τη µοναδικότητα του Αλλάχ και 

τις ηθικές και πολιτισµικές απαιτήσεις του Ισλάµ, όρος που νοηµατοδοτείται από την 

πλήρη υποταγή του πιστού στη θέληση του Αλλάχ. 

  Η πίστη στους δαίµονες (αντίθεοι) είναι επίσης κοινό στοιχείο µεταξύ των δύο 

θρησκειών αφού ο Σατανάς (Shaitan) ήταν ο κατήγορος του ανθρώπου στην πρώτη 

Θεοδικία, όπως περιγράφεται στην Παλαιά ∆ιαθήκη και στο βιβλίο του Ιώβ και έγινε 

βασικός αντίπαλος του Χριστού στο Χριστιανισµό και του ανθρώπου στο Ισλάµ. 
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2.3. Η δηµιουργία του κόσµου και του ανθρώπου 

 

Τόσο στον Χριστιανισµό όσο και στο Ισλάµ, εντοπίζονται ορισµένες βασικές αναφορές 

τους σχετικά µε τη δηµιουργία του κόσµου και του ανθρώπου, προερχόµενα από την 

Παλαιά ∆ιαθήκη, τα οποία αποτελούν κοινό τόπο µεταξύ των δύο θρησκειών. 

Εστιάζοντας σε αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, οι πιστοί των δύο θρησκειών 

θα µπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα ο ένας τον άλλο, να αναγνωρίσουν την κοινή 

βάση των δύο θρησκειών και εν τέλει να αποδεχτούν τον «άλλο». Στην παρούσα ενότητα 

θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι οµοιότητες αλλά και κάποιες διαφορές στη διδασκαλία 

του Χριστιανισµού και του Ισλάµ, σχετικά µε τη δηµιουργία του κόσµου, τη δηµιουργία 

του ανθρώπου αλλά και την πτώση του ανθρώπου από τον Παράδεισο στη Γη. 

  Αρχικά, σχετικά µε τη δηµιουργία του κόσµου, και στις δύο θρησκείες, µε κοινή 

πηγή την Παλαιά ∆ιαθήκη, αναφέρεται ότι ο Θεός έπλασε τον κόσµο (Γεν. 1:1), σε έξι 

ηµέρες (Γεν. 1:1 & Κορ. 7:52) εκ του µηδενός (Β΄ Μακκάβ. 7:28). Συγκεκριµένα στην 

Παλαιά ∆ιαθήκη ο Θεός λέει· «ἐγὼ ἐποίησα γῆν καὶ ἄνθρωπον ἐπ᾿ αὐτῆς, ἐγὼ τῇ χειρί µου 

ἐστερέωσα τὸν οὐρανόν, ἐγὼ πᾶσι τοῖς ἄστροις ἐνετειλάµην» (Ης. 44:24, 45:12, 40:26). 

∆ηλαδή, εγώ ο Θεός έκανα τα πάντα, έκανα τη γη και τον άνθρωπο να κατοικεί επάνω σε 

αυτή. Εγώ µε το χέρι µου στερέωσα τον ουρανό. Εγώ έβαλα σε τάξη όλα τα αστέρια, εγώ 

χάραξα τον ουρανό. Εγώ έβαλα σε τάξη όλα τα αστέρια, εγώ χάραξα την πορεία του 

καθενός από αυτά. Η δηµιουργία του κόσµου εκ του µηδενός αναφέρεται στην Αγία 

Γραφή, στα πρώτα βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης, τα οποία ονοµάζονται τα βιβλία των 

Μακκαβαίων. Στον Χριστιανισµό η δηµιουργία ex nihilo (από το τίποτα) είναι η 

υπέρτατη έκφραση παντοδυναµίας. Στο Κοράνιο αναφέρεται ότι:  «Ο Αλλάχ αρχίζει τη 

δηµιουργία από το τίποτε, και µετά την επαναλαµβάνει, και στο τέλος όλοι σας σε Αυτόν θα 

επιστρέψετε». (Κορ. 30:11). Ο Αλλάχ δηλώνει ξεκάθαρα σε αυτό το στίχο ότι Αυτός είναι 

ο Μόνος που δηµιούργησε και έδωσε ύπαρξη σε όλα τα πλάσµατα σε αυτό το σύµπαν 

από το τίποτα. Στο Κοράνι αναφέρεται επίσης ότι: «Ο Αλλάχ είναι ο πρωτουργός των 

ουρανών και της γης. Όταν αποφασίσει να γίνει κάτι, λέει σ’ αυτό: ‘Γενηθήτω!’ και 

γίνεται» (Κορ. 2:117). Επίσης το Κοράνιο επιµένει µε πάθος στη µοναδικότητα του 

Αλλάχ, την παντοδυναµία του και την παντοκρατορία του. «Εις εστίν ο Θεός ηµών και 

ουδείς έτερος υπάρχει. Είναι οικτίρµων και ελεήµων» (Κορ. 2:158). Αυτός δηµιούργησε 

τον κόσµο (Κορ. 2:27, 41:9-12) και προνοεί συνεχώς για το σύµπαν. 
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  Ο Θεός έπλασε τον κόσµο µόνο µε τον Λόγο του· «τῷ λόγῳ τοῦ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ 

ἐστερεώθησαν καὶ τῷ πνεύµατι τοῦ στόµατος αὐτοῦ πᾶσα ἡ δύναµις αὐτῶν» και «αὐτὸς εἶπε 

καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ ἐκτίσθησαν» (Ψαλµ. 32: 6, 9). «Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· 

γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς […] εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω στερέωµα και […]  ἐγένετο 

οὕτως» (Γεν. 1: 3, 6). Κάθε λόγος και εντολή του Θεού γινόταν αµέσως έργο, γιατί δεν 

ήταν ανθρώπινος ο Λόγος του αλλά παντοδύναµος, ο Λόγος του παντοκράτορος Θεού. 

Όπως στον Χριστιανισµό, έτσι και στο Ισλάµ αναφέρεται ότι ο Θεός δηµιούργησε τους 

ουρανούς και τη γη µε µια µόνο λέξη (κουν, «γενηθήτω») και εν ριπή οφθαλµού (Κορ. 

54: 50). Ο κόσµος, τον οποίο δηµιούργησε µε σοφία, είναι λίαν καλός. ∆ιευθέτησε τα 

πράγµατα του κόσµου κατά τον πιο σοφό τρόπο και η σοφία του αποκαλύπτεται στην 

αρµονία και την ωραιότητα της φύσης. Ο Θεός και στις δύο θρησκείες φέρεται να 

δηµιούργησε τον κόσµο εξαιτίας της υπερβολικής του αγαθότητας και βούλησης (Ψαλµ. 

103:11). 

   Στην Παλαιά ∆ιαθήκη αναφέρεται ότι ο Θεός έκτισε τον κόσµο σε έξι ηµέρες (Γέν. 

1:1) Συγκεκριµένα, την πρώτη ηµέρα έπλασε ο Θεός τον ουρανό και τη Γη. Και η Γη 

ήταν αόρατη και ακατασκεύαστη και το Πνεύµα του Θεού περιφερόταν πάνω στο ύδωρ. 

Και είπε ο Θεός, «Να γίνει φως, και έγινε φως» (Γέν.1:3). Τη δεύτερη ηµέρα έγινε το 

στερέωµα, δηλαδή η έκταση του ουρανού «και κάλεσε ο Θεός το στερέωµα ουρανό» (Γέν. 

1:14). Την τρίτη ηµέρα ξεχώρισε ο Θεός τα ύδατα συγκεντρώνοντάς τα σε ένα µέρος και 

φάνηκε η ξηρά, η οποία βλάστησε φυτά και δένδρα. Την τέταρτη ηµέρα έκτισε ο Θεός 

τον ήλιο, τη σελήνη και τους αστέρες. Την πέµπτη ηµέρα έκτισε τα ψάρια της θάλασσας 

και τα πτηνά του ουρανού, και κάθε έµψυχο ζώο ερπετό ανάλογα µε το γένος τους. Την 

έκτη ηµέρα έκτισε τα τετράποδα και τα ερπετά και τα θηρία της γης ανάλογα µε το γένος 

τους. Μετά τη δηµιουργία όλων αυτών έπλασε ο Θεός και τον άνθρωπο. Αυτήν την 

αναφορά της Παλαιάς ∆ιαθήκης σχετικά µε τη δηµιουργία του κόσµου την αποδέχονται 

εξίσου και ο Χριστιανισµός και το Ισλάµ και πιστεύουν επίσης ακράδαντα ότι ο κόσµος 

έχει τέλος, αλλά θα γίνει και πάλι καινούργιος κατά την ηµέρα της αναστάσεως.  

  Αναφορικά µε τη δηµιουργία του ανθρώπου, η Παλαιά ∆ιαθήκη εξιστορεί ότι ο 

Θεός, αφού συντελέστηκαν τα πάντα, και είδε ότι ήσαν όλα πολύ καλά, είπε: «Ας 

πλάσουµε τον άνθρωπο κατά την εικόνα µας και κατά την οµοίωσή µας και ας γίνουν 

κυρίαρχοι πάνω στα ψάρια της θάλασσας, στα πτηνά του ουρανού και στα κτήνη ολόκληρης 

της γης, ως και σε όλα τα ερπετά που σέρνονται πάνω στη γη. Και έπλασε ο Θεός τον 

άνθρωπο. Κατά την εικόνα του Θεού τον έπλασε. Αρσενικό και θηλυκό τους έκανε, και τους 
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ευλόγησε λέγοντάς τους: Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε τη γη και 

κατακυριεύσατε αυτής[…] » (Γεν. 1:26-29). Ο άνθρωπος σύµφωνα µε την Αγία Γραφή 

πλάστηκε από το χώµα της γης, είναι δηλαδή χοϊκός (Α΄ Κορινθ. 15:47) και ο Θεός 

«ενεφύσησε στο πρόσωπό του την πνοή της ζωής, και έτσι έγινε ο άνθρωπος ζώσα ψυχή» 

(Γεν. 2:7). Ο Χριστιανισµός ασπάζεται τη συγκεκριµένη αναφορά της Παλαιάς ∆ιαθήκης, 

όπως επίσης και η Ισλαµική ανθρωπολογία. Στο Κοράνιο η σειρά των πράξεων του Θεού 

για την δηµιουργία του ανθρώπου περιγράφεται ως εξής: «Ο Θεός πήρε λάσπη, η οποία 

λόγω της µακράς παραµονής της σε λιµνάζοντα νερά είχε γίνει µελανή, και αφού την 

έπλασε, διαµόρφωσε το ανθρώπινο πρωτότυπο, το άγαλµα, ενός κενού και  άψυχου 

ανθρώπου και το άφησε να ξεραθεί. Όταν ξεράθηκε το πρόπλασµα έγινε ξηρός πηλός,  που 

ηχούσε στα χτυπήµατα. Αφού ο Θεός έδωσε στο άψυχο αυτό πρόπλασµα όψη και κάλλος, 

και το έκανε ωραίο και συµµετρικό, φύσηξε µέσα του πνοή απ’ την πνοή του, δηλαδή µέρος 

απ’ το πνεύµα του, και έτσι ανέστησε τον ζωντανό άνθρωπο» (Κορ. 15:26). Ο άνθρωπος 

είναι, τόσο για τον Χριστιανισµό όσο και για το Ισλάµ, το ανώτατο δηµιούργηµα του 

Θεού, διότι κατά τον µεν Χριστιανισµό πλάστηκε κατ’ εικόνα Θεού, ενώ κατά το Ισλάµ 

πλάστηκε από τον Θεό µε τις ωραιότερες αναλογίες, προικίστηκε µε σοφία και έγινε 

χαλίφης, δηλαδή εκπρόσωπος του Θεού στη γη.  

Αξιοσηµείωτο είναι ότι σύµφωνα µε την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία ο 

άνθρωπος πλάστηκε «κατ’ εικόνα» αλλά και «καθ’ οµοίωσιν» Θεού. Το «κατ’ εικόνα» 

αναφέρεται στα λογικά και ηθικά προσόντα, στην ελευθερία της θελήσεως και στη 

δυνατότητα αθανασίας, µε τα οποία ο Θεός προίκισε τον άνθρωπο. Το «καθ’ οµοίωσιν» 

αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου να προχωρήσει στην ηθική και πνευµατική 

τελείωση, στη θέωση, και να γίνει τέλειος στην αρετή και το αγαθό µοιάζοντας έτσι κατά 

το δυνατόν στην αρετή τον Θεό.  

  Στο Ισλάµ ο άνθρωπος πλάστηκε µε πλήρη αρµονία ενώ η ψυχή του οµοιάζει µε το 

Θείο πνεύµα, διότι ο Θεός εµφύσησε τον πνεύµα του (ruh) σε αυτόν όµως απουσιάζει η 

διδασκαλία για την «κατ’ εικόνα Θεού» δηµιουργία του ανθρώπου. Στο Κοράνιο 

θεµελιώνεται a priori η διδασκαλία της πλάσης του ανθρώπου από τον Θεό ως ένα είδος 

ανάµεσα σε τόσα άλλα, έστω το καλύτερο (Καριώτογλου, 1994). Η αρχική µορφή του 

ανθρώπου ήταν ωραιότατη. Προικίστηκε µε σηµαντικές διανοητικές ικανότητες καθώς 

κατέστη κυρίαρχος όλων των όντων, τοποτηρητής επί της γης, και γνώστης όλων των 

πραγµάτων. Ο Αδάµ είναι ο εκπρόσωπος του Θεού στη γη και προικίστηκε µε σοφία και 
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έγινε µε αυτόν τον τρόπο κορωνίδα της δηµιουργίας και γενάρχης όλων των ανθρώπων, 

Abu-l-Bashr και Safi-Allah, δηλαδή «πατέρας του ανθρώπινου γένους και εκλεκτός του 

Θεού» αντίστοιχα (Ζιάκας, 1991, σ. 318-319). Το τελευταίο το επιβεβαιώνει και ο 

Απόστολος Παύλος βασιζόµενος στην Παλαιά ∆ιαθήκη λέγοντας ότι ο Θεός «ἐποίησέν ἐξ 

ἑνὸς αἵµατος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς» (Πράξ. 17: 

26). Από το ίδιο αίµα είναι όλοι οι άνθρωποι και όλα τα έθνη. Εποµένως και από τον ίδιο 

γενάρχη και πατέρα. Ωστόσο στο Κοράνι, σχετικά µε τη δηµιουργία της Εύας δεν γίνεται 

ιδιαίτερος λόγος, όπως στον Χριστιανισµό και η αναφορά του για την ύπαρξή της 

περιορίζεται στα ακόλουθα: «Ώ άνθρωποι φοβηθείτε τον Θεό σας ο οποίος σας έπλασε 

από ένα µόνο όν, από το οποίο έπλασε ακολούθως τη σύντροφό του και από τους δύο 

αυτούς πολλούς άνδρες και γυναίκες» (Κορ. 4:1· πρβλ. 7:189, 30:20, 39:8, 42:9). 

Η πτώση του ανθρώπου από τον Παράδεισο αναφέρεται και στον Χριστιανισµό και στο 

Ισλάµ µε παρόµοιο τρόπο. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το Ισλάµ, ο άνθρωπος κατοικούσε 

στον Παράδεισο έχοντας λάβει την εντολή να τρώει τους καρπούς όλων των δέντρων 

εκτός του δέντρου της αιωνιότητας και της άφθαρτης εξουσίας. Όµως ο iblis ή shaitan, ο 

διάβολος, προκάλεσε την έµφυτη φιλοδοξία για αιωνιότητα και ακατάλυτη εξουσία του 

αρχέγονου ζεύγους και τελικά εξώθησε τον άνθρωπο στο να παραβεί την θεϊκή εντολή 

και την διαθήκη που είχε συνάψει µαζί µε τον Θεό (Ζιάκας, 1991). Στον Χριστιανισµό 

αναφέρεται ότι όταν ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο στον παράδεισο του έδωσε αυτή την 

εντολή: «Απ’ όλα τα δέντρα του κήπου µπορείς να τρως (Γέν. 2:16). Από το δέντρο όµως 

της γνώσης του καλού και του κακού να µη φας. Γιατί την ίδια µέρα που θα φας απ’ αυτό, 

εξάπαντος θα γίνεις θνητός (Γέν. 2:17)». Ωστόσο ο άνθρωπος έχοντας παραπλανηθεί από 

τον ∆ιάβολο, ο οποίος είχε πάρει τη µορφή φιδιού, παράκουσε τις εντολές του Θεού και 

έφαγε τους απαγορευµένους καρπούς. Αποτέλεσµα της αµαρτίας του ανθρώπου ήταν η 

πτώση του από τον Παράδεισο στη γη.  

  Η διαφορά από την χριστιανική διδασκαλία είναι ότι το Ισλάµ δεν δέχεται την 

προπατορική αµαρτία. Ο Αδάµ µετανόησε και ο Θεός τον συγχώρησε. Όταν ο Αδάµ και 

η Εύα συναισθάνθηκαν τις συνέπειες της παρακοής αναφώνησαν: «Κύριέ µας είµαστε 

ένοχοι και αν δεν µας συγχωρήσεις, συ που είσαι οικτίρµων, θα απολεσθούµε» (Κορ. 7: 

23). «Ακολούθως πήρε ο Αδάµ από τον Κύριό του λόγους επαγγελίας, και ο Κύριός του 

δέχτηκε την µετάνοιά του και τον συγχώρησε. Αυτός βεβαίως είναι ο συγχωρών τον 

µετανοούντα, διότι είναι ελεήµων» (Κορ. 2:37, 20:121-122). Άρα, σύµφωνα µε τη 
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µουσουλµανική διδασκαλία, ο Αδάµ δεν έρχεται στον κόσµο ως καταδικασµένο ον, αλλά 

ως ον σε κρίση.  

  Επιπλέον, στον Χριστιανισµό θεωρείται ότι ο θάνατος είναι επακόλουθο της 

αµαρτίας των πρωτόπλαστων. Συγκεκριµένα, λόγω της κακής χρήσεως της ελευθερίας, ο 

άνθρωπος έπεσε από την αρχική του κατάσταση και έχασε την θεογνωσία, δηλαδή την 

καθαρή γνώση του Θεού, γιατί το «κατ’ εικόνα» αµαυρώθηκε και δεν µπορούσε να τον 

βοηθήσει στη θετική πορεία προς το «καθ’ οµοίωσιν», δηλαδή προς την αρετή κα την 

αγιότητα. Το αποτέλεσµα ήταν ο θάνατος. Έτσι η αµαρτία εισήλθε στον κόσµο και 

συµπαρέσυρε στη φθορά ολόκληρη τη δηµιουργία. Ο Θεός όµως από άπειρη αγάπη προς 

τον άνθρωπο και τη δηµιουργία του δεν εγκατέλειψε τον κόσµο στη φθορά. Επεµβαίνει 

στην ιστορία του κόσµου και συναντά το πλάσµα του µέσα στην ιστορία του κόσµου. 

Τελικός σκοπός του ανθρώπου είναι η «αφθαρσία», η υπέρβαση του θανάτου. Στο Ισλάµ 

ωστόσο θεωρείται ότι ο άνθρωπος πλάστηκε φθαρτός εξαρχής από τον Θεό και ότι ο 

θάνατος δεν έχει καµία σχέση µε την αµαρτία των πρωτόπλαστων (Phipps, 1999). 

  Έπειτα από αυτή τη σύντοµη παράθεση των κοινών κυρίως αντιλήψεων των δύο 

θρησκειών σχετικά µε τη δηµιουργία του κόσµου και του ανθρώπου καθώς και για την 

πτώση του τελευταίου από τον Παράδεισο, γίνεται φανερό ότι είναι δυνατόν να υπάρξει 

µια κοινή βάση επικοινωνίας ανάµεσά τους όπως επίσης και περιθώριο για 

αλληλοκατανόηση. Εφόσον η αντίληψης της αρχής του κόσµου και της δηµιουργίας του 

ανθρώπου είναι παρόµοια στις δύο θρησκείες, Χριστιανοί και Μουσουλµάνοι µπορούν να 

επιλέξουν να εστιάσουν σε αυτή και να γνωρίσουν την κοινή βάση που συνδέει τις δύο 

αυτές θρησκείες και όχι στις διαφορές τους, επιτυγχάνοντας µε αυτόν τον τρόπο αµοιβαία 

κατανόηση και καλύτερη συνύπαρξη µέσα σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία. 

 

2.4. Η έσχατη κρίση 

Κοινό σηµείο στη διδασκαλία του Χριστιανισµού και του Ισλάµ είναι και η ελπίδα των 

εσχάτων. Τόσο η χριστιανική όσο και η ισλαµική εσχατολογία έχουν τις ρίζες τους στην 

ιουδαϊκή εσχατολογία, η οποία επικεντρωνόταν στην έναρξη της θεϊκής κρίσης και 

πίστης µε την επέµβαση του Γιαχβέ, ο οποίος θα ανέτρεπε τους εχθρούς του Ισραήλ. Ο 

Χριστιανισµός προχώρησε ένα βήµα πιο πέρα από την ιουδαϊκή εσχατολογία, 

αγκαλιάζοντας όλους τους ανθρώπους, κάνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη δική του 
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εσχατολογία οικουµενική (Μαντζαρίδης, 1981). Για το Ισλάµ, ολόκληρη η εσχατολογία 

του βασίζεται στην αναµονή της έσχατης ηµέρας κατά την οποία ο Θεός θα 

αποκαταστήσει τον άνθρωπο στην προηγούµενη θέση του. Η προσδοκία της ανάστασης, 

της κρίσης και της αιώνιας ζωής είναι έντονη στους Χριστιανούς αλλά και στους 

Μουσουλµάνους. Αυτό συµβαίνει γιατί η χριστιανική εσχατολογία άσκησε µεγάλη 

επίδραση στη διδασκαλία του Ισλάµ περί εσχάτων. Σε πολλά σηµεία του Κορανίου 

εντοπίζονται κοινές αναφορές περί εσχάτων µε την Αγία Γραφή, µε ορισµένες πάντα 

διαφοροποιήσεις (Ζιάκας, 1991). Στην ενότητα αυτή θα αναδειχτούν κυρίως οι 

οµοιότητες που παρουσιάζουν οι δύο αυτές θρησκείες στη διδασκαλία τους για την 

Ηµέρα της Κρίσης.  

  Το Κοράνι και η Αγία Γραφή «αναµένουν» την ηµέρα του παγκόσµιου ∆ικαστηρίου 

µε την ανάσταση των νεκρών. Η Ηµέρα αυτή είναι κοντά. Ωστόσο, η ακριβής ηµέρα της 

Κρίσης δεν είναι γνωστή καθώς σύµφωνα µε τον Ιησού αλλά και µε τον Μωάµεθ, µόνο ο 

Θεός γνωρίζει πότε θα συµβεί. Συγκεκριµένα τα λόγια του Χριστού για την ηµέρα εκείνη 

ήταν τα εξής: «Θα γίνει στον κόσµο µεγάλη θλίψη, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και η σελήνη δε 

θα δίνει το φως της, τ’ αστέρια θα πέσουν από τον ουρανό και οι δυνάµεις των Ουρανών 

θα σειστούν. Και τότε θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης και θα δουν τον Υιό του 

Ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα µε δόξα και δύναµη πολλή. Και θα στείλει τους 

αγγέλους Του µε δυνατές σάλπιγγες και θα συγκεντρώσουν τους εκλεκτούς Του από τα 

πέρατα της γης. Για την ηµέρα και την ώρα εκείνη κανείς δεν ξέρει, ούτε οι άγγελοι του 

ουρανού, παρά µόνο ο Πατέρας µου. Και όπως ο άνθρωπος δεν ξέρει πότε θα µπει στο 

σπίτι του ένας κλέφτης, έτσι και ο Υιός του Ανθρώπου θα έρθει χωρίς να τον περιµένετε, για 

αυτό να είστε πάντα έτοιµοι» (κατά Ματθ. 24: 29-31 & 24:36-44). Για την ανάσταση των 

νεκρών είπε τα ακόλουθα: «Αλήθεια σας λέω, ότι έρχεται η ώρα – και ήδη ήρθε – που οι 

νεκροί θ’ ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και αυτοί που θα την ακούσουν θα ζήσουν. 

Έρχεται ώρα που όλοι όσοι βρίσκονται στους τάφους θ’ ακούσουν τη φωνή και θα πάνε, 

εκείνοι που έκαναν το καλό σε ανάσταση ζωής, κι εκείνοι που έκαναν το κακό σε ανάσταση 

κρίσης» (κατά Ιω. 5:25-29). Η έσχατη κρίση στον Χριστιανισµό αναφέρεται ιδιαίτερα στο 

τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, την Αποκάλυψη, το οποίο γράφτηκε από τον 

Ευαγγελιστή Ιωάννη. Στο Κοράνι µε τροµερές, υποβλητικές και ασύνδετες µεταξύ τους 

φράσεις και εικόνες, ο Μωάµεθ αναφέρει για την ηµέρα εκείνη ότι θα προηγηθούν 

«σηµεία και τέρατα», µετά από τα οποία θα επακολουθήσει η καταστροφή του κόσµου 

και η ανάσταση όλων των νεκρών (Ζιάκας, 1991). Την ηµέρα εκείνη, τα µνήµατα θα 
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ανοίξουν και οι άνθρωποι µε τρόµο θα συρθούν ενώπιον του Θεού για να κριθούν δίκαια 

ανάλογα µε τις πράξεις τους (Ζιάκας, 1991). 

  Πριν την έλευση της Ηµέρας της Κρίσης, θα υπάρξουν ορισµένα προειδοποιητικά 

σηµάδια. Η πεποίθηση αυτή εντοπίζεται στις διδασκαλίες και των δύο θρησκειών. Στο 

Ισλάµ αναφέρεται ότι της έσχατης ηµέρας θα προηγηθούν οι εµφανίσεις δέκα διαδοχικών 

σηµείων (Γιαννουλάτος, 2000a). Αυτά τα σηµεία θα είναι «ο καπνός, ο αντίχριστος 

(dajjal), το θηρίο, η άφιξη του Χριστού, ο ερχοµός των πανίσχυρων γιγάντων Ya juj και Ma 

juj (δηλαδή των Gog και Magog), οι τρεις καταπόσεις της γης και τέλος η εµφάνιση του 

φωτός το οποίο θα κατευθύνει τους ανθρώπους στον τόπο πραγµατοποίησης της τελικής 

κρίσης» (Ζιάκας, 1991, σ. 365). Ορισµένες από αυτές τις κορανικές αναφορές 

εντοπίζονται και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρεται η ύπαρξη 

καπνού κατά το σάλπισµα της πέµπτης σάλπιγγας (Αποκ. 9: 1-3), η έλευση του θηρίου 

και του «αντίχριστου» (Αποκ. 13: 1-18), η εµφάνιση των Γωγ και  Μαγώγ ως έθνη που 

είναι διασκορπισµένα στις τέσσερις γωνίες της γης (Αποκ. 20:7-10) και η έλευση του 

Χριστού ως καβαλάρη σε άσπρο άλογο (Αποκ. 19:11-21). 

  Το Κοράνι, έχοντας συγκεντρώσει ποικίλες αποκαλυπτικές παραστάσεις του  

Χριστιανισµού από βιβλικά απόκρυφα και από τους γνωστικούς κύκλους της Εγγύς 

Ανατολής, περιγράφει µε φοβερές περιγραφές τι πρόκειται να συµβεί κατά τα έσχατα 

(Ζιάκας, 1991). Συγκριµένα αναφέρει ότι της τελικής κρίσεως θα προηγηθούν τρία 

διαδοχικά σαλπίσµατα αγγέλων. Με το πρώτο σάλπισµα θα γίνει η καταστροφή του 

κόσµου, µε το δεύτερο θα πεθάνουν όλα τα έµψυχα όντα, συµπεριλαµβανοµένων των 

αγγέλων και των δαιµόνων και µε το τρίτο σάλπισµα θα γίνει η ανάσταση όλων των 

σωµάτων και η σύνδεση µε τις ψυχές τους (Κορ. 78:17εξ., 79:1-46, 80:33-42, 81:1-14, 

82:1-19). Στη συνέχεια, οι άγγελοι θα σπεύσουν στα πέρατα της γης και θα συναθροίσουν 

τους ανθρώπους όλους µπροστά στον Θεό, προκειµένου να λογοδοτήσουν για τις πράξεις 

τους (Κορ. 77:1-15, 78: 21-26, 101: 1-8, 100: 1-11, 99:1-8). Σύµφωνα µε το Κοράνι, η 

κρίση των ανθρώπων θα πραγµατοποιηθεί βάσει του βιβλίου των πράξεων κάθε 

ανθρώπου, το οποίο συµπληρώνουν δύο άγγελοι και έπειτα ο ζυγός της δικαιοσύνης θα 

συµβάλλει στο να αποδοθεί µε ακρίβεια η δικαιοσύνη για κάθε πράξη τους (Κορ. 21: 47). 

Στη χριστιανική διδασκαλία και συγκεκριµένα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη (Αποκ. 8: 6-

13), αναφέρεται ότι πριν την τελική κρίση θα ακουστούν επτά σάλπιγγες από επτά 

αγγέλους. Με τις τέσσερις πρώτες σάλπιγγες θα πραγµατοποιηθεί η καταστροφή του 
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κόσµου. Συγκεκριµένα µε την πρώτη σάλπιγγα θα πέσει στη γη χαλάζι και φωτιά 

αναµεµειγµένα µε αίµα και θα καεί το ένα τρίτο των δέντρων και κάθε χλωρό χορτάρι 

(Αποκ. 8:7), µε τη δεύτερη σάλπιγγα το ένα τρίτο των ζωντανών πλασµάτων της 

θάλασσας θα εξαφανιστεί (Αποκ. 8:9), µε το τρίτο σάλπισµα θα πέσει από τον ουρανό 

ένα καιόµενο αστέρι το οποίο θα καταστρέψει το ένα τρίτο των ποταµών και των πηγών, 

δηλητηριάζοντας το νερό, το οποίο θα γίνει φαρµάκι για πολλούς ανθρώπους (Αποκ. 8: 

10-11) και µε το τέταρτο σάλπισµα θα χτυπηθεί το ένα τρίτο του ήλιου, το ένα τρίτο της 

σελήνης  και το ένα τρίτο των άστρων και έτσι η µέρα και η νύχτα θα χάσουν κατά ένα 

τρίτο το φως τους (Αποκ. 8:13). Για την τελική κρίση, ο Χριστιανισµός αναφέρει ότι ο 

Θεός καθισµένος σε έναν λευκό θρόνο θα κρίνει τους νεκρούς όλων των ηλικιών, 

ανοίγοντας το βιβλίο της ζωής του καθενός, το οποίο θα περιέχει όλες τις πράξεις τους 

(Αποκ. 20:11-12). Τόσο ο Χριστιανισµός όσο και το Ισλάµ διδάσκουν ότι την ηµέρα της 

ανάστασης η παλαιά δηµιουργία δεν θα αποκατασταθεί στην προηγούµενη κατάστασή 

της, αλλά θα δηµιουργηθεί νέος ουρανός και νέα γη. Το αναστηµένο ανθρώπινο σώµα θα 

είναι διαφορετικό από το προηγούµενο, το ποια θα είναι όµως η φύση του είναι άγνωστο 

(Ζιάκας, 1991). Για τον Χριστιανισµό πρόκειται για την ανακαίνιση του κόσµου και την 

µεταµόρφωση του ανθρώπου. 

  Επιπρόσθετα, το Ισλάµ κατά την εξέλιξή του ανέπτυξε και κάποιες ιδιαίτερες 

αποκαλυπτικές αντιλήψεις, βασισµένες στην χριστιανική αποκαλυπτική φιλολογία, όπως 

είναι η έλευση του Μάχντη (Mahdi), ο οποίος θα έρθει πριν από τα έσχατα, ως 

«εσχατολογικός λυτρωτής» του Ισλάµ και θα διαδώσει το Ισλάµ σε όλη τη γη, θα 

κυβερνήσει τους ανθρώπους σύµφωνα µε την παράδοση του Μωάµεθ και θα επικρατήσει 

η δικαιοσύνη. Πριν ή µετά τον Μάχντη θα παρουσιαστεί και ο Ντατζάλ (Dajjal), ο 

ισλαµικός «αντίχριστος», εναντίον του οποίου ο Θεός θα στείλει τον Μεσσία, τον Υιό της 

Μαρίας, ο οποίος θα πολεµήσει και θα σκοτώσει τον «αντίχριστο» και θα βοηθήσει τον 

Μάχντη στο έργο του (Ζιάκας, 1991). Στον Χριστιανισµό γίνεται επίσης λόγος για την 

έλευση του «αντίχριστου», του «θηρίου» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην 

Αποκάλυψη. Ο «αντίχριστος» στον Χριστιανισµό, σύµφωνα µε το βιβλίο της 

Αποκάλυψης, θα είναι ένας σατανικός αυτοκράτορας, ο οποίος θα καταφέρει να πείσει 

την πλειοψηφία των ανθρώπων να τον λατρέψει, θα κάνει τροµερό διωγµό αίµατος σε 

όσους αρνηθούν τη λατρεία του και θα σηµαδέψει στο µέτωπο ή στο δεξί χέρι όσους τον 

ακολουθήσουν (Ζιάκας, 1991). Ο Ιησούς Χριστός θα παλέψει µαζί του και θα τον 

εξοντώσει. 
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  Σύµφωνα µε την διδασκαλία του Χριστιανισµού, οι άνθρωποι την ηµέρας της 

τελικής Κρίσης, θα διαχωριστούν από τον Χριστό σε δίκαιους και άδικους και έπειτα οι 

µεν θα οδηγηθούν στον Παράδεισο, ενώ οι δε στην κόλαση. Συγκεκριµένα στην 

παραβολή της τελικής κρίσης αναφέρεται ότι ο Υιός του Ανθρώπου «θα καθίσει σε θρόνο 

δόξας και θα συγκεντρωθούν µπροστά του όλα τα έθνη και θα τους ξεχωρίσει όπως ο 

βοσκός ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια. Και θα βάλει τα πρόβατα στα δεξιά του και 

τα κατσίκια στ’ αριστερά του. Τότε, ο βασιλιάς θα πει σ’ αυτούς που θα βρίσκονται δεξιά 

του: «Ελάτε οι ευλογηµένοι του Πατέρα µου, κληρονοµήστε το βασίλειο που έχει ετοιµαστεί 

για σας, διότι πείνασα και µου δώσατε να φάω, δίψασα και µου δώσατε να πιω, ήµουν 

ξένος και µε µαζέψατε, γυµνός και µε ντύσατε, άρρωστος και µε επισκεφτήκατε, 

φυλακισµένος και ήρθατε σε µένα». Και οι δίκαιοι θα του απαντήσουν. «Πότε, Κύριε, σε 

είδαµε να έχεις όλα αυτά τα προβλήµατα και σε βοηθήσαµε;». Κι εκείνος θα τους πει: 

«Αλήθεια σας λέω, εφόσον το κάνατε σε έναν από τους ελάχιστους αδελφούς µου, σε µένα 

το κάνατε». Και τότε θα πει σ’ εκείνους που θα είναι στ’ αριστερά του: «Φύγετε από κοντά 

µου, οι καταραµένοι, στο πυρ το εξώτεpoν, που είναι ετοιµασµένο για το διάβολο και τους 

αγγέλους του. ∆ιότι πείνασα και δε µου δώσατε να φάω, δίψασα και δε µου δώσατε να πιω, 

ήµουν ξένος και δε µε µαζέψατε, γυµνός και δε µε ντύσατε, άρρωστος και δε µε 

επισκεφτήκατε, φυλακισµένος και δεν ήρθατε σε µένα». Και θα του απαντήσουν κι αυτοί: 

«Πότε, Κύριε, σε είδαµε να έχεις όλα αυτά τα προβλήµατα και δε σε βοηθήσαµε;». Κι 

εκείνος θα τους πει: «Αλήθεια σας λέω, εφόσον δεν το κάνατε σε έναν από τους ελάχιστους 

αδελφούς µου, ούτε σε µένα το κάνατε». Και αυτοί θα πάνε σε αιώνια κόλαση, ενώ οι 

δίκαιοι σε αιώνια ζωή» (κατά Ματθαίον, 25: 31-46). Σε αυτήν την παραβολή της έσχατης 

κρίσης, ο Χριστός δεν κρίνει τους ανθρώπους για το εάν πίστεψαν ή εάν τέλεσαν 

λατρευτικές πράξεις, ούτε καν για το εάν αγάπησαν ή όχι τον Θεό, παρά µόνο για το εάν 

αγάπησαν ή περιφρόνησαν τον συνάνθρωπο. Για αυτόν τον λόγο θα σωθούν άνθρωποι 

και από άλλες θρησκείες, δηλαδή λόγω της ταπεινής αγάπης τους για τον συνάνθρωπο 

(Ρηγινιώτης, 2010). Συνεπώς, το κριτήριο για την έσχατη κρίση των εθνών και την είσοδό 

τους στη Βασιλεία του Θεού στον Χριστιανισµό δεν είναι απαραίτητα η γνώση τους για 

τον Ιησού ή το να είναι µέλη της ορατής Εκκλησίας, αλλά η συµπεριφορά τους απέναντι 

σε όσους πεινάνε και σε όσους διψάνε, στους ξένους, στους άστεγους, στους αρρώστους, 

στους φυλακισµένους (π. Ε. Κλάψης, ό. π. στο Θεολογία, Τριµηνιαία Έκδοση της Ιεράς 

Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2013). 
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  Το Ισλάµ διδάσκει ότι µετά το πέρας της κρίσης, όσοι καταδικαστούν από τον Θεό, 

οι άδικοι, οι άπιστοι και οι πονηροί, θα καταλήξουν στην κόλαση ή αλλιώς στον Άδη, που 

είναι ο χώρος των αιώνιων βασανιστηρίων, ενώ όσοι κριθούν δίκαιοι θα οδηγηθούν στον 

Παράδεισο (Γιαννουλάτος, 2000a). Ο Μωάµεθ, παραφράζοντας την παραβολή της 

τελικής κρίσης του Ιησού είπε τα εξής: « Ο Θεός θα πει την Ηµέρα της Κρίσεως: «Ω, υιέ 

του Αδάµ, ήµουν άρρωστος και δεν Με επισκέφτηκες». Εκείνος θα απαντήσει: «Κύριέ µου, 

πώς θα µπορούσα να σε επισκεφτώ, όταν είσαι ο Κύριος της Οικουµένης;» Ο Θεός θα πει: 

«∆εν γνώριζες ότι ο υπηρέτης Μου ήταν άρρωστος, κι όµως δεν τον επισκέφθηκες; ∆εν 

γνώριζες ότι αν τον είχες επισκεφθεί, θα είχες βρει Εµένα µαζί του;» (Mishkat, 5:1). Αυτή 

η παραβολή παρακινεί τους ανθρώπους να δίνουν τροφή και νερό σε όσους πεινούν και 

διψούν (Phipps, 1999). Ο άνθρωπος σύµφωνα µε την Ισλαµική διδασκαλία ανταµείβεται 

ή καταδικάζεται ως υπεύθυνος για τις πράξεις του, παρά το γεγονός ότι η ζωή και οι 

πράξεις των ανθρώπων προκαθορίζονται από τη βούληση του Αλλάχ. Ο συµβιβασµός 

αυτής της αντίφασης αποτέλεσε ζήτηµα για τη µουσουλµανική θεολογία. Η ανταµοιβή 

συνίσταται σε µια παραδείσια ζωή µε ποικίλες απολαύσεις και η καταδίκη συνίσταται σε 

φρικτά βασανιστήρια στην κόλαση που περιγράφονται πολύ ζωντανά στο Κοράνι. Για το 

Ισλάµ «ευσεβείς, είναι όσοι πιστεύουν στον Θεό, στους Αγγέλους Του, στην ηµέρα της 

κρίσης, στην Βίβλο και στους Προφήτες» (Κορ. 2:172), δηλαδή όσοι πιστεύουν στα 

«θεµέλια της πίστεως» του Ισλάµ και αυτοί είναι που θα οδηγηθούν στον Παράδεισο. 

Αναλυτικότερα στο Κοράνι αναφέρεται ότι «αυτοί που πιστεύουν και κάνουν καλές 

πράξεις, αυτοί είναι οι κάτοικοι του παραδείσου, αυτοί κατοικούν παντοτινά εκεί» (Κορ. 

2:82) και «όποιος αναζητήσει άλλη θρησκεία, εκτός του Ισλάµ δεν θα γίνει αποδεκτός και 

θα χάσει τη µετά θάνατον ζωή» (Κορ. 3:85). Επίσης στο Κοράνι αναφέρεται ότι «εκείνοι 

που δεν πίστεψαν και πέθαναν στην απιστία, θα λάβουν οδυνηρή τιµωρία και δεν θα έχουν 

αρωγούς» (Κορ. 3:91). Οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν ότι θα καταδικαστούν από τον Θεό 

όσοι έχουν διαπράξει φόνο, όσοι έχουν πει ψέµατα, οι διεφθαρµένοι, όσοι έκαναν 

φιλήδονη ζωή, όσοι δεν βοήθησαν επαρκώς τους φτωχούς και οι δύσπιστοι απέναντι στις 

αποκαλύψεις του Θεού (Κορ. 4: 93). Η ηµέρα της κρίσης θα είναι η ηµέρα που ο Θεός θα 

δείξει τη δείξει την παντοδυναµία του και η ηµέρα που θα λάµψει η δικαιοσύνη και η 

ευσπλαχνία του. Την ευσπλαχνία του θα γευτούν όσοι υπέφεραν για χάρη του στη γήινη 

ζωή τους και σε όσους πίστευαν στην αιώνια ζωή. Όσοι όµως παραβίασαν τα όρια που 

έθεσε και αγνόησαν τον ερχοµό της έσχατης ηµέρας θα βρεθούν στη χειρότερη θέση. 

Είναι εµφανής σε αυτό το σηµείο η ουσιαστική διαφορά µεταξύ των δύο θρησκειών 

αναφορικά µε το ποιοι θεωρούνται δίκαιοι και ποιοι άδικοι, σε ποιους αξίζει να µπουν 
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στον παράδεισο και σε ποιους όχι. Ο Χριστιανισµός δεν αποκλείει τους πιστούς άλλων 

θρησκειών από τη Βασιλεία του Θεού και εφόσον δεν διδάχθηκαν το Ευαγγέλιο της 

λύτρωσης, αρκεί να δρουν µε ταπεινή αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Στο Ισλάµ ωστόσο, 

εισιτήριο για την είσοδο στον παράδεισο αποτελεί η πίστη στον έναν και µοναδικό Θεό 

και η τήρηση των ορίων που έχει θέσει.  

  Τέλος, αξίζει να αναφερθεί συνοπτικά ότι υπάρχουν έντονες διαφορές ανάµεσα στις 

δύο θρησκείες αναφορικά µε το τι θα συναντήσουν όσοι οδηγηθούν στον παράδεισο και 

στην κόλαση. Στο Ισλάµ ο Παράδεισος περιγράφεται όπως θα τον φανταζόταν ένας 

βεδουίνος του 6ου αιώνα, κατά τον οποίο γράφτηκε το Κοράνι, δηλαδή ως ένας τόπος 

γεµάτος τρεχούµενα νερά, καρποφόρα δέντρα, ωραίες µελανόφθαλµες γυναίκες (ουρί), οι 

οποίες βρίσκονται στη διάθεση όλων των κατοίκων του παραδείσου και µε διαθέσιµο 

κρασί, το οποίο στερούνται στη γήινη ζωή τους οι Μουσουλµάνοι (Γιαννουλάτος, 

2000a). Ο παράδεισος που αναφέρεται στο Κοράνι παραλληλίζεται µε το όραµα του 

Εφραίµ, του ιεροκήρυκα των Σύρων Χριστιανών του 4ου αιώνα, το οποίο περιέγραφε ένα 

είδος ζωής που αποζηµίωνε τον άνθρωπο για τις αισθησιακές στερήσεις της γήινης ζωής 

(Phipps, 1999). Η κόλαση που αναφέρεται διακόσιες φορές µέσα στο Κοράνι, είναι 

γεµάτη από φωτιά (Κορ. 56: 41-56,  77: 1-50, 78: 17-40, 79: 6εξ. & 36, 82:14, 83:16, 88: 

2-7) και θεωρείται ότι έχει επτά πατώµατα και διάφορα διαµερίσµατα στα οποία οι 

άπιστοι βασανίζονται ανάλογα µε τις πράξεις τους. Ωστόσο η κόλαση δεν είναι µόνο 

µέρος βασανισµού αλλά και εξαγνισµού µέσω της φωτιάς, αλλά αυτός ο εξαγνισµός 

προορίζεται µόνο για τους Μουσουλµάνους. Κανένας από τους Μουσουλµάνους δεν θα 

παραµείνει στην κόλαση, η οποία προορίζεται µόνο για τους µη Μουσουλµάνους. 

Μεταγενέστερες προσθήκες όµως στη διδασκαλία του Ισλάµ διδάσκουν ότι θα σωθούν 

και «οι λαοί της Βίβλου» αφού περάσουν από το πυρ της κόλασης. Στα Ευαγγέλια η λέξη 

«παράδεισος» αναφέρεται µόνο µια φορά, όταν ο Ιησούς απευθυνόµενος στον ληστή που 

είναι δίπλα του στο σταυρό είπε: «Σε διαβεβαιώνω ότι από σήµερα θα είσαι µαζί µου στον 

Παράδεισο» (κατά Λουκάν, 23:43). Ο παράδεισος στον Χριστιανισµό είναι περισσότερο 

µια πνευµατική κατάσταση, κατά την οποία ο Θεός και οι άνθρωποι είναι µια ενότητα 

(Phipps, 1999). Η κόλαση αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ως (5: 20) «γέενα 

πυρός», (25: 30) «σκότος εξώτερον», (25: 41) «πυρ αιώνιον» και  µε τη φράση (25: 46) 

«εις κόλασιν αιώνιον», καθώς και στη Α΄ Επιστολή του Ιωάννη µε την έκφραση «…ότι ο 

φόβος κόλασιν έχει». Ο Ωριγένης (185-251 µ. Χ.) και ο Γρηγόριος Νύσσης (335-394 µ. 

Χ.) αποφαίνονται ότι το πυρ της κολάσεως είναι καθάρσιο και ιαµατικό. Συγκεκριµένα, ο 
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Γρηγόριος αξιοποιεί το παράδειγµα του χρυσού που είναι αναµεµειγµένο µε άλλα φυσικά 

στοιχεία και ο τεχνίτης το καίει, για να διακρίνει το ευγενές µέταλλο (Ψάλτης, 2015). Η 

κόλαση σύµφωνα µε τον Απόστολο Παύλο δεν είναι η τιµωρία ή η εκδίκηση για µια ζωή 

χαλαρών ηθών και αναφέρει πως οι συνέπειες της αµαρτίας είναι ο πνευµατικός θάνατος 

και το δώρο του Θεού σε όσους τον υπακούουν είναι η αιώνια ζωή δια µέσου του Ιησού 

Χριστού (Προς Ρωµαίους: 6: 23). Ο παράδεισος και η κόλαση για τον Χριστιανισµό είναι 

µια πραγµατικότητα που ως πνευµατική από τον παρόντα κόσµο, σύµφωνα µε τους 

Πατέρες της Εκκλησίας, αποτελεί πρόγευση του µέλλοντα κόσµου. 

 

2.5. Βιβλικές επιρροές Κορανίου 

 

Η λέξη «κοράνιο» στα αραβικά σηµαίνει «απαγγελία» και συναντάται περίπου πενήντα 

φορές στην Ιερά Βίβλο του Ισλάµ, συνοδευόµενη από τα επίθετα «ευγενές», «ένδοξο» 

«υπέροχο», «αγαθοεργό», «εξαίσιο», «πλήρες σοφίας» (Αργυρίου, 1992). Το Κοράνιο 

είναι το παλαιότερο και το ανώτερο έργο του κλασσικού αραβικού πεζού λόγου και 

υπήρξε το θεµέλιο πάνω στο οποίο οικοδοµήθηκε το Ισλάµ (Γιαννουλάτος, 2000a). 

Θεωρείται ότι είναι ο «λόγος του Θεού» και ότι η φύση του είναι θεϊκή. Συγκεκριµένα, 

σύµφωνα µε την ισλαµική διδασκαλία, το Κοράνιο δεν γράφτηκε από κάποιον άνθρωπο, 

αλλά ότι µε θαυµαστό τρόπο και σε διαφορετικές χρονικές στιγµές κατέβηκε από τον 

ουρανό (Μπαντάουη, 2013). Στο κεφάλαιο του Κορανίου «Οι Ποιητές» (26: 192) 

αναφέρεται ότι το Κοράνι είναι η αποκάλυψη του Κυρίου του σύµπαντος κόσµου. Η 

ανάγνωσή του γίνεται µόνο στα αραβικά και παρόλο που έχει µεταφραστεί σε πολλές 

γλώσσες, θεωρείται ότι η µετάφρασή του είναι κάτι το απαγορευµένο, γιατί έχει γραφτεί 

από τον ίδιο τον Θεό (Μπαντάουη, 2013). Ουσιαστικά το Κοράνιο είναι µια συλλογή 

αναφορών σε ιστορικά γεγονότα της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και κανόνων 

συµπεριφοράς και δικαίου και αποτελεί το ιερό βιβλίο των Μουσουλµάνων στο οποίο 

«περιέχεται το σύνολο των απόψεων και των θρησκευτικών πεποιθήσεων του Μωάµεθ και 

των οπαδών του» (Μπαντάουη, 2013, σ. 39). Το Κοράνιο αποτελεί το τρίτο από τα έξι 

άρθρα της πίστεως για κάθε Μουσουλµάνο (Έρβινγκ, 1930). 

  Ο Μωάµεθ, την εποχή που ξεκίνησε το έργο του, βρέθηκε µπροστά σε 

ανεπτυγµένες θρησκείες, όπως ο Ιουδαϊσµός και ο Χριστιανισµός, οι οποίες διέθεταν ιερά 

κείµενα και έτσι θέλησε εξ αρχής να υψώσει το µήνυµά του στο επίπεδο «των θρησκειών 
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του βιβλίου». Γι’ αυτό το λόγο, είχε πάντα κοντά του ανθρώπους που κατέγραφαν τις 

προφητείες του ή αποσπάσµατα αυτών σε διάφορες επιφάνειες, όπως για παράδειγµα σε 

φύλλα φοινίκων, σε δέρµατα ή σε λίθινες πλάκες (Γιαννουλάτος, 2000a). Αντίθετα προς 

αυτή τη φιλολογική τοποθέτηση, η σουννιτική θεολογία υποστηρίζει ότι το Κοράνιο είναι 

«ουράνιο βιβλίο, το πρώτο µέρος του οποίου στάλθηκε στον Μωάµεθ µέσω του Γαβριήλ τη 

«νύχτα της δύναµης» κατά τη διάρκεια του µήνα Ramadan και παραδόθηκε σταδιακά στον 

Προφήτη για χάρη ολόκληρης της ανθρωπότητας» (Γιαννουλάτος, 2000a, σ. 101). Ο Θεός 

αναγνωρίζεται ως ο δηµιουργός του Κορανίου, αλλά ο προφήτης κρίθηκε απαραίτητος 

για την κοινοποίησή του (Phipps, 1999). Σύµφωνα µε την ισλαµική διδασκαλία, το 

Κοράνιο είναι αιώνιο και αδηµιούργητο, υπήρχε ανέκαθεν κοντά στον Θεό ως φανέρωση 

του θελήµατός του και το κείµενο που βρίσκεται στα χέρια των ανθρώπων είναι ένα απλό 

αντίγραφο του ουράνιου πρωτοτύπου, το οποίο κατά την ισλαµική ορολογία αποκαλείται 

«Μητέρα της Βίβλου» (Γιαννουλάτος, 2000a). Το Κοράνιο περιλαµβάνει 114 κεφάλαια, 

τα οποία εκτείνονται σε 6.200 στίχους. Κάθε κεφάλαιο (σούρα) µπορεί να περιέχει λίγους 

µόνο στίχους ή και άνω των διακοσίων και η κάθε σούρα είναι γνωστή µε την ονοµασία 

της, αλλά στη δυτική επιστήµη η κάθε σούρα αναφέρεται µε τον αριθµό της σειράς της 

στο παραδεδοµένο επίσηµο κείµενο (Γιαννουλάτος, 2000a). 

  Κυρίαρχη θέση στο Κοράνι κατέχουν οι βιβλικές διδασκαλίες. Ο Μωάµεθ ήρθε σε 

επαφή µε ένα µεγάλο µέρος του βιβλικού υλικού δια µέσου των χριστιανικών αιρέσεων, 

οι οποίες µε τη σειρά τους έφεραν ισχυρή ιουδαϊκή επίδραση (Ζιάκας, 1991). Κατά την 

εποχή που έζησε ο Μωάµεθ (571-632 µ. Χ), οι Χριστιανοί που ζούσαν στην Αραβία 

βρίσκονταν σε πλεονεκτική θέση και η χριστιανική πίστη στις περιοχές της Συρίας, της 

Παλαιστίνης και της Μεσοποταµίας, διέδιδε την αλήθεια του Ευαγγελίου και ασκούσε 

επίδραση σε ορισµένες αραβικές φυλές που βρίσκονταν στα βόρεια της αραβικής 

χερσονήσου (Ζιάκας, 1991). Οι Χριστιανοί που κατοικούσαν στην Αραβία ανήκαν στο 

µεγαλύτερο ποσοστό τους σε µονοφυσιτικές και κυρίως νεστοριανές αιρέσεις των χωρών 

γύρω από την Αραβία και θεωρείται ότι ο Μωάµεθ επηρεάστηκε από αυτές (Ζιάκας, 

1991). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µουσουλµανική θεολογία δεν παραδέχεται τις θεωρίες 

των επιστηµόνων της ∆ύσης σχετικά µε τα «δάνεια» του Μωάµεθ από τη Βίβλο 

(Αργυρίου, 1992). 

  Οι κυριότερες βιβλικές επιδράσεις που εντοπίζονται στην ισλαµική διδασκαλία 

είναι σχετικές µε τον µονοθεϊσµό, τους αγγέλους, τη δηµιουργία του κόσµου και του 

ανθρώπου από τον Θεό, την πτώση του ανθρώπου, την ηµέρα της Κρίσεως, τους 
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προφήτες, τον Ιησού και τη µητέρα του Μαρία. Έχοντας αναλύσει σε προηγούµενα 

κεφάλαια τις τέσσερις πρώτες επιδράσεις, στην παρούσα ενότητα αναλύονται οι βιβλικές 

µορφές που επηρέασαν τον Μωάµεθ και εντοπίζονται στο Κοράνιο. 

   Στο τέταρτο άρθρο της πίστεως του Ισλάµ, αναφέρεται η πίστη στους προφήτες 

(Έρβινγκ, 1930). Ο Μωάµεθ, έχοντας γενική γνώση των βιβλικών αληθειών και 

συγκεκριµένα των ιστοριών των προφητών της Παλαιάς ∆ιαθήκης, κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι ο Θεός είχε αποστείλει κατά καιρούς προφήτες και αποστόλους σε 

διάφορα έθνη της γης για να κηρύξουν την αλήθεια του (Ζιάκας, 1991 & Κορ. 16:36). Οι 

προφήτες για το Ισλάµ είναι τα όργανα που χρησιµοποιεί ο Θεός για να διαβιβάσει στους 

ανθρώπους την Κατεύθυνση και οι ίδιοι ζουν µε απόλυτη υποταγή στη Θεία κλήση 

(Αργυρίου, 1992). Στο Κοράνι αναφέρονται 26 ονόµατα προφητών, πολλά από τα οποία 

έχουν ληφθεί από την Αγία Γραφή (Γιαννουλάτος, 2000a). Συγκεκριµένα οι δεκαοκτώ 

προφήτες είναι βιβλικοί και είναι όλοι άντρες, µε τις γυναίκες προφήτες που αναφέρονταν 

στην Παλαιά ∆ιαθήκη, Μύριαµ και Όλδα να έχουν αντικατασταθεί από τον Λώτ και τον 

Ισµαήλ, οι οποίοι ωστόσο δεν ήταν προφήτες (Phipps, 1999). Μεταγενέστερες 

µουσουλµανικές παραδόσεις ανεβάζουν τον αριθµό των προφητών σε 124.000. Από 

όλους τους προφήτες που αναφέρονται ξεχωρίζουν οι πέντε µεγάλοι «απόστολοι» του 

Θεού, ο Νώε, ο Αβραάµ, ο Μωυσής, ο Ιησούς και τέλος ο Μωάµεθ (Γιαννουλάτος, 

2000a). Σύµφωνα µε τον Ζιάκα (1991), ο µεγάλος αριθµός των ιστοριών που 

εµπεριέχονται στο Κοράνι και αναφέρονται στη ζωή και τη δράση θείων αντρών της 

βιβλικής παραδόσεως, κάνει φανερό το µέγεθος της επίδρασης του Ιουδαϊσµού και του 

Χριστιανισµού στον Μωάµεθ. Το Κοράνιο παρέχει µια ολοκληρωµένη διδασκαλία που 

αναφέρεται στο πρόσωπο και στο ρόλο των προφητών (Αργυρίου, 1992). Συγκεκριµένα, 

θεωρείται ότι είναι οι Αγγελιοφόροι µιας δίκαιης αµοιβής για τους πιστούς και οι 

Κήρυκες της έλευσης της ηµέρας της Κρίσεως για τους αµαρτωλούς και για τους 

άπιστους (Αργυρίου, 1992). 

  Η Πεντάτευχος, οι Ψαλµοί και το Ευαγγέλιο αναγνωρίζονται από το Ισλάµ ως τα 

βιβλία των προφητών. Σύµφωνα µε το Κοράνιο, το πρώτο αποκαλύφθηκε στον Μωυσή, 

το δεύτερο στον ∆αβίδ και το τρίτο στον Ιησού και κατά τη µουσουλµανική διδασκαλία, 

τα ιερά αυτά κείµενα υπαινίσσονται το έργο του Μωάµεθ, αλλά οι Εβραίοι και οι 

Χριστιανοί αλλοίωσαν το περιεχόµενό τους και αφαίρεσαν από αυτά τις αναφορές στον 

Μωάµεθ (Γιαννουλάτος, 2000a). Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τις κορανικές αναφορές, ο 

Μωυσής έφερε στο λαό του Ισραήλ την Πεντάτευχο για να κατευθύνει τους ανθρώπους 



 

 

[41] 

 

από το σκοτάδι στο φως (14:5), για να είναι για αυτούς Κατεύθυνση (32:23, 17:2, 40:56), 

Φως και Κατεύθυνση (9:91), Οδηγία και Μακροθυµία (11:20), Αλήθεια (40:26), 

Απόδειξη (7:103), πιστοποίηση σαφής (44:18 40:24), κριτήριο διάκρισης µεταξύ του 

καλού και του κακού (25:37). Για τους Ψαλµούς, φορέας των οποίων είναι ο ∆αβίδ 

(17:57, 4:161, 21:105-106) αναφέρεται ότι η Αποκάλυψη που περιέχουν είναι Γνώση (27: 

15), Γνώση και Φωτισµός (21:79). Σχετικά µε το Ευαγγέλιο που δόθηκε στο Ιησού, 

αναφέρεται ότι είναι ο Λόγος του Θεού (28:51-52), περιέχει Κατεύθυνση και Φως και 

καλεί τους ανθρώπους να µεταφράσουν σε πράξη το θέληµα του Θεού (5:70). Και τα τρία 

αυτά ιερά κείµενα θεωρείται ότι δόθηκαν στους ανθρώπους µέσω των προφητών και είναι 

αντίγραφα της ουράνιας Βίβλου (Αργυρίου, 1992). Το Κοράνιο θεωρείται ότι είναι 

ταυτοχρόνως η αποκατάσταση των αλλοιωµένων Γραφών και η τελειοποίησή τους (Κορ. 

2:38 & 85, 3:2 & 34,  4:50, 5:50 & 52). 

  Από τις προσωπικότητες που αναφέρονταν στην Παλαιά ∆ιαθήκη, ο Μωάµεθ 

φαίνεται να ταυτίστηκε περισσότερο µε τον Αβραάµ και τον Μωυσή. Αναλυτικότερα, ο 

Μωάµεθ, προκειµένου να υπερασπίσει τον εαυτό του από τους Μεκκανούς κατηγόρους 

του, χρησιµοποίησε µια κορανική προσαρµογή ενός ιουδαϊκού µιντράς, το οποίο 

αναφερόταν στον Αβραάµ (Phipps, 1999). Ο Αβραάµ, σύµφωνα µε αυτήν την  ιστορία, 

µετανάστευσε από τη γενέτειρά του επειδή συµµετείχε στην καταστροφή των ειδώλων, 

αφού κατέκρινε τους συµπατριώτες του που ακολουθούσαν την παραδοσιακή λατρεία 

των ειδώλων (Phipps, 1999). Επίσης η βιβλική ιστορία σχετικά µε τον Αβραάµ και την 

οικογένειά του στη «Γη της Επαγγελίας» αποτέλεσε τη βάση για την αρκετά σηµαντική 

εξάπλωση του Ισλάµ (Phipps, 1999). Ο Αβραάµ, σύµφωνα µε τη µουσουλµανική 

παράδοση, ήρθε στη Μέκκα και βοήθησε τον γιο του Ισµαήλ να χτίσει την Κάαµπα, όπου 

θα λατρευόταν ο ένας και αληθινός Θεός (Κορ. 2:121-130). Επίσης, ο Αβραάµ 

αναφέρεται και σε µια ιστορία σχετική µε το τι µπορεί να σηµαίνει η αφοσίωση στη 

βούληση του αινιγµατικού Θεού, όταν καλείται να θυσιάσει το γιό του ως προσφορά στον 

Θεό, χωρίς να αναφέρεται αν πρόκειται για τον Ισµαήλ ή τον Ισαάκ (Κορ. 37:101-106). Ο 

Αβραάµ αποτελεί το πρόσωπο στο οποίο ενώνονται οι Μουσουλµάνοι και οι Ιουδαίοι, 

καθώς ο γιος του Ισαάκ είναι ο πρόγονος των Υιών του Ισραήλ και ο γιος του, Ισµαήλ, 

είναι ο πρόγονος όλων των Αράβων (Phipps, 1999). Ο Μωυσής κατέχει κεντρική θέση 

στο Κοράνιο. Το όνοµά του εντοπίζεται σε περισσότερους από πεντακόσιους στίχους, ή 

περίπου στο 10% του συνολικού κειµένου και αναφέρεται επτά φορές συχνότερα από ότι 

ο Ιησούς (Phipps, 1999). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Μωάµεθ είχε τις ίδιες 
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εµπειρίες  µε τον Μωυσή, όπως για παράδειγµα το ότι και οι δυο είχαν θετές µητέρες και 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο που µεγάλωσαν, καθιέρωσαν λατρευτικές 

πρακτικές προς τον Θεό, υπήρξαν στρατιωτικοί ηγέτες και δέχτηκαν αποκαλύψεις στην 

έρηµο, οι οποίες αποτέλεσαν νόµους για τους λαούς τους (Phipps, 1999). Το 

µουσουλµανικό έθιµο της λατρείας µε τα γυµνά πόδια ξεκίνησε από το έθιµο που είχε 

ξεκινήσει ο Μωυσής στη Φλεγόµενη Βάτο (Έξοδος 3:5). Επίσης ο Μωάµεθ δρούσε ως 

ενδιάµεσος, όπως και ο Μωυσής, και αµφότεροι έπρεπε να µεταφέρουν το Λόγο του 

Θεού ενάντια στο κατεστηµένο της κοινωνίας τους (Phipps, 1999). Το γεγονός ότι οι 

Ισραηλίτες και ο Φαραώ δεν ήταν θετικοί απέναντι στο κήρυγµα του Μωυσή είναι ακόµη 

ένας λόγος για τον οποίο ο Μωάµεθ ταυτιζόταν µαζί του (Phipps, 1999). Στο νόµο του 

Κορανίου εντοπίζονται στοιχεία του µωσαϊκού κώδικα, ειδικά όπως αυτός συνοψίζεται 

στις ∆έκα Εντολές, όπως η πίστη σε έναν Θεό, η ευγένεια απέναντι στους γονείς, η 

ελεηµοσύνη στους φτωχούς, η σκέψη πριν από κάθε πράξη και η αποφυγή του φόνου, της 

µοιχείας, της κλοπής και της αλαζονείας (Phipps, 1999).  

  Το Κοράνιο αναφέρεται σε δεκαπέντε στίχους του σε τέσσερα πρόσωπα της Καινής 

∆ιαθήκης, στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, στον πατέρα του Ζαχαρία, στον Ιησού και στη 

µητέρα του Μαρία, η οποία είναι η µόνη γυναίκα που αναφέρεται µε το όνοµά της και όχι 

σαν γυναίκα κάποιου διάσηµου άντρα όπως όλες οι υπόλοιπες (Phipps, 1999). Ο Μωάµεθ 

πίστεψε στην άµωµο σύλληψη του  Ιησού εξαιτίας µια αποκάλυψης που είχε από τον Θεό 

(Κορ. 66:12). Στο Κοράνιο αναφέρεται επίσης ότι η Μαρία όσο ήταν στο ναό βρισκόταν 

υπό την προστασία του θείου της, Ζαχαρία (Κορ. 3:37). Το Κοράνιο αναφέρεται πολλές 

φορές στον Ιησού, ειδικότερα στα λόγια και όχι στις πράξεις του (Phipps, 1999). Η 

µουσουλµανική διδασκαλία αναφέρει ότι η Βασιλεία του ξεκίνησε µόλις γεννήθηκε, ότι 

µίλησε αµέσως ανακοινώνοντας ότι είναι ο δούλος του Θεού και ότι ο Κύριος του έδωσε 

την Βίβλο και τον έκανε προφήτη µε εντολή να προσεύχεται και να κάνει ελεηµοσύνες 

όσο θα ζούσε, σεβόµενος πάντα τη µητέρα του (Κορ. 19:31-33). Ο Ιησούς ως παιδί στο 

Κοράνιο, φέρεται να γνωρίζει τα θαύµατα που θα τελέσει στο µέλλον (Κορ. 3:43). Ο 

Μωάµεθ δεν ενδιαφέρεται να κάνει αναφορά στη διδασκαλία του Ιησού, καθώς έκρινε 

ότι το περιεχόµενό της δεν ήταν διαφορετικό από εκείνο των άλλων προφητών, οι 

διδασκαλίες των οποίων ήταν ήδη γνωστές, αλλά επειδή ο ίδιος αγνοούσε τις παραβολές 

του Ιησού (Phipps, 1999). Για το Ισλάµ, ο Ιησούς ήταν κατά έναν ξεχωριστό τρόπο πολύ 

κοντά στον Θεό (Κορ. 3:44) και αναφέρεται ότι «ο Μεσσίας Ιησούς, υιός της Μαριάµ, 

είναι απόστολος του Θεού, και ο λόγος Αυτού, τον οποίο απέστειλε στη Μαριάµ, είναι 
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πνεύµα προερχόµενο από Αυτόν» (Κορ. 4:169). Ο Θεός φαίνεται να είπε για τον Ιησού ότι 

έχει ενισχυθεί µε το άγιο Πνεύµα (Κορ. 2:81 & 253). Συνεπώς, σύµφωνα µε το Ισλάµ, 

αφού ο Λόγος και το Πνεύµα του Θεού συνυπάρχουν µέσα στον Ιησού, γνωρίζοντάς Τον 

γίνεται αντιληπτή η ζωντανή παρουσία του Θεού (Phipps, 1999). Ο Ιησούς στο Κοράνι 

θεωρείται πρόδροµος όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος διακήρυξε ότι µετά από 

αυτόν, έρχεται κάποιος ισχυρότερός του (κατά Μάρκον, 1:7). Σύµφωνα µε το Κοράνιο, ο 

Ιησούς ανακοίνωσε ότι µετά από αυτόν θα έρθει κάποιος µε το όνοµα «Αχµέτ» (Κορ. 

61:6), που σηµαίνει ένδοξος και έχει ίδια ρίζα µε το όνοµα του Μωάµεθ. Ωστόσο αυτό 

αµφισβητείται από τον βιογράφο Ισάκ, ο οποίος θεωρεί ότι  η αραµαϊκή λέξη που 

χρησιµοποίησε ο Ιησούς ήταν η λέξη «menahhemana», που σηµαίνει «ζωοδότης», η 

οποία κατά την µετάφρασή της στα Ελληνικά παραφράστηκε (Phipps, 1999). Ο τρόπος 

µε τον οποίο παρουσιάζεται ο Ιησούς στο Κοράνι αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες 

διαφορές µεταξύ Ισλαµισµού και Χριστιανισµού και γι’ αυτό θα γίνει αναφορά 

αναλυτικότερα σε επόµενο κεφάλαιο. 

 

2.6. Προσευχή και νηστεία 

Στον Χριστιανισµό, όπως επίσης και στο Ισλάµ, η προσευχή και η νηστεία κατέχουν 

σπουδαία θέση στη διδασκαλία τους. Οι πιστοί και των δύο θρησκειών φαίνεται να 

εφαρµόζουν αυτές τις πρακτικές, ωστόσο αυτό συµβαίνει µε διαφορετική συχνότητα, 

τρόπο και για ποικίλους λόγους στη καθεµία. Σε αυτήν την ενότητα θα αναλυθεί η 

προσευχή και η νηστεία στον Χριστιανισµό και στο Ισλάµ, τονίζοντας το γεγονός ότι 

παρά τις διαφοροποιήσεις στην εφαρµογή τους, η ουσία είναι ότι αποτελούν σεβαστή και 

απαραίτητη πρακτική και στις δύο θρησκευτικές παραδόσεις.  

  Η προσευχή αποτελεί µια αµφίδροµη επικοινωνία, που συνδυάζει την εγρήγορση 

για αντίληψη των θείων αποκαλύψεων, µε τις κατάλληλες αποκρίσεις (Phipps, 1999). 

««Προσεύχοµαι» σηµαίνει στην κυριολεξία «ικετεύω» και έτσι το ρήµα αυτό δεν εκφράζει 

πλήρως την αµφίδροµη σχέση που υπονοείται στη µουσουλµανική και χριστιανική λατρεία» 

(Phipps, 1999, σ. 191). Συγκεκριµένα, ο Μωάµεθ και ο Ιησούς επικοινωνούσαν 

απευθείας µε τον Θεό, δηµόσια ή ιδιωτικά, χωρίς τη µεσολάβηση τρίτων, όπως ιερέων ή 

αγγέλων (Phipps, 1999). 
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  Την εποχή που έζησε ο Ιησούς, οι Ιουδαίοι προσεύχονταν το πρωί και το βράδυ 

(Phipps). Ο ίδιος αποµονωνόταν σε διάφορα µέρη και τελούσε ολονύκτιες προσευχές, 

προκειµένου να αναζωογονηθεί πνευµατικώς, όπως αναφέρεται στο κατά Μάρκον 

Ευαγγέλιο (1:35, 6:46). Προσευχόταν όρθιος, γονατιστός ή προσκυνώντας (κατά Μάρκον 

11:25 & κατά Λουκάν 22:41) και πάντα ευλογούσε το φαγητό (κατά Μάρκον 6:41, 

14:22). Συχνά προσευχόταν µόνος του και παρόλο που ακολουθούσε κυρίως τις 

παραδοσιακές ιουδαϊκές πρακτικές, ορισµένες στιγµές γινόταν ανεξάρτητος και 

κατακρίθηκε εξαιτίας της όχι και τόσο συχνής νηστείας και προσευχής των πιστών του 

(Phipps, 1999). Στόχος της προσευχής για τον Ιησού ήταν να πειθαρχήσει ο άνθρωπος τις 

επιθυµίες του στη Θεία σοφία και όχι να εκπληρώσει συγκεκριµένες επιθυµίες (Phipps, 

1999). Ο ίδιος ο Ιησούς, µια µέρα πριν τη Σταύρωσή του, προσευχόµενος ζήτησε να 

απαλλαγεί από το µαρτύριό του, αλλά στη συνέχεια µε αυταπάρνηση είπε: «Όµως ας γίνει 

όχι εκείνο που θέλω εγώ, αλλά εκείνο που θέλεις εσύ» (κατά Μάρκον 14:36). Επίσης ο 

Ιησούς τόνιζε ότι η ειλικρίνεια κατά την προσευχή είναι κύριας σηµασίας και στην Επί 

του Όρους Οµιλία είπε ότι όταν κάποιος προσεύχεται, δεν θα πρέπει να µιµείται τους 

υποκριτές, γιατί αυτοί ευχαριστιούνται να στέκονται όρθιοι και να προσεύχονται στις 

συναγωγές και στις γωνίες των πλατειών που είναι πολύς κόσµος, για να επιδειχτούν 

(κατά Ματθ. 6:5). Η κύρια προσευχή του Χριστιανισµού είναι το «Πάτερ Ηµών», η οποία 

δόθηκε από τον Ιησού και βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά (11:-1-4).  

  Η προσευχή ή σαλάτ όπως ονοµάζεται, αποτελεί τη βασική λατρευτική πράξη στο 

Ισλάµ και πάνω από σαράντα χωρία του Κορανίου αναφέρονται σε αυτήν (Γιαννουλάτος, 

2000a). Αποτελεί έναν από τους πέντε «στύλους» του Ισλάµ (Ζιάκας, 1991). Στο Κοράνιο 

αναφέρεται ότι ο Μωάµεθ διαλογιζόταν συχνά και αρκετές φορές ο διαλογισµός 

διαρκούσε όλη τη νύχτα (Κορ. 73:20, 76:26). Παρόλο που δεν καθιέρωσε κάποια 

συγκεκριµένη ηµέρα για ανάπαυση και λατρεία, προέτρεπε τους ακόλουθούς του µια 

φορά την εβδοµάδα να σταµατούν την εργασία τους, τις µεσηµεριανές ώρες  και να 

προσεύχονται συλλογικά (Phipps, 1999). Σηµαντική θεωρούσε επίσης την προσευχή πριν 

την κατανάλωση τροφής, η µη τήρηση της οποίας αποτελεί αµάρτηµα (Κορ. 6:121). Ο 

Μωάµεθ έδινε ακόµη µεγάλη σηµασία στον τελετουργικό εξαγνισµό. Σύµφωνα µε το 

Κοράνι, προκειµένου να προσευχηθεί κάποιος, θα πρέπει προηγουµένως να έχει πλύνει το 

πρόσωπό του και τα χέρια του µέχρι τον αγκώνα, το κεφάλι του και τα πόδια του µέχρι 

τους αστραγάλους, µετά τη συνουσία να πλύνει όλο το σώµα του και σε περίπτωση που 

είναι άρρωστος ή οδοιπόρος, έχει κάνει τη φυσική του ανάγκη ή έχει συνουσιαστεί χωρίς 
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να υπάρχει νερό, θα πρέπει να τρίψει το πρόσωπό του και τα χέρια του µε λεπτή καθαρή 

άµµο (Κορ. 5:8-9). Επίσης η προσευχή θα πρέπει να γίνεται σε καθαρό τόπο, ή πάνω σε 

χαλί (Γιαννουλάτος, 2000a). Έπειτα ο πιστός θα πρέπει να στραφεί προς τη Μέκκα 

(Γιαννουλάτος, 2000a). Σχετικά µε τη στάση του σώµατος κατά τη διάρκεια της 

προσευχής, παρέχονται πληροφορίες από τη µουσουλµανική παράδοση και συγκεκριµένα 

από την Αϊσέ, µια από τις συζύγους του Μωάµεθ. Συγκεκριµένα αναφέρει ότι ο Θεός 

αρχικά είχε ενηµερώσει τον Μωάµεθ πως έπρεπε να γίνονται δύο προσκυνήµατα σε κάθε 

προσευχή, όµως αργότερα τα ανέβασε στα τέσσερα, ενώ οι ταξιδιώτες µπορούσαν να 

κάνουν µόνο δύο (Phipps, 1999). Ως «προσκύνηµα» θεωρείται η στάση κατά την οποία 

τα γόνατα, το κεφάλι και οι παλάµες ακουµπούν τη «σκόνη» απ’ όπου δηµιουργήθηκε το 

ανθρώπινο γένος (Phipps, 1999). Κατά την έναρξη της προσευχής ακούγεται η 

αναφώνηση «Ο Θεός είναι µέγας» (Allahu akbar) µε τα χέρια στην ανάταση και 

ακολουθεί η απαγγελία του πρώτου κεφαλαίου του Κορανίου σε όρθια στάση (Phipps, 

1999). Η κλιµάκωση της προσευχής γίνεται όταν ο προσευχόµενος γονατίζει, 

χαµηλώνοντας το κεφάλι προς το έδαφος και λέει αµήν (amin) (Phipps, 1999). Στο 

Κοράνιο καταδικάζεται η επίδειξη (4:141) και η απερίσκεπτη χρήση ιερών λόγων (4:46). 

Η θρησκεία στο Κοράνιο παροµοιάζεται µε την ανάπτυξη των φυτών (48:29), 

προκειµένου να ενισχυθεί το αίσθηµα της προσευχής, ως πηγή εσωτερικής δύναµης 

(Phipps, 1999). Τα πρώτα λόγια που αναφέρονται στο Κοράνιο της σούρας µε την 

ονοµασία «Έναρξη» (Fatiha) (1:1-7) επαναλαµβάνονται από τους πιστούς σε κάθε µία 

από τις πέντε προσευχές της ηµέρας και µέσα από αυτήν την «προσευχή των προσευχών» 

δίνεται έµφαση στην φιλανθρωπία του Θεού και ταυτόχρονα αναγνωρίζεται και η οργή 

του (Phipps, 1999). Ο κοινωνικός χαρακτήρας της προσευχής διαφαίνεται από την 

µεσηµβρινή προσευχή της Παρασκευής, η οποία γίνεται στο κεντρικό τέµενος της 

µουσουλµανικής κοινότητας, καθώς ενώνει τους πιστούς (Ζιάκας, 1991). 

  Έπειτα από τα όσα αναφέρθηκαν, γίνεται φανερό ότι και στις δύο θρησκείες η 

προσευχή κατέχει ξεχωριστή θέση. Η προσευχή πριν το φαγητό, η ειλικρίνεια κατά τη 

διάρκεια της, η αποφυγή της επίδειξης καθώς και η ύπαρξη µιας βασικής προσευχής είναι 

κοινά χαρακτηριστικά και των δύο θρησκειών. Συγκεκριµένα, το «Πάτερ Ηµών» και η 

κύρια προσευχή του Ισλάµ έχουν την ίδια ισχύ, είτε είναι προσωπική προσευχή είτε 

οµαδική (Phipps, 1999). Κοινά στοιχεία των δύο προσευχών είναι η εξύψωση του Θείου 

µεγαλείου, η έλλειψη εγωκεντρικών συναισθηµάτων µε τη χρήση αντωνυµιών στον 

πληθυντικό, η απουσία πληρότητας καθώς απουσιάζουν και από τις δύο οι Ευχαριστίες, 
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κάτι που ήταν πολύ σηµαντικό για τον Μωάµεθ αλλά και για τον Ιησού (Phipps, 1999). Η 

προσευχή του Ιησού αποτέλεσε παράδειγµα και για τον Μωάµεθ, ο οποίος φέρεται να 

προσεύχεται µε λόγια παρόµοια µε αυτά που εµπεριέχονται στο «Πάτερ Ηµών» (Phipps, 

1999). 

  Σύµφωνα µε τον Χριστιανισµό, η νηστεία και η προσευχή συχνά συνδέονται µεταξύ 

τους (Κατά Λουκάν 2:37, 5:33). Η νηστεία, δεν είναι µια ανθρώπινη ιδέα αλλά µια 

εντολή που δόθηκε από τον ίδιο τον Θεό. Ήδη ίχνη της διακρίνονται στο βιβλίο της 

Γενέσεως στην παραγγελία του Θεού προς τους πρωτόπλαστους η οποία αναφέρει: «απ’ 

όλα τα δέντρα του κήπου µπορείς να τρως. Από το δέντρο όµως της γνώσης του καλού και 

του κακού να µη φας» (2:16-17). Στην Αγία Γραφή η νηστεία παρουσιάζεται ως κάτι 

καλό, ωφέλιµο, και αναµενόµενο. Στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων αναφέρεται 

ότι οι πιστοί νηστεύουν πριν πάρουν σηµαντικές αποφάσεις (Πράξεις 13:4, 14:23). Στην 

Αγία Γραφή νηστεία θεωρείται κατά κύριο λόγο η αποχή από το φαγητό, ωστόσο 

προτείνονται και άλλοι τρόποι. Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι «οτιδήποτε µπορείς να 

στερηθείς προσωρινά, ώστε να εστιάσεις την προσοχή σου στο Θεό µπορεί να θεωρηθεί 

νηστεία» ( Α΄ Κορινθίους 7:1-5). Η νηστεία πρέπει να γίνεται πάντα µε ταπεινότητα και 

µε χαρούµενη διάθεση. Σύµφωνα µε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (6:16-18) ο Ιησούς 

δίδαξε ότι θα πρέπει «Όταν νηστεύετε, να µη γίνεστε σκυθρωποί, όπως οι υποκριτές, που 

παραµορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους πως νηστεύουν. Σας 

βεβαιώνω πως έτσι έχουν κιόλας λάβει την ανταµοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν νηστεύεις, 

περιποιήσου τα µαλλιά σου και νίψε το πρόσωπό σου, για να µη φανεί στους ανθρώπους η 

νηστεία σου, αλλά στον Πατέρα σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις. Και ο Πατέρας σου, 

που βλέπει τις κρυφές πράξεις, θα σου το ανταποδώσει φανερά». Ο Ιησούς Χριστός µε την 

διδασκαλία του αλλά και τις πράξεις του έκανε φανερό το γεγονός ότι η νηστεία είναι ο 

σωστός τρόπος αντίστασης κατά των διαφόρων πειρασµών και εναντίον του Σατανά. 

Συγκεκριµένα είπε ότι «τούτο το γένος, δεν διώχνεται παρά µόνο µε προσευχή και νηστεία» 

(κατά Ματθαίον 17:21). Ο Ιησούς µε τη λέξη «γένος» αναφέρεται στον Σατανά. Ο Ίδιος 

νήστεψε για έναν µήνα πριν την αρχή των κηρυγµάτων του (κατά Ματθαίον 4:2). Η 

ουσία της νηστείας για τον Χριστιανισµό µπορεί να συνοψιστεί στα λόγια του Προφήτη 

Ησαΐα όπου λέει χαρακτηριστικά: «Η νηστεία που εγώ διάλεξα, δεν είναι τούτη; Το να 

λύνεις τούς δεσµούς της κακίας, το να διαλύεις βαριά φορτία, και το να αφήνεις ελεύθερους 

τους καταδυναστευµένους, και το να συντρίβεις κάθε ζυγό; ∆εν είναι το να µοιράζεις το 

ψωµί σου σ’ αυτόν που πεινάει, και να βάζεις µέσα στο σπίτι σου τους άστεγους φτωχούς; 
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Όταν βλέπεις τον γυµνό, να τον ντύνεις, και να µη κρύβεις τον εαυτό σου από τη σάρκα 

σου;»  (Παλαιά ∆ιαθήκη, 58: 6-7). Οι πιο αυστηρές νηστείες στον Χριστιανισµό γίνονται 

ακόµη και σήµερα από τους µοναχούς (Phipps, 1999). Ως ηµέρες νηστείας ορίστηκαν από 

τους Άγιους Πατέρες της Εκκλησίας οι ηµέρες Τετάρτη (µνήµη για την προδοσία του 

Χριστού) και Παρασκευή (µνήµη για τη Σταύρωση). Νηστείες γίνονται επίσης πριν από 

µεγάλες γιορτές του Χριστιανισµού, όπως είναι η Γέννηση του Χριστού, η Σταύρωση και 

η Ανάστασή του και η Κοίµηση της Θεοτόκου. 

  Στο Ισλάµ η νηστεία θεωρείται ένα από τα θρησκευτικά καθήκοντα του 

Μουσουλµάνου (Κορ. 2:183). Το Κοράνι επιβάλλει τη νηστεία κατά τις ηµέρες του µήνα 

Ραµαντάν, κατά τον οποίο έγινε η πρώτη Αποκάλυψη του Θεού στον Μωάµεθ (Phipps, 

1999) και συνιστά την αποχή την πλήρη αποχή από το φαγητό, το ποτό, ακόµα και από το 

νερό και από τις σαρκικές απολαύσεις από τη χαραυγή µέχρι τη δύση του ηλίου 

(Γιαννουλάτος, 2000a). Η νηστεία στο Ισλάµ γίνεται για να αντιληφθεί ο πιστός την 

παρουσία του Θεού, όπως επίσης και για να κατανοήσει καλύτερα τα βάσανα όσων 

πεινούν και διψούν µε στόχο την ανάπτυξη συµπόνιας για αυτούς (Phipps, 1999). Η 

αυστηρή νηστεία δεν προτείνεται στο Ισλάµ, γιατί θεωρείται ότι προκαλεί µείωση της 

παραγωγικότητας του ανθρώπου (Phipps, 1999). Σχετικά µε όσους είναι άρρωστοι ή 

ταξιδεύουν, το Κοράνι αναφέρει ότι µπορούν να νηστέψουν κάποια άλλη στιγµή ή να 

φροντίσουν για το φαγητό των φτωχών (Κορ. 2:184-187). Κατά την 28η ηµέρα του µήνα 

Ραµαντάν, την τελευταία δηλαδή ηµέρας της νηστείας, γίνεται µια λαµπρή γιορτή από 

όλη τη µουσουλµανική κοινότητα προκειµένου να επισφραγιστεί η «κοινωνική 

αδελφική» ζωή των Μουσουλµάνων (Ζιάκας, 1991). Υπάρχουν και κάποιες επιπλέον 

νηστείες, εκτός του µήνα Ραµαντάν. Συγκεκριµένα υπάρχει η νηστεία του «εξιλασµού», 

την οποία τηρεί όποιος παραβίασε κάποιο θρησκευτικό νόµο, η νηστεία της «µετανοίας», 

την οποία τηρεί όποιος έκανε µια κακή πράξη και ενίοτε ενθαρρύνονται νηστείες για 

ορισµένα αγαθά και ευεργεσίες που έχει λάβει ο άνθρωπος και για θρησκευτική 

εποικοδόµηση (Ζιάκας, 1991). 

  Συνεπώς, η νηστεία στον Χριστιανισµό και στο Ισλάµ, αποτελεί έναν τρόπο να 

επανεκτιµήσει ο άνθρωπος τα αγαθά που του προσέφερε ο Θεός και να αντισταθεί στους 

πειρασµούς. Ακόµη, και στις δύο θρησκείες έχουν οριστεί συγκεκριµένες ηµέρες και 

περίοδοι νηστείας. Η αποχή από το φαγητό ή από συγκεκριµένα είδη φαγητών είναι κοινό 

χαρακτηριστικό του Ισλάµ και του Χριστιανισµού. Επιπλέον και στις δύο θρησκείες 



 

 

[48] 

 

τονίζεται η ανάγκη και προσφορά στους φτωχούς και στους βασανισµένους κατά τη 

νηστεία. 

 

2.7. Υπακοή και υποταγή στο θέληµα του Θεού 

 

Οι δύο θρησκείες που αναλύονται στην παρούσα εργασία εµπεριέχουν στη διδασκαλία 

τους την ανάγκη να ακολουθεί και να δέχεται ο άνθρωπος το θέληµα του Θεού. Ο 

Χριστιανισµός συγκεκριµένα διδάσκει την «υπακοή» στον Θεό και το Ισλάµ την 

«υποταγή» σε Αυτόν. Στην παρούσα ενότητα αναλύονται αυτές οι δύο έννοιες µε σκοπό 

να αναδειχθεί η κοινή  αντίληψη και των δύο θρησκειών αναφορικά µε τη µορφή που 

πρέπει να έχει σχέση του ανθρώπου και του Θεού αλλά και κάποιες διαφοροποιήσεις 

ανάµεσά τους. 

  Ο Χριστιανισµός προβάλλει την ανάγκη για «υπακοή» στο θέληµα του Θεού. 

Σύµφωνα µε τον Μαντζαρίδη, «η υπακοή στο Θεό αποτελεί βασικό αίτηµα της 

χριστιανικής ζωής» (Μαντζαρίδης, 1981, σ.105) και οι Χριστιανοί χαρακτηρίζονται ως 

«τέκνα υπακοής» (Α΄ Πέτρ. 1:14). Η παρακοή, σύµφωνα µε τη χριστιανική διδασκαλία, 

έχει ως αποτέλεσµα την αποµάκρυνση του ανθρώπου από την πηγή της ζωής, την 

καθυπόταξή του στη φθορά και τον θάνατο και αποτελεί την απαρχή και το βασικό 

χαρακτηριστικό της «παρά φύσιν» ζωής (Μαντζαρίδης, 1981). Αντίθετα ο άνθρωπος, 

µέσα από την υπακοή στον Θεό, αποκαθιστά το οντολογικό περιεχόµενο του προσώπου 

του στη σχέση του µαζί του (Μαντζαρίδης, 1981). Επιπλέον, η υπακοή στον Θεό 

ταυτίζεται µε την υπακοή στο Χριστό, αφού είναι οµοούσιος µε τον Πατέρα αλλά και 

γιατί παρουσίασε το Θείο θέληµα στον κόσµο µε τη ζωή και τη διδασκαλία του 

(Μαντζαρίδης, 1981). Η υπακοή στον Ιησού συνεπάγεται αποφυγή και καταφρόνηση του 

διαβόλου.  

  Η υπακοή στον Χριστιανισµό ταυτίζεται µε την πίστη, αφού «η πίστη εκδηλώνεται 

ως υπακοή στο Θεό» (Μαντζαρίδης, 1981, σ.105). Στην επιστολή του Αποστόλου 

Παύλου προς τους Ρωµαίους, εντοπίζεται η φράση «υπακοή πίστεως», η οποία κάνει 

εµφανή το σκοπό του αποστολικού του έργου (Μαντζαρίδης, 1981). Η υπακοή θεωρείται 

οδός ελευθερίας και όχι δουλείας, στην οποία καταξιώνεται η ανθρώπινη ύπαρξη 

(Μαντζαρίδης, 1981). Σύµφωνα µε τον Χριστιανισµό, ο Θεός δεν ανάγκασε τον άνθρωπο 
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να υποταχτεί στο θέληµά του, αλλά τον κάλεσε να το δεχτεί ελεύθερα. Ωστόσο, ο 

άνθρωπος αγνόησε το κάλεσµα του Θεού και έχασε την επαφή του µαζί του, θεοποιώντας 

παράλληλα τον εαυτό του, γεγονός που είχε ως συνέπεια το θάνατο (Μαντζαρίδης, 1981). 

Ο άνθρωπος αυτεξούσια αποµακρύνθηκε από τον Θεό, ο οποίος του επέτρεψε να βιώσει 

τις συνέπειες της παρακοής του. Η εντολή που έδωσε ο Θεός στους πρωτόπλαστους, να 

µην φάνε από το ∆έντρο της Ζωής, αποτελεί «παιδαγωγική υπόδειξη για σωστή άσκηση 

της κυριαρχικής εξουσίας τους µέσα στον κόσµο» (Μαντζαρίδης, σ. 106). Ουσιαστικά, η 

αληθινή ελευθερία προκύπτει από την υπακοή στον Θεό, µέσω της οποίας ο ατελής και 

κτιστός άνθρωπος γνωρίζει την καταξίωση (Μαντζαρίδης, 1981). 

  Προϋπόθεση της υπακοής είναι η «συναίσθηση της ανεπάρκειας του ανθρώπου και 

της αδυναµίας του να βρει και να πραγµατοποιήσει το σκοπό της ζωής του» (Μαντζαρίδης, 

1981, σ.107). Προκειµένου να είναι σε θέση ο οποιοσδήποτε να υπακούσει, θα πρέπει να 

ταπεινωθεί και να παραµερίσει τον εγωισµό του. Υπακοή χωρίς ταπείνωση θεωρείται 

υποκρισία (Μαντζαρίδης, 1981). Με την ταπείνωση ο άνθρωπος είναι ικανός να δεχτεί το 

θέληµα του Θεού ακριβώς όπως είναι, χωρίς να το κρίνει ή να το κατανοεί. Η ταπείνωση 

αυτή συνιστά µια πολλή δύσκολη δοκιµασία για τον πιστό, ανάλογη µε αυτή του 

Σταυρού. 

  Στην περίπτωση που η υπακοή δεν εκδηλώνεται ελεύθερα είναι δουλεία, αλλά και 

χωρίς την υπακοή η ελευθερία είναι αυθαιρεσία (Μαντζαρίδης, 1981). Ο Χριστός είναι το 

πρόσωπο στο οποίο συντελείται  ιδανικά η σύνθεση υπακοής και ελευθερίας. Σε αντίθεση 

µε τον Αδάµ, ο οποίος παράκουσε τον Θεό και µετέδωσε στους απογόνους του τις 

συνέπειες αυτού του αµαρτήµατος, ο Χριστός, ως τέλειος Θεός και άνθρωπος, «υπέταξε 

την ανθρώπινη θέλησή Του στη Θεία και τήρησε, απέναντι στο Θεό και Πατέρα Του, 

υπακοή» (Μαντζαρίδης, 1981, σ.107). Η υπακοή του Χριστού ήταν υπακοή «µέχρι 

θανάτου, θανάτου δε σταυρού» (Προς Φιλιπ. 2:8). Με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός 

λύτρωσε τον άνθρωπο από την ευθύνη της παρακοής και «άνοιξε πάλι την οδό της 

υπακοής, που οδηγεί στην αληθινή ελευθερία» (Μαντζαρίδης, 1981, σ. 107). Επιπρόσθετα, 

η υπακοή στον Θεό είναι βασική προϋπόθεση για την ανόρθωση και την ανακαίνιση του 

ανθρώπου. Σύµφωνα µε τον Χριστιανισµό, η υπακοή όχι µόνο δεν οδηγεί στην 

αλλοτρίωση, αλλά αντίθετα οδηγεί στην αποκατάσταση του αλλοιωµένου ανθρώπου, η 

οποία πραγµατοποιείται µε την ανασύνδεσή του µε την πηγή της ζωής και της υπάρξεώς 

του, τον Θεό (Μαντζαρίδης, 1981).  Κατά τη χριστιανική διδασκαλία, µόνο ο ελεύθερος 
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άνθρωπος είναι σε θέση να υπακούσει στον Θεό και η υπακοή µε την ελευθερία 

συµπλέκονται και προοδεύουν µαζί. 

  Η υπακοή «αποτελεί την κατεξοχήν έλλογη πράξη µετά τον παραλογισµό της 

παρακοής» (Μαντζαρίδης, 1981, σ.108). Η παρακοή του ανθρώπου έφερε στον κόσµο 

την αµαρτία, ενώ η υπακοή καλλιεργεί την αρετή και όπως φυσικό επακόλουθο της 

αµαρτίας είναι ο θάνατος, «η φυσική συνέπεια της αρετής είναι η ζωή» (Μαντζαρίδης, 

1981, σ. 109). Η υπακοή στο θέληµα του Θεού είναι ο τρόπος ένταξης στη Βασιλεία του 

Θεού, και δεν αποτελεί απλά µια ηθική συµµόρφωση. Ο Μαντζαρίδης αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι «όπως η παρακοή δεν περιορίστηκε στην ηθική µάκρυνση από το Θεό, 

αλλά έφερε µαζί της  και την οντολογική αλλοτρίωση και διάσπαση του ανθρώπου, έτσι και 

η υπακοή δεν εξαντλείται σε µια απλή ηθική εκδήλωση, αλλά επεκτείνεται σε οντολογικό 

γεγονός, που αφορά την ίδια την ουσία της ανθρώπινης υπάρξεως και τοποθετείται µέσα 

στην εσχατολογική προοπτική της» (Μαντζαρίδης, 1981, σ. 108). Συνεπώς, η χριστιανική 

υπακοή είναι µια εσχατολογική εκδήλωση και προϋποθέτει την απεριόριστη 

αυταπάρνηση του Χριστιανού. 

  Η «υποταγή» στον Θεό που απαιτείται στο Ισλάµ αποτελεί έναν από τους πέντε 

στύλους της πίστεως στο Ισλάµ και συνεπώς είναι βασική προϋπόθεση για να θεωρείται ο 

οποιοσδήποτε πιστός Μουσουλµάνος (Ζιάκας, 1991). Συγκεκριµένα, η λέξη islam, αν και 

κατά την προϊσλαµική περίοδο χρησιµοποιούταν µε την έννοια της «συµφωνίας» στο 

εµπορικό λεξιλόγιο των ανθρώπων της Μέκκας, µετά το κήρυγµα του Μωάµεθ πήρε νέο 

περιεχόµενο για να δηλώσει την υπαρξιακή υπακοή στην κλήση του Αλλάχ και να 

προσδιορίσει το σκοπό και τον προσανατολισµό των οπαδών του (Γιαννουλάτος, 2000a). 

Η λέξη islam είναι απαρέµφατο του ρήµατος aslama το οποίο αποτελεί τη λεγόµενη 4η 

ρίζα του ρήµατος salima και σηµαίνει το «υποτάσσεσθαι, αφοσιούσθαι και εγκαταλείπειν 

εαυτόν (στο Θεό απολύτως)» (Ζιάκας, 1991). Συνεπώς islam σηµαίνει σε ελεύθερη 

απόδοση την «απόλυτη αφοσίωση και υποταγή στο Θεό και το θέληµά Του» (Ζιάκας, 

1991). Η µετοχή του ρήµατος είναι muslim και σηµαίνει «απολύτως αφοσιωµένος, 

υποτεταγµένος στον Θεό και το θέληµά Του» και υπό την ευρύτερη έννοια είναι ο 

«πιστός» του Ισλάµ (Ζιάκας, 1991). Συνεπώς, όσοι αποδέχονται αυτού του είδους τη 

σχέση ανθρώπου και Θεού ονοµάζονται muslim, δηλαδή Μουσουλµάνοι. Ο Μωάµεθ και 

οι πρώτοι οπαδοί του αυτοαποκαλούνταν Μουσουλµάνοι, υποστηρίζοντας ότι κύριο 

χαρακτηριστικό τους γνώρισµα ήταν η ολοκληρωτική αφοσίωσή τους στον Θεό και ότι 

το µήνυµά τους ήταν ένας καινούργιος, σωστός τρόπος ζωής των ανθρώπων, δηλαδή 
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islam, «υποταγή στο Θεό» (Γιαννουλάτος, 2000a). Κέντρο της διδασκαλίας του Μωάµεθ 

ήταν αυτή η πράξη αφοσίωσης στη θρησκεία του Ισλάµ και η αποδοχής της πίστεως σε 

ένα Θεό (Ζιάκας, 1991). Αρχικά το ρήµα aslama και το απαρέµφατό του islam σήµαιναν 

την εσωτερική διάθεση του ανθρώπου να πιστεύει και αφοσιωθεί στον Θεό, όµως πολύ 

νωρίς, πριν το θάνατο του Μωάµεθ ακόµη, ο όρος islam απέβει terminus technicus, ο 

οποίος δηλώνει τη θρησκεία που κήρυξε ο Μωάµεθ (Ζιάκας, 1991). Η λέξη islam 

εντοπίζεται σε οκτώ σηµεία του Κορανίου και σε κάποια από αυτά χρησιµοποιείται µε 

την τεχνική έννοια του όρου (Ζιάκας, 1991). Στο Κοράνιο, πολλές φορές η φράση 

«υπάκουσε στον Θεό» συµπληρώνεται από τη φράση «και στον Απόστολό Του», δηλαδή 

τον Μωάµεθ (Phipps, 1999). 

  Σύµφωνα µε τη µουσουλµανική διδασκαλία, το Ισλάµ είναι αρχέγονη θρησκεία, 

θρησκεία υποταγής συγκεκριµένα, την οποία προαιώνια προόρισε ο Θεός για τους 

ανθρώπους.  Όλα τη δηµιουργήµατά του θα πρέπει να υποταχθούν στο θέληµά του και να 

πιστέψουν στη απόλυτα ενιαία ύπαρξή του, προκειµένου να λάβουν αγαθά ως αµοιβές 

στην άλλη ζωή και απαλλαγή από την καταδίκη την ηµέρα της κρίσης (Κορ. 24: 45, 3:97, 

3:60). Ο άνθρωπος στο Ισλάµ θεωρείται ένα τµήµα της φύσης, όπως τη δηµιούργησε ο 

Θεός και έτσι η σχέση του µε τον Θεό µπορεί να είναι µόνο µια, αυτή της τυφλής 

υποταγής στο θέληµά του (Καριώτογλου, 1994). Επίσης, το Ισλάµ διδάσκει ότι η πρώτη 

αντίσταση ενάντια στο θέληµα του Θεού και πτώση σηµειώθηκε κατά την πνευµατική 

δηµιουργία, ωστόσο η παρακοή αυτή δεν οφειλόταν στον άνθρωπο καθ’ εαυτόν, αλλά 

στην δολιότητα του διαβόλου, ο οποίος «υπαγορεύει τους πονηρούς διαλογισµούς και 

εµφυσά το κακό στις καρδιές των ανθρώπων» (Κορ. 114: 4-5). Ο Σατανάς, αφού έπεσε 

από τον Παράδεισο, έχει ως αποστολή του να παραπλανεί τους ανθρώπους ώστε να µην 

υποτάσσονται στον Θεό (Ζιάκας, 1991), γεγονός το οποίο ισχύει και για τις δύο 

θρησκείες. Ωστόσο, η παρακοή του Αδάµ, δε συνιστά για τους Μουσουλµάνους µείζων 

ζήτηµα, αφού η παρακοή του δεν οφειλόταν στον ίδιο και επειδή ο Θεός τον συγχώρεσε 

όταν µετάνιωσε για την πράξη του. Μεγαλύτερη σηµασία έχει η παρακοή κάθε ανθρώπου 

στον νόµο του Θεού, η οποία αποτελεί πράξη αθετήσεως της διαθήκης του (Ζιάκας, 

1991). 

  Σύµφωνα µε τα όσα προαναφέρθηκαν είναι φανερό ότι και οι δύο θρησκείες 

δηλώνουν την κατά κάποιο τρόπο συµµόρφωση του ανθρώπου στο θέληµα του Θεού, µε 

ορισµένες ωστόσο διαφοροποιήσεις. Η λέξη «υποταγή» που χρησιµοποιείται από το 

Ισλάµ, σε αντίθεση µε τη λέξη «υπακοή» του Χριστιανισµού δηλώνει µια αναγκαιότητα 
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επιβολής. Ο Θεός στον Χριστιανισµό δεν επιβάλλει στον άνθρωπο να τον υπακούει, αλλά 

ο ίδιος ο άνθρωπος, ως όν µε ελεύθερη βούληση, µπορεί να επιλέξει να χρησιµοποιήσει 

σωστά την ελευθερία που του χάρισε ο Θεός και να υπακούσει στο θέληµά του, 

προκειµένου να γίνει πραγµατικά ελεύθερος. Στο Ισλάµ ο άνθρωπος δεν θεωρείται ότι 

έχει ελεύθερη βούληση, αλλά ότι όλα γίνονται όπως θέλει ο Θεός, βάσει πεπρωµένου. 

Μια ακόµη διαφοροποίηση είναι ότι το Ισλάµ περιορίζεται στην απόλυτη υποταγή στον 

Θεό χωρίς να συνδέεται µε την οντολογική ανακαίνιση του ανθρώπου (Καψάνης, 1997). 

Επίσης, ο Μωάµεθ πίστευε ότι τα καιρικά φαινόµενα, και συγκεκριµένα οι πολλές ή οι 

λίγες βροχές είναι αποτέλεσµα θρησκευτικής ανυπακοής, ενώ αντίθετα ο Ιησούς δίδασκε 

ότι όσα οι άνθρωποι θεωρούν επιβοηθητικές ή καταστροφικές δυνάµεις της φύσης, δρουν 

ανεξάρτητα από την πίστη, αφού πληµµύρες και άλλες καταστροφές πλήττουν και τους 

άδικους και τους δίκαιους ανθρώπους (Phipps, 1999).  

 

2.8. Μοναχισµός και Σουφισµός 

Ο µοναχισµός είναι ένα γενικό θρησκευτικό φαινόµενο. Ενδείξεις για την ύπαρξη 

µοναχικής ζωής, πριν την εµφάνιση του Χριστιανισµού, υπάρχουν στην περιοχή των 

ανατολικών θρησκειών, όπως επίσης και στον Ιουδαϊσµό, κατά την εποχή εµφάνισης του 

Χριστιανισµού, εµφανίζονται οι θρησκευτικές κοινότητες των Εσσαίων στην Παλαιστίνη 

και των Θεραπευτών στην Αίγυπτο, οι οποίες πέρα από τον ασκητικό τους χαρακτήρα, 

διαµόρφωσαν και ένα είδος µοναχικής ζωής. Η άσκηση και ο µοναχισµός, σε αντίθεση µε 

τις ανατολικές θρησκείες που κύριος σκοπός τους είναι η φυγή από τον κόσµο, 

αποτελούν πρωτογενή θρησκευτικά φαινόµενα στον Ιουδαϊσµό και σε κάθε άλλη 

θρησκεία που έχει µεσσιανικό ή προφητικό χαρακτήρα και παρουσιάζονται ως µέσα για 

την έκφραση της θρησκευτικής ζωής (Μαντζαρίδης, 1999). 

  Ο ασκητισµός στον Χριστιανισµό, πάνω στον οποίο οικοδοµήθηκε αργότερα ο 

µοναχισµός, δεν ήταν ένα παρείσακτο στοιχείο, αλλά µια ουσιώδης διάσταση της 

χριστιανικής πίστης και βασική συνέπεια της µορφώσεως του καινού εν Χριστώ 

ανθρώπου (Μαντζαρίδης, 1999). Μέσα στους αιώνες ο χριστιανικός µοναχισµός 

µετεξελίχθηκε και διαφοροποιήθηκε, η ουσία όµως και ο σκοπός του έµεινε 

προσανατολισµένος και αναλλοίωτος. Θεµέλιο της ασκητικής και µοναχικής ζωής στον 

Χριστιανισµό αποτελεί η αποταγή των πάντων, κάτι που παρουσιάστηκε από τον ίδιο το 
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Χριστό ως βασική προϋπόθεση για να τον ακολουθήσουν όσοι το ήθελαν (Μαντζαρίδης, 

1999). O Ιησούς έζησε παρθενικό βίο, µε ακτηµοσύνη και φτώχεια, ταπείνωση και 

υπακοή, προσευχή και νηστεία και στη διδασκαλία του κάλεσε τους ανθρώπους να 

µιµηθούν την αγιότητά του. Σύµφωνα µε τον Απόστολο Παύλο, ο καθένας µπορεί να 

υπηρετήσει τον Θεό µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, γιατί κάθε άνθρωπος έχει 

«ίδιον χάρισµα» (Α’ Κορ. 7:7) και η κλήση για να γίνει κανείς µοναχός είναι επίσης 

«χάρισµα». 

  Κατά τους τρεις πρώτους αιώνες της ιστορίας της Εκκλησίας, δεν υπήρξε 

οργανωµένος µοναχισµός, παρά τη έντονη παρουσία του ασκητισµού. Το φαινόµενο της 

αποµάκρυνσης από τον κόσµο και της διαβίωσης στην έρηµο άρχισε µετά τα µέσα του 

3ου αιώνα, θεσµοποιήθηκε τον 4ο αιώνα και µε τον τρόπο αυτόν η άσκηση, που 

αποτελούσε εξαρχής χαρακτηριστικό γνώρισµα της χριστιανικής ζωής, βρήκε την 

εξειδικευµένη θεσµική έκφρασή της στο µοναχισµό. Ο µοναχισµός ξεκίνησε ουσιαστικά 

από την Αίγυπτο, µε κύριους εκπροσώπους τους Άγιο Αντώνιο (251-356 µ. Χ.) και Άγιο 

Παχώµιο (292-346), οι οποίοι θεµελίωσαν τις δύο επικρατέστερες µορφές µοναχισµού, 

του ερηµιτισµού ή αναχωρητισµού και του κοινοβιακού συστήµατος αντίστοιχα 

(Μαντζαρίδης, 1999). Ο Άγιος Αντώνιος και αργότερα ο Άγιος Παχώµιος, συνέβαλαν 

στην καθιέρωση ορισµένων πρακτικών που εφαρµόζονται µέχρι και σήµερα στον 

χριστιανικό µοναχισµό, όπως η αδιάλειπτη προσευχή, η νηστεία, η τράπεζα όπου οι 

µοναχοί γευµατίζουν όλοι µαζί, τα διακονήµατα και η κοινή ένδυση. Επίσης, βασικό 

στοιχείο του µοναχισµού, εκτός από την υπακοή στον Θεό, συνιστά και η υπακοή στον 

ηγούµενο της µονής, απαραίτητη προϋπόθεση για πνευµατική προκοπή και για να 

προστατευτεί ο µοναχός από τον εγωισµό και την πλάνη (Μαντζαρίδης, 1981).  

  Οι µοναχοί στον Χριστιανισµό προσπαθούν να µιµηθούν το έργο των αγγέλων 

στους ουρανούς. Όπως οι άγγελοι συνεχώς υµνούν και δοξολογούν τον Θεό, το ίδιο 

κάνουν και οι µοναχοί. Είναι ζωντανοί οδοδείκτες της βασιλείας του Θεού, σύµφωνα µε 

τα όσα αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Όλη η ζωή τους συµπλέκεται και συνυφαίνεται 

γύρω από τον ναό και γι’ αυτό το λόγο ο ναός είναι στο κέντρο του µοναστηριού και όλες 

οι άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται γύρω απ’ αυτόν. Εκεί οι µοναχοί υµνούν 

τον Θεό «ἐν παντὶ καιρῷ» (κατά Λουκ. 21:36), «προσκαρτεροῦν τῇ προσευχῇ» (Προς Κολ. 

4:2) και προσπαθούν να εφαρµόσουν κατά το δυνατό το «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι» (Α΄ 

Θεσ. 5:17). Ακολουθούν πιστά τη διδασκαλία του Ιησού και των Αποστόλων. 

Ειδικότερα, η µετάνοια, η αποστασιοποίηση από τα πάθη, η συνεργασία µε τη Θεία 
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Χάρη, η συνεχής προσευχή είναι τα µέσα µε τα οποία θεωρούν ότι θα οδηγηθούν στη 

φώτιση και τελικά στη θέωση. Οι Χριστιανοί µοναχοί διανύουν τα στάδια της 

θεραπευτικής αγωγής και τα διδάσκουν σε όλους τους Χριστιανούς ως εµπειρίες πλέον 

και αναφαίρετες γνώσεις. Συγκεκριµένα υποστηρίζουν ότι όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να 

διανύσουν τα στάδια της κάθαρσης, του φωτισµού και της θέωσης για να φθάσουν στην 

τελειότητα, στην οµοίωση µε τον Θεό. Οι ίδιοι ξεκινούν την αγωνιστική πορεία τους για 

τα τρία αυτά  στάδια της πνευµατικής ζωής, µε µέσα την αυτογνωσία, την ταπείνωση, την 

µετάνοια, την κάθαρση της καρδιάς και φθάνουν µέχρι την επιθυµία για διωγµό και 

µαρτύριο (Μαντζαρίδης, 1999). 

 Ο κάθε µοναχός έχει δώσει τρεις υποσχέσεις. Η πρώτη είναι η υπακοή στον Θεό, η 

δεύτερη είναι η παρθενία που διακρίνεται σε σωµατική και ψυχική και η τρίτη υπόσχεση 

είναι η ακτηµοσύνη. Οι τρεις αυτές υποσχέσεις συνιστούν την ουσία της Ορθόδοξης 

άσκησης και οδηγούν στην αγάπη για τον θεό και τον άνθρωπο.  Επιπλέον, ολόκληρη η 

άσκηση του µοναχού και του κάθε Χριστιανού πρέπει να συνοδεύεται από την µετάνοια 

(Μαντζαρίδης, 1999). Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον ∆αµασκηνό «µετάνοια» είναι η 

επάνοδος της ψυχής, εκ του παρά φύσιν στο κατά φύσιν. Η λέξη «µετάνοια» σηµαίνει τη 

µεταβολή του ανθρώπου, την αλλαγή, τη µετάβαση από µια κατάσταση σε άλλη. Κατά 

συνέπεια, η ζωή του µοναχού είναι µία ζωή συνεχούς εσωτερικής µετανοίας, µία 

αδιάκοπη καθηµερινή αναζήτηση του Θεού. 

  Ο Μωάµεθ φαίνεται να ήρθε σε επαφή µε τον µοναχικό ασκητισµό, ο οποίος ήταν 

ένα από τα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά της βυζαντινής χριστιανοσύνης, κατά τα 

εµπορικά του ταξίδια στα βόρεια σύνορα της Αραβίας (Phipps, 1999). Παρ’ όλο που το 

Ισλάµ δεν ασπάζεται τον µοναχισµό και την αγαµία, εµφανίστηκαν σχετικά νωρίς σε 

αυτό µυστικιστικές τάσεις, από τις οποίες προέκυψαν αργότερα τα δερβίσικα τάγµατα 

(Ζιάκας, 1991). Σπουδαίο ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη είχαν οι Μουσουλµάνοι, οι οποίοι 

επηρεάστηκαν από τους Χριστιανούς ερηµίτες στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν τα 

εσώτερα της καρδιάς τους (Ζιάκας, 1991). 

  Σκοπός του µυστικισµού, ο οποίος αποτελεί πανθρησκευτικό φαινόµενο, είναι να 

πλησιάσει ο άνθρωπος πιο κοντά στον Θεό (Ζιάκας, 1991). Ο ισλαµικός µυστικισµός 

αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα και πολύπλευρα ζητήµατα της θρησκείας του Ισλάµ, 

καθώς αποτελεί µια εσωτερική διαλεκτική, η οποία δηµιουργήθηκε  µεταξύ της νέας τότε 

θρησκείας και της εποχής και των διαφόρων στοιχείων του παλαιότερου πολιτισµού των 
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χωρών, στις οποίες οι εξαπλώθηκαν οι οπαδοί του Μωάµεθ µετά το θάνατό του (Ζιάκας, 

1991). Τελικά, ο µυστικισµός στο Ισλάµ θεωρήθηκε ως προεργασία προκειµένου να 

επιτευχθεί ο κύριος στόχος της πνευµατικής ζωής του πιστού. 

  Με τον όρο «σουφισµός» (tasawwuf) δηλώνονται µε περιεκτικό τρόπο όλες οι 

τάσεις του µυστικισµού στο Ισλάµ (Καριώτογλου, 1994). Για το ορθόδοξο Ισλάµ, ο 

σουφισµός αποτελεί µια από τις πιο ασυνήθιστες πλευρές του. Αναπτύχθηκε µέσα από το 

Ισλάµ και τοποθέτησε τον άνθρωπο σε µια ερωτική  κατεύθυνση προς τον Θεό και όχι 

τόσο σε µια θέση τυφλής υποταγής ενώπιον του (Καριώτογλου, 1994). Σχετικά µε την 

προέλευση του όρου «σουφισµός», έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες. Σύµφωνα µε 

κάποιους ερευνητές προέρχεται από την ελληνική λέξη «σοφός», κάτι το οποίο όµως δεν 

ισχύει φιλολογικά (Καριώτογλου, 1994). Σύµφωνα µε άλλους, σηµαίνει «καθαρότητα», 

ωστόσο η πιο διαδεδοµένη άποψη είναι ότι έχει σχέση µε τα µάλλινα ενδύµατα που 

φορούσαν οι µυστικιστές του Ισλάµ, οι οποίοι µιµούνταν τους Χριστιανούς ασκητές 

(Καριώτογλου, 1994). Ουσιαστικά η λέξη σούφι, προερχόµενη από τον όρο σουφισµός, 

δηλώνει «αυτόν που είναι καθαρός στην καρδιά» ή αλλιώς «έναν από τους εκλεκτούς» 

(Καριώτογλου, 1994).  

  Αν και στο Ισλάµ υπάρχουν διατυπωµένες απόψεις σχετικά µε το κατά πόσο αυτή η 

θρησκεία υποστηρίζει την ύπαρξη του µυστικισµού, η έκφραση ασκητικού ιδεώδους δεν 

είναι άγνωστη στο Ισλάµ (Καριώτογλου, 1994). Ο Μωάµεθ στο πρώτο κήρυγµά του στη 

Μέκκα διέδιδε την ανάγκη για µετάνοια εν όψει της επερχόµενης ηµέρας της κρίσεως 

(Κορ. 82:9, 89:20, 16:96) και το γεγονός ότι τα υλικά αγαθά του κόσµου αποτελούν δώρο 

Θεού αλλά και εµπόδιο για τους πιστούς, το οποίο είναι ικανό να τους οδηγήσει στο να 

χάσουν το φόβο της επερχόµενης κρίσης (Καριώτογλου, 1994). Παρά τις απόψεις 

διάφορων θεολόγων του Ισλάµ, ότι η άσκηση µε την ειδική έννοια του όρου δεν είχε θέση 

στο Ισλάµ, υπήρξαν και άλλοι οι οποίοι λαµβάνοντας υπ’ όψη το παραπάνω κήρυγµα του 

Μωάµεθ, προχώρησαν σε µια µυστικιστική θεώρηση της σχέσης Θεού και ανθρώπου 

(Καριώτογλου, 1994). Πολλοί στίχοι του Κορανίου υπέστησαν την κατάλληλη ερµηνεία 

προκειµένου να στηρίξουν θεολογικά έναν τέτοιου είδους τρόπο ζωής (Καριώτογλου, 

1994). Η βασική διαφορά ανάµεσα στον ασκητισµό και στον µυστικισµό είναι ο Θείος 

έρωτας και βασίζεται σε ένα στίχο του Κορανίου, ο οποίος αναφέρει ότι «είναι ο Θεός 

που θα µπορούσε να δηµιουργήσει έναν λαό που θα τους αγαπά και θα τον αγαπούν» (Κορ. 

5:54).  
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  Σχετικά µε τη γέννηση του σουφισµού υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις. 

Ορισµένοι τον θεωρούσαν προϊόν της εσωτερικής διδασκαλίας του Μωάµεθ, άλλοι 

τόνισαν ότι δέχτηκε περσικές και ινδικές επιδράσεις και κάποιοι άλλοι την νεοπλατωνική 

προέλευσή του (Ζιάκας, 1991). Ωστόσο, το σίγουρο είναι ότι ο Χριστιανισµός, µαζί µε 

την πληθώρα των γνωστικών συστηµάτων και ο Ιουδαϊσµός επηρέασαν τον µυστικισµό 

του Ισλάµ (Ζιάκας, 1991). Αυτά τα ρεύµατα προσαρµόστηκαν ανάλογα µε την ισλαµική 

διδασκαλία και έτσι προέκυψε ο µυστικισµός ως νέο πνευµατικό προϊόν, ιδιαιτέρως 

µουσουλµανικό (Ζιάκας, 1991). Επιπλέον, στην ανάπτυξη του ασκητικού ιδεώδους, 

συνετέλεσαν και άλλοι παράγοντες πολιτικοί, κοινωνικοί και πνευµατικοί, όπως για 

παράδειγµα ο εµφύλιος πόλεµος που ξεκίνησε τριάντα χρόνια µετά το θάνατο του 

Μωάµεθ. Ο πόλεµος αυτός οδήγησε σε σχίσµα την ισλαµική κοινότητα, µε την 

δηµιουργία της ορθόδοξης παράταξης της sunna και της παράταξης του Αλή, γαµπρού 

του Μωάµεθ, την shi‘a, η οποία προσέφερε πολλά στον σουφισµό (Ζιάκας, 1991). 

    Ο σουφισµός κατά την εξέλιξή του δέχτηκε εξωϊσλαµικές επιδράσεις, όπως από 

τον Βουδισµό, τον γνωστικισµό, τον νεοπλατωνισµό και φυσικά από το πλήθος των 

ορθοδόξων ή µονοφυσιτών αναχωρητών (ραχίµπ) και µοναχών, σε ότι αφορούσε την 

προσευχή και τους κανόνες της άσκησης (Καριώτογλου, 1994). Ο χαρακτήρας της 

πρώτης βαθµίδας από τις τέσσερις συνολικά, του µυστικισµού στο Ισλάµ ήταν ασκητικός 

και κυρίως σηµιτικός (Ζιάκας, 1991). Οι ασκητικές αυτές τάσεις έβρισκαν στήριγµα στο 

αρχικό κήρυγµα του Μωάµεθ στη Μέκκα, το οποίο επεσήµανε τα θέµατα που ανέφερε 

συνεχώς ο ίδιος, όπως η ηµέρα της κρίσης, το ενιαίο του Θεού, το έλεος και το µεγαλείο 

του (Ζιάκας, 1991). Το Ισλάµ µε τις αναφορές του περί νηστείας και λιτανείας ενίσχυε 

την αυστηρή ζωή των µυστικιστών, ωστόσο, είναι αδιαµφισβήτητο ότι το ενδογενές αυτό 

στοιχείο της ευσέβειας, τράφηκε από τον Χριστιανισµό και συγκεκριµένα από κάποιες 

χριστιανικές µορφές της ερήµου (Ζιάκας, 1991). 

  Στόχος του σουφισµού είναι η ένωση µε τον Θεό, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται µέσα 

από µια συγκεκριµένη πορεία πάνω σε µια ατραπό (tariqa), η οποία συνιστά «διακλάδωση 

ή παράλληλη πορεία της κύριας οδού, που είναι ο νόµος του Κορανίου, µε όλες τις 

υποχρεώσεις που οφείλει να ακολουθεί κάθε πιστός µουσλίµ» (Καριώτογλου, 1994, σ. 33). 

Με την ατραπό φθάνει κανείς σε µια εσωτερική κατάσταση (haqiqa) που καταλήγει στην 

ενότητα µε την απόλυτη πραγµατικότητα (Καριώτογλου, 1994). Συνεπώς, ο νόµος, η 

ατραπός και η γνώση «αποτελούν τα τρία επίπεδα πάνω στα οποία ο «γνωστικός» 

εξυφαίνει την επιτυχία στο στόχο του» (Καριώτογλου, 1994, σ. 33). Κάθε µύστης, ο οποίος 
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θεωρείται ταξιδιώτης (salik), πρέπει να περάσει από επτά σταθµούς (maqam) ή στάδια, 

καθένα από τα οποία, εκτός του πρώτου, είναι αποτέλεσµα των προηγούµενων 

(Καριώτογλου, 1994). Αυτά είναι µε τη σειρά η µετάνοια, η εγκράτεια, η απάρνηση, η 

πτωχεία, η υποµονή, η εµπιστοσύνη στον Θεό και η ικανοποίηση και κατακτούνται µε 

προσωπικό αγώνα (Καριώτογλου, 1994). Με την ατραπό, ο µύστης επιτυγχάνει τη γνώση, 

η οποία συνδυάζεται µε την αγάπη (mahabba), το Θείο έρωτα, στοιχεία τα οποία οδηγούν 

στη φώτιση και την έκσταση (Καριώτογλου, 1994). Τα όσα προαναφέρθηκαν µπορούσαν 

να τα εφαρµόζουν τόσο οι έγγαµοι όσο και οι άγαµοι µύστες, όµως µεγάλος αριθµός 

αυτών ενώθηκαν σε αδελφότητες ή δερβίσικα τάγµατα (Καριώτογλου, 1994). Σε πολλούς 

κύκλους των σούφι αναπτύχθηκαν και πολυθεϊστικές, νεοπλατωνικές αντιλήψεις, αλλά 

και ιδέες περί ενσαρκώσεως του Θεού (Hajjal) (Καριώτογλου, 1994). Ο σουφισµός 

απευθύνθηκε «όχι στους κοινούς οπαδούς της θρησκείας, αλλά στους εκλεκτούς, τα 

ανήσυχα πνεύµατα, που µπόρεσαν και πέταξαν ελεύθερα πέρα από τα δόγµατα της 

ισλαµικής ορθοδοξίας» (Καριώτογλου, 1994, σ. 35).  

  Συµπερασµατικά, έπειτα από αυτή τη συνοπτική αναδροµή στην ιστορία του και 

την ανάλυση της έκφρασης του µυστικισµού στον Χριστιανισµό και στο Ισλάµ, 

διαφαίνεται και οι δυο θρησκείες τον θεωρούν ως έναν από τους καλύτερους τρόπους να 

έρθει ο άνθρωπος πιο κοντά στον Θεό. Ο µυστικισµός του Ισλάµ έχει σαφώς επηρεαστεί  

από τον χριστιανικό µυστικισµό, τον µοναχισµό, και αυτός είναι ο λόγος που η προσευχή, 

η µετάνοια, η νηστεία, η ολιγάρκεια και η απόλυτη υπακοή στον Θεό είναι κοινές 

πρακτικές που εφαρµόζονται τόσο από τους µοναχούς όσο και από τους σούφι.  
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Κεφάλαιο 3ο : Οι διαπολιτισµικές «αξίες» του Χριστιανισµού 
 

 

3.1. Ο Ιησούς Χριστός ως παιδαγωγός και η διδασκαλία του για τον «άλλο» 
 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται µια παιδαγωγική προσέγγιση της διδασκαλίας του 

Ιησού Χριστού και ειδικότερα η διδασκαλία του σχετικά µε τους «άλλους», τους 

«έτερους», προκειµένου να επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση των διαπολιτισµικών 

«αξιών» που εµπεριέχει ο Χριστιανισµός και οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια. 

  Αρχικά, κρίνεται σκόπιµο να προσδιοριστεί το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο στο 

οποίο έζησε και δίδαξε ο Ιησούς. ∆υστυχώς δεν είναι γνωστό ακριβώς το πότε γεννήθηκε 

ο Ιησούς, πότε άρχισε τη δηµόσια δράση του και πόσο διάστηµα διήρκησε αυτή, ούτε και 

η ηµεροµηνία του θανάτου του. Ο Σκύθης µοναχός ∆ιονύσιος ο Μικρός τον 4ο αιώνα 

καθόρισε τη γέννηση του Ιησού στο έτος 754 από κτίσεως Ρώµης όµως έκανε λάθος για 

µια καθυστέρηση τουλάχιστον τεσσάρων ετών και έτσι ο σηµερινός χριστιανικός κόσµος 

που ακολουθεί τον απολογισµό του ∆ιονυσίου διαιωνίζει το λάθος (Μουστάκης, 1991). 

Είναι ωστόσο σίγουρο ότι ο Ιησούς γεννήθηκε πριν το θάνατο του Ηρώδη του Μεγάλου, 

δηλαδή πριν από το χρονικό διάστηµα µεταξύ του τέλους Μαρτίου και των αρχών 

Απριλίου του έτους 750, τον 4ο αιώνα π.Χ.. Η βεβαιότητά αυτή στηρίζεται στην έγκυρη 

πληροφορία του θανάτου του Ηρώδη στο παραπάνω χρονικό διάστηµα. Η σειρά των 

γεγονότων είναι η ακόλουθη: γέννηση Ιησού, άφιξη των Μάγων στην Ιερουσαλήµ,  

διάταγµα της σφαγής των βρεφών που ήταν γεννηµένα από διετίας, αναχώρηση του 

Ηρώδη για την Ιεριχώ, θάνατος του Ηρώδη (Μουστάκης, 1991).  

  Για την καλύτερη κατανόηση της διαδοχής των γεγονότων της ζωής του Ιησού 

Χριστού παρατίθεται ο ακόλουθος χρονολογικός πίνακας: 

1. Γέννηση του Ιησού: Προς το τέλος του έτους 748 από 

κτίσεως Ρώµης, 6 π.Χ. 

2. Αρχή της δράσης του 

Ιωάννη του Βαπτιστή: 

Κατά τις αρχές του έτους 28µ.Χ. (ή 

µεταξύ Οκτωβρίου και ∆εκεµβρίου του 

27) 
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3. Βάπτισµα και αρχή της 

δηµόσιας ζωής του Ιησού: 

Λίγο χρόνο µετά την προηγούµενη 

ηµεροµηνία. Ο Ιησούς είναι 32 ως 33 

ετών 

 

4. Πρώτο Πάσχα της 

δηµόσιας ζωής του Ιησού:  

Μάρτιος-Απρίλιος του έτους 28. 

Ηλικία του Ιησού: 32 ½ - 33 ½ έτη 

 

5. ∆εύτερο Πάσχα:  Mάρτιος-Απρίλιος του έτους 29. 

Ηλικία του Ιησού 33 ½ - 34 ½ έτη 

6. Τρίτο Πάσχα και θάνατος 

του Ιησού:  

7 Απριλίου του έτους 30, ηµέρα 14 

του µηνός Νισάν. Ηλικία του Ιησού 34 ½ 

-35 ½ . 

Πίνακας 3.1.1.: Χρονολογικός πίνακας ζωής Ιησού (Μουστάκης, 1991, σ. 173) 

  Όποιες πληροφορίες διαθέτουµε για τον Ιησού προέρχονται από τα Ευαγγέλια, τα 

οποία ωστόσο δεν παρουσιάζουν µια «βιογραφία» του Θεανθρώπου µε την έννοια που 

έχει στις µέρες µας ο όρος. Σκοπός των Ευαγγελιστών ήταν η παρουσίαση της ζωής του 

Χριστού µέσα από καθηµερινά και απλά γεγονότα και όχι ο σαφής χρονολογικός της 

προσδιορισµός (Μουστάκης, 1991).  

  Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Ιησούς είχε Ιουδαϊκή καταγωγή. Οι Ιουδαίοι είχαν χάσει 

την ανεξαρτησία τους από τους Ρωµαίους κατακτητές και ήταν υποτακτικοί τους (Phipps, 

1999). Μητρική γλώσσα του ήταν τα αραµαϊκά, σηµιτική γλώσσα που συνδέεται στενά 

µε τα ιουδαϊκά. Σύµφωνα µε κάποιες πηγές, ήταν σε θέση να διαβάζει ιουδαϊκά καθώς 

φοίτησε σε ιουδαϊκό σχολείο-συναγωγή στη Ναζαρέτ, όπου διδασκόταν αποκλειστικά η 

ιουδαϊκή Βίβλος. Εκεί, στον Οίκο του Βιβλίου όπως ονοµαζόταν οι µαθητές εκτός από 

θεολογία, µελετούσαν και  ιστορία, λογοτεχνία, πολιτικές σχέσεις, ηθική και λατρευτικές 

πρακτικές µε κύριες πηγές τα ανθολογήµατα από τις γραφές  της προηγούµενης χιλιετίας 

(Phipps, 1999). Ο Ιησούς άσκησε κοσµικό επάγγελµα για πολλά χρόνια. Συγκεκριµένα 

από τα παιδικά του χρόνια ασκήθηκε στην τέχνη του ξυλουργού κοντά στον Ιωσήφ. 

Ζούσε σε µια πόλη αποµακρυσµένη από τον πολιτισµό και θεωρούσε την Ιερουσαλήµ ως 

το γεωγραφικό κέντρο του παγκόσµιου πολιτισµού (Phipps, 1999).  

  Το κήρυγµα του Ιησού συνέπιπτε µε το κήρυγµα του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο 

οποίος θαύµαζε την έµφαση που έδινε αυτός ο προφήτης στα θετικά αποτελέσµατα της 
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µετάνοιας. Το προφητικό κήρυγµα του Ιησού άρχισε όταν ήταν στην ηλικία των τριάντα 

ετών. Ο Γαλιλαίος πήγε στην έρηµο της Ιουδαίας όπου κήρυττε ο εξάδελφός του ο 

Ιωάννης και του ζήτησε να τον βαπτίσει για να ξεκινήσει την νέα του αποστολή. Τότε ο 

Ιησούς είδε όραµα και ακούστηκε φωνή: «Εἶδε να σχίζωνται οἱ οὐρανοί και το Πνεῦµα 

τοῦ Θεοῦ ὡσάν περιστερά, να κατεβαίνῃ εἰς αύτόν. Και ἦλθε φωνή ἀπό τους ουρανούς, που 

ἔλεγε ‘συ εἶσαι ὁ Υἱος µου ὁ ἀγαπητός» (Ραχµάν, σ.165, ό. π. Phipps, 1999, σ. 90).  

  Με τη βάπτισή του ο Ιησούς αντιλήφθηκε ότι πρέπει να επιτελέσει ένα σπουδαίο 

έργο, για αυτό και αποσύρθηκε στη Νεκρά Θάλασσα, προκειµένου τίποτα να µην µπορεί 

να τον αποσπάσει από την πνευµατική του προετοιµασία. Εκεί, βιώνει τρεις πειρασµούς, 

αλλά στην παρούσα εργασία αξίζει να αναφερθεί ο δεύτερος, µε τη σειρά  που τους έχει 

καταγράψει ο Λουκάς, κατά τον οποίο ο Ιησούς βλέπει µε τα µάτια του µυαλού του όλα 

τα βασίλεια της γης. Του δίνεται η ευκαιρία να εξουσιάσει όλους τους ανθρώπους µε τη 

χρήση διαβολικών τακτικών. Σύµφωνα µε τον Phipps (1999), στους αιώνες πριν και µετά 

τον Ιησού, κύριο µέσο για την απόκτηση παγκόσµιας ισχύς ήταν ο πόλεµος. Ωστόσο, ο 

Ιησούς επιθυµούσε να δηµιουργήσει ένα πνευµατικό διαπολιτισµικό βασίλειο του Θεού 

για αυτό και απέρριψε την αρχή ότι ο σκοπός αγιάζει τα µέσα προκειµένου να 

εκµηδενίσει την ανθρωποκεντρική και διαβλητή έννοια της εξουσίας που συνδέεται µε τα 

έθνη-κράτη. 

  Από το κήρυγµα του Ιησού επαληθεύονται οι Ισραηλινοί προφήτες, ο τρόπος ζωής 

τους και οι λόγοι τους. Στο πρόσωπό του επαληθεύτηκε η βασική ιδέα του Ωσηέ, η 

διδαχή της αγάπης και της ευσπλαχνίας και η εκπλήρωση των προφητειών του Ησαΐα για 

έναν βασανισµένο υπηρέτη, που θα γινόταν το «φως των εθνών» και ο οποίος θα 

προσπαθούσε µε ευγενικούς τρόπους να φέρει τη δικαιοσύνη στη γη (Phipps, 1999). 

  Ο Ιησούς στη Γαλιλαία προσέλκυε µεγάλα πλήθη, παρόλο είχε τη φήµη του 

ανατρεπτικού στοιχείου και πολλά µέλη του θρησκευτικού κατεστηµένου δεν τον 

συµπαθούσαν και αηδίαζαν µε την καλοσύνη που έδειχνε στους περιθωριοποιηµένους. Η 

απάντηση του Ιησού στο τελευταίο ήταν ότι η αποστολή του στη ζωή ήταν να µείνει στο 

πλευρό των παραµεληµένων και να τους δείξει τη µεγαλύτερη εµπιστοσύνη προκειµένου 

αυτοί να αλλάξουν εν τέλει τη συµπεριφορά τους. Σκοπός του ήταν να συγχρωτίζεται µε 

τους αµαρτωλούς, όχι µε όσους πίστευαν ότι έχουν τέλεια πνευµατική υγεία (Phipps, 

1999). Κήρυττε το λόγο του Θεού και την ανάγκη για µετάνοια, στην οποία 

συµπεριλαµβάνεται η ριζική αλλαγή των προσωπικών αξιών µε αποτέλεσµα την 
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απόρριψη του θρησκευτικού νοµικισµού, την κάθαρση της εσωτερικής ζωής και την 

παροχή βοήθειας σε όσους τη χρειάζονται. 

  Στον Ιησού απέδιδαν συχνά τον εβραϊκό τίτλο του ραβίνου, που στην ουσία 

σηµαίνει δάσκαλος, εξαιτίας του έντονου ενδιαφέροντός του για την ερµηνεία των 

Γραφών και εξαιτίας της χρήσης γλαφυρών παραβολών. Το κήρυγµά του ήταν γεµάτο 

ζωντάνια και τολµηρότητα και δεν σχετίζονταν µε τις ιουδαϊκές γραφές (Phipps, 1999). 

Στην Καινή ∆ιαθήκη προβάλλεται ο Χριστός ως παιδαγωγός και του ταιριάζει απόλυτα η 

προσωνυµία ∆ιδάσκαλος, αν και δε διέθετε κανένα πιστοποιητικό σπουδών από τις 

ραβινικές σχολές της εποχής. Ωστόσο, όλοι, ακόµη και οι Φαρισαίοι τον αναγνωρίζουν 

ως «ραβί», αφού είδαν τον τρόπο ζωής του, τη συµπεριφορά του απέναντι στον απλό λαό, 

την επιστηµονική και ψυχοπαιδαγωγική του κατάρτιση, δηλαδή το σύνολο του τρόπου 

ζωής του (Κογκούλης, 2000). Ο Ευαγγελιστής Λουκάς χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «ο 

λαός άπας εξεκρέµατο αυτού ακούων» (κατά Λουκ.19:48). Το γεγονός ότι ο Ιησούς 

Χριστός έχαιρε καθολικής αναγνώρισης έχει σπουδαία σηµασία γιατί το διδακτικό έργο 

και η εκτίµηση της αξίας του δασκάλου από τους µαθητές υποβοηθούνται από αυτή 

(Κογκούλης, 2000).  

  Ο Χριστός ήταν γνώστης ολόκληρης της υπόστασης του ανθρώπου και 

αντιλαµβανόταν τον άνθρωπο «ως παιδί, εικόνα και οµοίωµα του Θεού, ως αδελφό δικό 

του, πολίτη της επίγειας και ουράνιας βασιλείας που συνοµιλεί µε τους αγγέλους, 

στεφανωµένος µε δόξα, προορισµένος να γίνει µέτοχος της Θείας δόξας και να λάµψει 

όπως ο ήλιος στη βασιλεία του Πατέρα Του» (Κογκούλης, 2000, σ. 66). Μπορούσε να 

διακρίνει καθαρά την ποιότητα, τη διάθεση και τις δυνατότητες που έκρυβε κάθε 

άνθρωπος µέσα του, ανεξάρτητα από την εξωτερική εµφάνιση και την κοινωνική θέση. 

Συνακόλουθα διέβλεπε την υποκρισία και την ψυχική κατωτερότητα όσων υποκρίνονταν, 

τα πάθη τους και τις σκοτεινές τους διαθέσεις και δε δίσταζε να τους αποκαλύψει για να 

στηλιτεύσει την υποκρισία τους: «τι µε πειράζεται υποκριταί;» (κατά Μάρκ. 12, 15) 

(Κογκούλης, 2000). 

  Σκοπός της αγωγής για το Χριστό ήταν η οµοίωση του ανθρώπου µε τον Θεό, η 

θέωσή του. Ο Ίδιος όντας γνώστης της τελειότητας του Θεού επιθυµούσε να κατευθύνει 

τον άνθρωπο προς αυτή. Με το λόγο του και τις πράξεις του διακήρυξε την πλούσια 

αγάπη του προς τους µαθητές του αλλά και προς όλον τον κόσµο (Κογκούλης, 2000). 

Παρουσιάστηκε ως ποιµένας που συµπονά το ποίµνιό του και που ήταν διατεθειµένος να 
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αγωνιστεί µέχρι θανάτου προκειµένου να εξασφαλίσει την ασφάλεια του. Αντιµετώπιζε 

τον άνθρωπο ως το παιδί του Θεού, το παραπλανηµένο πρόβατο, τον άσωτο υιό, χωρίς 

κοινωνικές και φυλετικές διακρίσεις ακόµα και σε συνθήκες ηθικής αθλιότητας 

(Κογκούλης, 2000). ∆ιέθετε άριστη ικανότητα επικοινωνίας µε το ακροατήριο, γεγονός 

που φανερώνει το διδακτικό του χάρισµα να µεταφέρει µε αποτελεσµατικό τρόπο τις 

εµπειρίες σε όσους τον άκουγαν. Όπως αναφέρει ο Κογκούλης (2000, σ. 67), «για το 

Χριστό, ο ψαράς της Τιβεριάδας και ο διδάσκαλος του συνεδρίου, το αφελές νήπιο και ο 

ληστής που ψυχορραγούσε πάνω στο σταυρό, γεωργοί, επαγγελµατίες, στρατιώτες, έµποροι, 

άνδρες και γυναίκες, Ιουδαίοι και Σαµαρείτες, Έλληνες και Χαναναίοι, όλοι, και 

περιφρονηµένοι αµαρτωλοί, είναι πρόσωπα αγαπητά». Αποζητούσε το να είναι ∆άσκαλος, 

Παιδαγωγός και ο Σωτήρας όλων, για αυτό και τους περιέκλειε µε την απεριόριστη αγάπη 

του. Έδειχνε ιδιαίτερη αγάπη για τους αµαρτωλούς και δεν τους αντιµετώπιζε µε αηδία ή 

µε φαρισαϊκή αλαζονεία (Κογκούλης, 2000). 

  Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ιησούς δεν αντιµετώπιζε τους µαθητές  και τους 

ανθρώπους ως σύνολο, ως µάζα και απρόσωπο πλήθος, αλλά διέκρινε σαφώς το κάθε 

άτοµο και απευθυνόταν προσωπικά σε αυτό, ανάλογα µε τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα της ψυχής του (Κογκούλης, 2000). Φρόντιζε όµως η αγάπη του να µην 

τον παρασύρει σε λόγια και έργα που καταπνίγουν την λογική και παραµερίζουν τη 

σύνεση, δηµιουργώντας τέτοιου είδους εσωτερική καλλιέργεια στα άτοµα, της οποίας 

φυσικό επακόλουθο θα ήταν η πρόληψη των διαφορών ή η ειρηνική και δίκαια επίλυσή 

τους (Κογκούλης, 2000). 

  Ο Ιησούς Χριστός χειραγωγούσε το ακροατήριό του από τα απλούστερα στα 

βαθύτερα νοήµατα, ανάλογα πάντα µε την αντίληψη, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες 

τους. Είχε την υποµονή να αναλύει τα υψηλά νοήµατα προκειµένου να γίνουν κατανοητά 

από τη διάνοια όλων των ανθρώπων που τον παρακολουθούσαν (Κογκούλης, 2000). Οι 

λέξεις που χρησιµοποιούσε, η µεθοδολογία που ακολουθούσε, ο τρόπος διαπραγµάτευσής 

του µε διάφορα θέµατα αναδείκνυαν την παιδαγωγική του δραστηριότητα. Ήξερε 

ακριβώς τι και πως θα το διδάξει και οι γνώσεις του δεν ήταν µόνο θεολογικού 

ενδιαφέροντος (δογµατικές και ηθικές αλήθειες) αλλά αναφερόταν και στα έµψυχα και 

άψυχα όντα της φύσης, στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή, στα επαγγέλµατα των 

ανθρώπων, στην πολιτική, στα έθιµα, στις παραδόσεις  και στην ιστορία του λαού 

(Κογκούλης, 2000). Γνώριζε τέλεια τη Βίβλο ώστε να τη χρησιµοποιεί άνετα και 

επιτυχώς. Έκανε συχνές αναφορές στην Παλαιά ∆ιαθήκη, εµπλουτίζοντας τη διδασκαλία 
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του και παρόλο που ανέφερε µόνο όσα ήταν κατανοητά από το ακροατήριό του, η 

διδασκαλία του χαρακτηριζόταν από άπειρο πλάτος και βάθος (Κογκούλης, 2000). 

  Η διδασκαλία του Χριστού απευθύνονταν και συνεχίζει να απευθύνεται σ’ όλους 

τους ανθρώπους, αφού χρησιµοποίησε έναν εξαιρετικά οικείο και φιλικό τρόπο κατά την 

ανάπτυξή της. Συγκεκριµένα «αντιµετωπίζει τα παιδιά ως µέλη συγκεκριµένης οικογένειας, 

συνοµιλεί µε τη γυναίκα (Ιω. 4: 27), παραβιάζοντας κοινωνικές απαγορεύσεις, 

ακολουθείται από γυναίκες (Λκ. 7: 30),  αγγίζεται από µια «αµαρτωλή» ( Λκ. 7: 30), 

συναναστρέφεται µε τους περιφρονηµένους ψαράδες (Ιω. 21: 27), τελώνες (Λκ. 23: 20), 

αµαρτωλούς (Μθ. 9: 11), λεπρούς, προσήλυτους (Ιω. 12: 20)» (Κογκούλης, 2000, σ. 72). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η  διδασκαλία του χαρακτηρίζονταν από ακριβολογία, απλότητα, 

χάρη, σαφήνεια και φυσικότητα. Έκανε χρήση απλών, καταληπτών και ευκολονόητων 

από τους ακροατές του λέξεων. Όταν αντιλαµβανόταν ότι τα υψηλά (πνευµατικά) 

νοήµατα της διδασκαλίας του δε γινόταν κατανοητά, τα αποσαφήνιζε µε εικόνες και 

παροµοιώσεις από το φυσικό τους κόσµο, µε έργα και σκηνές από την καθηµερινή ζωή 

και µε ιστορικά γεγονότα (Κογκούλης, 2000). Η γλαφυρότητα της έκφρασής του, η 

σαφήνεια, η πρωτοτυπία και η έντονη παραστατικότητα, συνέβαλαν στην καλύτερη 

αποµνηµόνευση όσων δίδασκε. Ο λαός δεν αποµνηµόνευε µόνο τη φράση αλλά και το 

νόηµά της και έτσι τη χρησιµοποιούσε επιτυχώς σε παροιµίες, ρητά και σε συµβουλές 

(Κογκούλης, 2000).  

  Ο Χριστός ήταν ταπεινός αλλά ταυτόχρονα και οραµατιστής µιας διαφορετικής 

κοινωνίας και αυτό πάσχιζε να πετύχει. Να διαµορφώσει µια κοινωνία αγάπης, ειρήνης, 

ανθρώπινης «ζεστασιάς» και αλληλεγγύης. Επεδίωκε την προσωπική αλλαγή επιλέγοντας 

και εκπαιδεύοντας δώδεκα συνηθισµένους νεαρούς ώστε να γίνουν φορείς του 

ευαγγελίου του. Γνώριζε βέβαια, πως πρόκειται για νέους µε πάθη και αδυναµίες αλλά 

αυτή ήταν και η πρόκληση. Επεδίωκε ουσιαστικά να διαµορφώσει τους χαρακτήρες τους 

µε ένα µόνο εφόδιο, την αγάπη (Phipps, 1999). Η αγάπη αποτελούσε για το Χριστό 

αστείρευτη πηγή σοφίας, δύναµης, ενθουσιασµού και εµπνεύσεως για κάθε παιδαγωγό 

(Κογκούλης, 2000). Κανένας δεν είχε κηρύξει την αγάπη απέναντι στους εχθρούς, ούτε 

είχε υπάρξει άλλος που να διδάσκει και να ασπάζεται έµπρακτα την πρακτική της µη-βίας 

απέναντι στους προσωπικούς τους διώκτες πριν από τον Ιησού (Phipps, 1999). Σύµφωνα 

µε τον Ντέιβιντ Φλάσερ, «η «ειδοποιός διαφορά» της ηθικής του Χριστού βρίσκεται σε 

τέσσερις λέξεις: «Αγαπάτε τους εχθρούς σας» (Phipps, 1999, σ. 139). 
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  Ο Ιησούς κήρυξε στον κόσµο της υπαίθρου, στους ναούς και στις πόλεις και µίλησε 

για την εµπιστοσύνη που πρέπει να έχει άνθρωπος στον Θεό, δίδαξε τη συγχώρεση, την 

υιοθέτηση µιας στάσης ζωής που να αγκαλιάζει µε αγάπη τον συνάνθρωπο και την 

οριστική λύτρωση του ανθρώπου από το κακό, την φθορά και τον θάνατο µε την 

συµµετοχή του στην "Βασιλεία του Θεού", στην αιώνια ζωή που συνεχίζεται µετά τον 

φυσικό θάνατο. Κήρυξε την ισότητα µεταξύ όλων των ανθρώπων, διότι για Αυτόν δεν 

υπάρχουν διαφορές, ούτε φυλετικές, ούτε ρατσιστικές, ούτε κληρονοµικές, ούτε εθνικές. 

Όλοι για Αυτόν και µέσα σε Αυτόν είµαστε ένα. Σύµφωνα µε τον Πορτελάνο (2013), η 

παιδαγωγική διάσταση του έργου του Ιησού Χριστού διαφαίνεται από το γεγονός ότι 

επικοινωνούσε µε αυτό που υπήρχε, το αγαπούσε ακριβώς όπως ήταν και διαλεγόταν µαζί 

του δίνοντας ταυτόχρονα µε τη στάση του κριτήρια τρόπου ζωής, χωρίς να το απαρνείται. 

Σύµφωνα µε τον Κλήµη τον Αλεξανδρεύς, ο Χριστός αποτελεί το αιώνιο πρότυπο του 

παιδαγωγού. 

 

  Ο Χριστός στη διδασκαλία του έκανε λόγο πολύ συχνά για τη σχέση των ανθρώπων 

µε τον «άλλο». Ποιος όµως χαρακτηρίζεται ως «άλλος»; Σύµφωνα µε έναν γενικό 

ορισµό, «ο όρος «άλλος, η, ο» ερµηνεύεται ως ο «οιοσδήποτε άλλος» ή «κάποιος άλλος», 

ενώ µε το άρθρο «ο», «ο άλλος» σηµαίνει «ο υπόλοιπος, ο εκτός του µνηµονευθέντος» και 

«οι άλλοι» είναι «πάντες οι άλλοι, οι λοιποί» (Ρεράκης, 2006, σ. 31). Για την απαρίθµηση 

ή την αναφορά ποικίλων προσώπων ο όρος «άλλος» δηλώνει «τη µεταξύ αυτών 

διαφορά», ενώ σπάνια χρησιµοποιείται ως «το αλλοίος», δηλαδή «άλλου είδους 

διάφορος» (Ρεράκης, 2006). Κάποιες άλλες ερµηνείες του όρου είναι ο «άλλος» ως 

«άλλος παρά τους συνήθεις, παράξενος, ξένος, άλλος οδίτης απατηλός», ενώ κάποιες 

άλλες τον συνδέουν µε το «έτερος» (Ρεράκης, 2006). 

  Ο «άλλος» στον Χριστιανισµό, εκτός του ότι είναι ίσος προς τον εαυτό του, 

θεωρείται «αδελφός» µε ξεχωριστή αξία, εικόνα του Θεού και ταυτίζεται µε την έννοια 

του «πλησίον» (Ρεράκης, 2006). Για τον «άλλο» ή τον «πλησίον» ο Χριστός µε την 

παραβολή του καλού Σαµαρείτη απαντά εύστοχα στον νοµικό που του έθεσε το ερώτηµα 

«και τις εστί µου πλησίον», ταυτίζοντας τον καλό Σαµαρείτη µε εκείνον που γίνεται 

«πλησίον» στην άµεση ανάγκη του «άλλου», αυτόν που ποιεί «το έλεος µετ’ αυτού». Με 

αυτήν την παραβολή αλλά και µε άλλες συναντήσεις του, όπως µε τη Σαµαρείτιδα, ο 

Χριστός ως θεάνθρωπος επαγγέλθηκε τη διαπολιτισµικότητα (Πορτελάνος, 2013). Στην 

Αγία Γραφή ο «άλλος» για πρώτη φορά αντιµετωπίζεται µε αγαπητικό τρόπο σε όλες του 
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τις διαστάσεις (ως πλησίον, αδελφός, φίλος, εχθρός, ξένος, διαφορετικός, µέλος κοινού 

σώµατος κ. ά.). Ο «άλλος» στην Καινή ∆ιαθήκη δεν είναι ένα τυχαίο δηµιούργηµα 

ανάξιο και ασήµαντο, αλλά ένα κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωση Θεού προσωπικό 

δηµιούργηµα.  

 

  Ο Χριστός, σύµφωνα µε τον π. Ιουστίνο Κεφαλούρο (Θεολογία, Τριµηνιαία 

Έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2013), διαλεγόταν συχνά µε τον 

«άλλο», τον «έτερο». Συγκεκριµένα δε δίστασε να διαλεχτεί µε τη Σαµαρείτιδα όπως 

προαναφέρθηκε, αλλά και µε τον Ρωµαίο εκατόνταρχο που είχε διαφορετική θρησκευτική 

παράδοση και κουλτούρα. Ο διάλογος του Χριστού µε τους «άλλους» δεν έχει 

προϋποθέσεις και όρους. Αντίθετα χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια και καθαρότητα και 

δεν έχει καµία ασφαλιστική δικλείδα. Η διδασκαλία του Χριστού µπορεί να συµβάλει 

έτσι ώστε να κατανοηθεί ο «άλλος», όχι ως αφηρηµένη έννοια, ούτε ως ιδεολόγηµα, ούτε 

ως µια αόριστη ανθρωπότητα, αλλά ως το συγκεκριµένο πρόσωπο. Ο Χριστός αποδέχεται 

τους ανθρώπους οντολογικά, ως πραγµατικές και ιδεολογικές υπάρξεις, µε απουσία 

διακρίσεων και προϋποθέσεων αλλά µε τις ιδιαιτερότητες, τις αδυναµίες και τις αµαρτίες 

τους, ακριβώς δηλαδή όπως είναι (Ρεράκης, 2006). 

  Σύµφωνα µε τη διδασκαλία του Χριστού, ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να προσπαθεί 

να φτάσει τη γνώση µε σκοπό να κυριαρχήσει πάνω στους «άλλους», αλλά αντίθετα θα 

πρέπει να το κάνει έχοντας ως στόχο την ταπεινή διακονία, την αγάπη προς τον Θεό και 

το συνάνθρωπο και µε αυτόν τον τρόπο να γίνει γνωστός στον Θεό (Ρεράκης, 2006). Η 

επίτευξη κοινωνικής ενότητας σύµφωνα µε τον Ιησού Χριστό κρίνεται σηµαντική και 

επιτυγχάνεται µέσα από την προσωπική αλληλοπεριχώρηση και την αγάπη, που σέβεται 

και διατηρεί και συνάµα «ενισχύει τον «άλλο» να είναι και να αναπτύσσεται ως ελεύθερη 

και πραγµατική ύπαρξη µε όλες τις ιδιαιτερότητές και τις διαφορές της» (Ρεράκης, 2006, σ. 

58). Οι ετερότητες δεν καταργούνται, αλλά παύουν να προκαλούν την εχθρότητα. 

Σύµφωνα µε τον Πορτελάνο, «ο Χριστός ως άριστος παιδαγωγός σαρκώνει την έννοια της 

καθολικότητας  πάνω στο Σταυρό θυσιάζοντας την ατοµικότητα και αναδεικνύοντας τη 

µοναδικότητα και τη διαφορετικότητα στην κοινωνία της θέωσης» (Πορτελάνος, 2013, σ. 

194). 

  Ο Ιησούς έκανε φανερό το πρωταρχικό του ενδιαφέρον για τους «άλλους» και κατά 

την πρώτη διδασκαλία του στη συναγωγή της Ναζαρέτ, την οποία συνέδεσε µε τον 

ευαγγελισµό των φτωχών και των καταφρονηµένων. Τόνισε µε αυτόν τον τρόπο τη στενή 
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και αδιαχώριστη σύνδεση πίστεως και αγάπης (Ρεράκης, 2006). Στη διδασκαλία του 

Χριστού ο οποιοσδήποτε «άλλος» χαρακτηρίζεται «πλησίον» και ο Χριστιανός οφείλει 

όχι απλά να τον ανέχεται και να τον σέβεται, αλλά να τον αγαπά όπως τον εαυτό του, 

ακόµη και αν είναι εχθρός του (Ρεράκης, 2006). Αυτό αφορά όλες τις πτυχές της 

διαπροσωπικής ζωής. Ο Χριστός δίδασκε στους ανθρώπους να δίνουν ευχές σε όσους 

τους δίνουν κατάρες, να κάνουν καλό σε όσους τους µισούν και να προσεύχονται για 

εκείνους που τους µεταχειρίζονται άσχηµα και τους κυνηγούν. Με λίγα λόγια ο Χριστός 

έδειξε µια νέα επαναστατική σχέση για να συνυπάρχουν οι άνθρωποι σε µια 

εκκλησιαστική κοινωνία αγάπης, ειρήνης, αλήθειας και δικαιοσύνης (Ρεράκης, 2006). 

∆ίδαξε ότι ακόµη και αν ο «άλλος» ως ελεύθερο ον στραφεί εναντίον των συνανθρώπων 

του, θα πρέπει να αντιµετωπίζεται από τον πιστό µε κατανόηση, εγκαρτέρηση, υποµονή, 

µακροθυµία, ανεξικακία και σε καµία περίπτωση να µην υπάρξει εκδικητικότητα 

απέναντί του (Ρεράκης, 2006). Ο Χριστός τόνισε ότι εάν ο «άλλος» αµαρτήσει, ο πιστός 

οφείλει να προσπαθήσει να τον φέρει και πάλι πίσω στην Εκκλησία. Όρισε ως µέτρο της 

στάσης και της συµπεριφοράς των ανθρώπων προς τους άλλους τη συµπεριφορά που οι 

ίδιοι θα ήθελαν να έχουν οι «άλλοι» απέναντί τους. Έτσι κάθε πιστός προτρέπεται να 

γυρνά και το άλλο µάγουλο όταν τον κτυπά ο «άλλος», αποδεικνύοντας έµπρακτα την 

πίστη του στο λόγο του Θεού (Ρεράκης, 2006).  

 

  Στον Χριστιανισµό, η άσκηση που πρέπει να ακολουθεί ο άνθρωπος για την 

τελείωσή του, είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη µίµηση της θυσιαστικής αγάπης του Ιησού 

Χριστού προς τους «άλλους» (Ρεράκης, 2006). Σύµφωνα µε τον  Φόιερµπαχ, το πάθος 

του Χριστού είναι ουσιαστικά το βουλητικό πάθος, το πάθος της αγάπης, της δύναµης να 

θυσιάζεσαι για τον «άλλο», για το καλό του «πλησίον». Ο Ιησούς δύναται να κατανοηθεί 

µόνο µέσα από τη µίµησή του, µετατρέποντας το παράδειγµά του σε πράξη ζωής. Με 

αυτόν τον τρόπο ο Χριστιανός γίνεται κατά χάρη Χριστός, γίνεται καθολικός άνθρωπος 

και αναγνωρίζει τον εαυτό του στο πρόσωπο κάθε συνανθρώπου του (Μαντζαρίδης, 

1981). 

3.2. Αγάπη και Ειρήνη 

 

Η αγάπη και ο σεβασµός συνιστούν «κεντρικό και πυρηνικό στοιχείο διαπολιτισµικής 

ηθικής και διάστασης» (Πορτελάνος, 2013, σ. 65). Η αγάπη ειδικότερα αποτελεί το 

κορύφωµα της προσφοράς στην κλίµακα των αξιών (Γιαννουλάτος, 2004). Είναι ένα 
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έµφυτο συναίσθηµα στη ζωή του ανθρώπου και εµφανίζεται αυθόρµητα στη ζωή του. 

Υπάρχουν τρία είδη αγάπης: α) η ιδιοτελής  αγάπη, κατευθυνόµενη από το συµφέρον, β) 

η φυσική αγάπη, προερχόµενη από φυσική συµπάθεια και γ) η ανιδιοτελής αγάπη, που 

πηγάζει από την αγάπη προς τον Θεό ή την αρετή και δεν αποβλέπει σε κανένα συµφέρον 

(Μαντζαρίδης, 1981). Η ανιδιοτελής αγάπη επαινείται, ενώ αντίθετα η ιδιοτελής 

χαρακτηρίζεται ως ψεκτή και η φυσική ως µέση.   

  Ο Χριστιανισµός τόνισε τις πανανθρώπινες διαστάσεις της αγάπης και 

«αποσαφήνισε µε το δυνατότερο φως την πολυεδρική έννοια και σηµασία της» 

(Γιαννουλάτος, 2004). Η αγάπη στον Χριστιανισµό αποτελεί τον κεντρικό του άξονα και 

είναι «αστείρευτη πηγή σοφίας, δύναµης, ενθουσιασµού και εµπνεύσεως», σύµφωνα µε το 

παράδειγµα του Ιησού (Κογκούλης, 2000, σ. 76). Η έννοια της αγάπης στον 

Χριστιανισµό επεκτάθηκε πέρα από κάθε όριο, φυλετικό, κοινωνικό και θρησκευτικό 

(Επί του Όρους Οµιλία, παραβολή Καλού Σαµαρείτη, Ύµνος της αγάπης στην Α΄ 

Κορινθίους). Σύµφωνα µε τη χριστιανική διδασκαλία, η αγάπη πηγάζει από τον Θεό και 

αγάπη είναι ο ίδιος ο Θεός (Α΄ Ιω. 4:8). Ο ορισµός της αγάπης σύµφωνα µε τον 

Απόστολο Παύλο είναι το να πονάει κάποιος όταν πονάνε οι άλλοι, να χαίρεται όταν 

χαίρονται οι άλλοι (προς Ρωµ. 12:15) και το να συγχωρεί εκείνους που του έχουν κάνει 

κακό. Ο ίδιος έβαλε πάνω από όλα την αγάπη λέγοντας: «Αν µπορώ να λαλώ όλες τις 

γλώσσες των ανθρώπων, ακόµα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, τα 

λόγια µου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καµπάνας ή σαν κυµβάλου αλαλαγµός. Κι αν έχω 

της προφητείας το χάρισµα και κατέχω όλα τα µυστήρια και όλη τη γνώση, κι αν έχω 

ακόµα όλη την πίστη  ώστε να µετακινώ βουνά ,αλλά δεν έχω αγάπη, είµαι ένα τίποτα»  

(Α΄ Κορ. 13 : 1 - 2). 

  Οι δύο σηµαντικότερες εντολές που έδωσε ο Ιησούς ήταν, ότι πρέπει πρώτον, να 

αγαπά κανείς τον Θεό µε ολόκληρη την ύπαρξή του (κατά Μάρκον 12:29) και δεύτερον, 

ότι οφείλει να αγαπά τον πλησίον του, όπως τον εαυτό του (κατά Μάρκον 12:31). 

Επιπλέον κατέστησε σαφές, ότι προκειµένου ο Χριστιανός να φτάσει στην τελείωση, θα 

πρέπει να µεταβαίνει διαρκώς από την ιδιοτέλεια στην ανιδιοτέλεια. Η ιδιοτέλεια έχει 

σχέση µε την θνητότητα και το θάνατο, ενώ αντίθετα η ανιδιοτέλεια προϋποθέτει την 

υπέρβαση του φόβου του θανάτου (Μαντζαρίδης, 1981). Η χριστιανική αγάπη εποµένως 

ξεχωρίζει από οποιαδήποτε άλλη αγάπη και ο Χριστιανός από οποιοδήποτε άλλο 

άνθρωπο, εξαιτίας της ανιδιοτελούς αγάπης, που απευθύνεται σε όλους και που αποτελεί 

πηγή κάθε αρετής (Μαντζαρίδης, 1981).  
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  Η αγάπη του Θεού είναι το συνεκτικό στοιχείο ανάµεσα στον κόσµο και τον 

άνθρωπο, το οποίο όµως δεν γίνεται άµεσα αντιληπτό (Μαντζαρίδης, 1981). Ο Θεός δεν 

επιβάλλει στον άνθρωπο να Τον αγαπήσει. Αντίθετα, η αγάπη προς Αυτόν προβάλλεται 

ως δυνατότητα ελευθερίας (Μαντζαρίδης, 1981). Ο Θεός προτιµά έστω κάποιον που τον 

µισεί θεωρώντας τον ως έναν «άτυχο εραστή» του, παρά κάποιον που αδιαφορεί εντελώς 

για Εκείνον (Αποκ. 3: 15-16). Ο Θεός ζητά ολόκληρη την ύπαρξη του ανθρώπου. Η 

εκπλήρωση της πρώτης εντολής περί αγάπης προς τον Θεό είναι δυνατή µόνο µε την 

καθολική προσφορά του ανθρώπου, κάτι που δικαιολογείται µε το γεγονός ότι στην 

οντολογική αρχή και στον σκοπό της ύπαρξης και της ζωής του ανθρώπου βρίσκεται η 

αγάπη του Θεού (Μαντζαρίδης, 1981). Όταν κάποιος αγαπάει τον Θεό, αυτό σηµαίνει ότι 

τηρεί και το θέληµά του και αυτή η σχέση συµβάλει στην εξυγίανση της ψυχής του 

ανθρώπου και στη δηµιουργία ιδανικού κλίµατος για την ανάπτυξη της αληθινής αγάπης 

(Μαντζαρίδης, 1981).  

   Η αγάπη, θεµελιώδης αρχή στον Χριστιανισµό, παίρνει υπόσταση στο πρόσωπο 

του Ιησού Χριστού. Ο ίδιος είναι αγάπη και η σχέση µαζί του είναι δύναµη (Πορτελάνος, 

2013). Ο Ίδιος έδωσε την προτροπή στους ανθρώπους να ακολουθούν το παράδειγµά του 

(κατά Ιω. 13: 15). Ο Ιησούς «ενώνει τους ανθρώπους στο αδιαίρετο σώµα του και κάνει 

δυνατή την ανάπτυξη της αληθινής αγάπης µέσα τους» (Μαντζαρίδης, 1981, σ. 201). Η 

αιτία της ιδιοτέλειας αίρεται και η δυνατότητα για την ανάπτυξη ανιδιοτελούς αγάπης και 

κοινωνίας θεµελιώνεται µε την πρόσληψη των ανθρώπων στο σώµα του Χριστού 

(Μαντζαρίδης, 1981). Με την παραβολή του χαµένου προβάτου ο Ιησούς αναδεικνύεται 

σε ποιµένα, που µπορεί και γνωρίζει το κάθε µέλος του κοπαδιού και είναι πάντα 

πρόθυµος και έτοιµος να ψάξει ακόµα και στο σκοτάδι προκειµένου να βρει το χαµένο 

πρόβατο και να το φέρει πίσω. «Κανένα πλάσµα δεν είναι τόσο ασήµαντο ώστε να µην 

αξίζει το ενδιαφέρον του Θεού» (Phipps, 1999, σ. 294).    

   Η δεύτερη µεγάλη εντολή, όπως προαναφέρθηκε, είναι η εντολή της αγάπης προς 

τον πλησίον. Ο Ιησούς συνέβαλε στο να διευρυνθεί η έννοια του «πλησίον». 

Συγκεκριµένα, το πάθος του Ιησού «δεν αντιπροσωπεύει παρά το ηθικό πάθος, το 

βουλητικό, το πάθος της αγάπης, της δύναµης να θυσιάζεσαι για το καλό του πλησίον» 

(Φόϋερµπαχ, σ. 117). Πλέον πλησίον δε θεωρείται µόνο ο γείτονας, αλλά και ο 

φοροεισπράκτορας που πολλοί τον αντιπαθούν, ο ανήθικος µοιχός, ο λεπρός που 

βρίσκεται στο περιθώριο και ο παράξενος ξένος (Phipps, 1999, σ.293). Ο Ιησούς 

αφηγήθηκε την παραβολή του Καλού Σαµαρείτη για να δείξει ότι «πλησίον» µας µπορεί 
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να είναι ο καθένας που χρειάζεται βοήθεια, σε όποιο έθνος και αν ανήκει (κατά Λουκάν 

10:29-37). Ο πλησίον στον Χριστιανισµό δεν προσδιορίζεται από εξωτερικά γνωρίσµατα, 

αλλά «δηµιουργείται µε την αγάπη και υπηρετείται µε την προσφορά και τη θυσία» 

(Μαντζαρίδης, 1981, σ. 204). Η αγάπη µε την έννοια της φροντίδας για τον άλλο 

εµφανίστηκε στον Χριστιανισµό ως «επαναστατική καινοτοµία» και αποτέλεσε την 

«αποφασιστική δύναµή του κατά την αναµέτρηση µε άλλες ιδέες και θρησκείες» 

(Ιερώνυµος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, «Μήπως η κρίση µας κρίνει;», 

εφηµ. Καθηµερινή, Κυριακή 12/02/2012, σ. 15, ό. π. Πορτελάνος, 2013, σ. 282). 

  Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αγάπη στον Χριστιανισµό συνδέεται πάντα µε 

συγκεκριµένα πρόσωπα, και όχι µε αφηρηµένες έννοιες. «Πλησίον» για τον Χριστιανό 

είναι «ο συγκεκριµένος άνθρωπος και όχι η αφηρηµένη έννοια του ανθρώπου ή της 

ανθρωπότητας» (Μαντζαρίδης, 1981, σ. 205). Εκτός από τα συγκεκριµένα πρόσωπα, έχει 

µια µόνο αυθεντική αναφορά, τον Θεό, που είναι οµοούσια και αδιαίρετη κοινωνία 

προσώπων (Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύµα). «Η αγάπη προς το Θεό, ως αγάπη προς το 

αρχέτυπο, κάνει αληθινή και την αγάπη προς την εικόνα του, τον άνθρωπο» (Μαντζαρίδης, 

1981, σ. 205). Για αυτόν τον λόγο, στον Χριστιανισµό θεωρείται ότι ο άνθρωπος είναι σε 

θέση να οικοδοµήσει εντός του τη Βασιλεία του Θεού, όταν ενώνεται µέσω της αγάπης 

µε τους άλλους ανθρώπους και µε τον Θεό. 

  Η πτώση από τον Παράδεισο θεωρείται ότι έκανε ανίκανο τον άνθρωπο να θεωρεί 

το συνάνθρωπό του ως αδελφό του, παιδί του ίδιου Πατέρα (Μαντζαρίδης, 1981). 

Ωστόσο, η αγάπη προς τον Θεό µπορεί να κατευθύνει τον άνθρωπο στην αγάπη προς τον 

συνάνθρωπο και να επαναφέρει τον άνθρωπο στην αγάπη προς τον Θεό (Μαντζαρίδης, 

1981). Σύµφωνα µε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη όποιος ισχυρίζεται ότι αγαπάει τον Θεό, 

αλλά µισεί τον αδελφό του, είναι ψεύτης (Α΄ Ιω. 4:20). Ο Θεός «τίθεται αλληλέγγυος προς 

τον πλησίον, προς τον ξένον, στις δοκιµασίες και στις ανάγκες αυτού και καλεί τους 

βεβαπτισµένους στο όνοµά Του να πράξουν και εκείνοι το ίδιο ως µιµητές του Χριστού» 

(Αρτέµη, 03/09/2015). Με την αγάπη προς τον άλλο, αυτόµατα δηλώνεται και η αγάπη 

στον Θεό. Η αγάπη αυτή αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, χωρίς διακρίσεις. Κάθε 

προσφορά που γίνεται στον πλησίον, θεωρείται ότι γίνεται στον ίδιο τον Ιησού και κάθε 

άρνηση προσφοράς στον πλησίον αποτελεί άρνηση προσφοράς στον Ίδιο (Μαντζαρίδης, 

1981).  
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  Ο Ιησούς ζήτησε από τους ανθρώπους να αγαπούν τους εχθρούς τους, να ευλογούν 

όσους τους καταριούνται, να ευεργετούν όσους τους µισούν και να προσεύχονται για 

εκείνους που τους βρίζουν και τους συκοφαντούν και τους καταδιώκουν άδικα, 

προκειµένου να αναδειχτούν σε τέκνα του ουράνιου Πατρός τους, όπως και Αυτός 

ανατέλλει τον ζωογόνο ήλιο σε πονηρούς και αγαθούς και στέλνει τη βροχή σε δίκαιους 

και άδικους (κατά Ματθ. 5:44-45). Η αγάπη προς τους εχθρούς είναι ουσιώδες στοιχείο 

της χριστιανικής διδασκαλίας. Συγκεκριµένα «αποτελεί τη λύδια λίθο, µε την οποία µπορεί 

να ελέγχεται και να διαπιστώνεται η ύπαρξη αληθινής χριστιανικής αγάπης, γιατί η αληθινή 

χριστιανική αγάπη δεν προσδιορίζεται από τη σκοπιµότητα και την ιδιοτέλεια, αλλά από την 

ελευθερία και την ανιδιοτέλεια» (Μαντζαρίδης, 1981, σ. 203). Συνεπώς, όπως ο Θεός δεν 

δείχνει κάποια προτίµηση σε κάποιο από τα παιδιά του, που κατάγονται απ’ όλα τα έθνη 

και αγαπά ακόµα και όσους δεν ζουν µε τους κανόνες του, αλλά µισούν τις κακές τους 

πράξεις, έτσι και οι άνθρωποι οφείλουν να αγαπούν ανιδιοτελώς όλα τα άτοµα, σεβάσµια 

ή µη (Phipps, 1999). Με την προτροπή να γίνουν οι άνθρωποι τέλειοι µε την αγάπη προς 

όλους, όπως τέλειος είναι και ο ουράνιος Πατέρας τους (κατά Ματθ. 5:48) ο Ιησούς 

ολοκλήρωσε το περί απεριόριστης αγάπης κήρυγµά του (Phipps, 1999). 

  Με την αγάπη συνδέεται και η ειρήνη. Η λέξη ειρήνη προέρχεται από το ρήµα 

«εῖρω», που σηµαίνει συνδέω (Μαντζαρίδης, 1981). Η ειρήνη αποτελεί µια «αγαπητική 

συνδιάθεση» (Μαντζαρίδης, 1981, σ. 133), συµβαδίζει µε την αγάπη και είναι το αντίθετο 

της ταραχής και της διάσπασης. Το νόηµα της ειρήνης του Χριστού είναι µην ζει ο 

άνθρωπος µέσα στη διάσπαση, για να µπορέσει να έρθει σε κοινωνία µε τον Θεό 

(Μαντζαρίδης, 1981). Η ειρήνη του Χριστού αφορά σε όλες τις διαστάσεις της ζωής του 

ανθρώπου. Το άτοµο µπορεί να βρει ξανά την ειρήνη µε τον εαυτό του στο πρόσωπο του 

Χριστού, ο οποίος είναι τέλειος Θεός και άνθρωπος (Μαντζαρίδης, 1981). Η ειρήνη που 

προσφέρει ο Χριστός «δεν είναι ηθικό µήνυµα, αλλά οντολογική δωρεά, δεν είναι απλή 

ειρήνευση, αλλά οντολογική ενοποίηση του ανθρώπου µέσα στη χάρη της άµεσης παρουσίας 

της αµαρτίας, γι’ αυτό και η αποκατάσταση της ειρήνης προϋποθέτει την αποµάκρυνση της 

αµαρτίας» (Μαντζαρίδης, 1981, σ. 133). Για τον Ιησού, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει 

ότι «Αυτός είναι η ειρήνη µας» (Προς Εφεσίους 2:14) και «έκανε ειρήνη διαµέσου του 

αίµατός Του στο σταυρό» (Προς Κολοσσαείς 1:20). Είναι µια ειρήνη που ο Θεός την 

προσφέρει γενναιόδωρα σε όλους τους ανθρώπους, γιατί Αυτός είναι «ο Θεός της 

ειρήνης» (Προς Ρωµαίους 16:20). Αυτή η ειρήνη δεν εξαρτάται από τους ίδιους τους 
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ανθρώπους, αλλά τους δίνεται χάρη στη θυσία του Χριστού. Στο πρόσωπο του Χριστού, 

ο άνθρωπος συναντά την ειρήνη µε τον συνάνθρωπό του. 

  Ο ίδιος ο Ιησούς επισηµαίνει ότι η ειρήνη του δεν είναι ειρήνη µε την κοσµική 

έννοια (κατά Ιω. 14:27). ∆εν αφορά την εξωτερική ειρήνευση των λαών ή των 

κοινωνικών οµάδων, ούτε είναι πολιτική ή κοινωνική ειρήνη. Είναι «η καθολική ειρήνη 

της προσωπικής κοινωνίας, που δεν µπορεί να περιοριστεί σε ορισµένα κοινωνικά σχήµατα 

ή πολύ περισσότερο να ταυτιστεί µε αυτά» (Μαντζαρίδης, 1981, σ. 133).  Μέσα στα 

πλαίσια της κοινωνικής ζωής αυτή η ειρήνη δύναται να διαταράξει την συµβατική 

ανθρώπινη ειρήνη και από αυτήν την οπτική προκύπτουν τα λόγια του Ευαγγελιστή 

Ματθαίου, ο οποίος αναφέρει ότι ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσµο για να φέρει ειρήνη, 

«ἀλλά µάχαιραν» (κατά Ματθ. 10:54). 

  Η ειρήνη στον Χριστιανισµό έχει εσχατολογική προοπτική και αυτό σηµαίνει ότι 

δεν είναι µια στατική, αλλά µια δυναµική κατάσταση (Μαντζαρίδης, 1981). Μέσα σε 

αυτήν την κατάσταση δεν απουσιάζουν οι αντιθέσεις, αλλά αυτές υπερβαίνονται, 

µεταµορφώνονται και δεν καταργούν την ειρήνη. Ο Θεός δίνει την ειρήνη στον άνθρωπο 

και ο άνθρωπος καλείται να ειρηνεύει ως κοινωνός της ζωής του Χριστού, συνεπώς η 

ειρήνη αποτελεί ταυτόχρονα ένα δεδοµένο και ένα ζητούµενο στον Χριστιανισµό 

(Μαντζαρίδης, 1981). Η διατήρηση της ειρήνης στη ζωή του Χριστιανού, αποτελεί 

ένδειξη της κοινωνίας του µε τον Θεό. Αποτελεί έναν τρόπο ζωής που καλλιεργείται 

συνεχώς και ως µόνιµη αδιάκοπη κατάσταση υπάρχει µόνο στη βασιλεία του Θεού 

(Μαντζαρίδης, 1981). Εποµένως η ειρήνη των λαών, η ειρήνη του κόσµου, εξαρτάται από 

τις σχέσεις του καθενός µας µε το νόµο του Θεού. Η ειρήνη, ως εσωτερική ειρήνη του 

ανθρώπου, ως ειρήνη µε τον Θεό και ως ειρήνη µε τον πλησίον είναι το πρώτο αίτηµα 

µέσα στις ευχαριστιακές συνάξεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας (Μαντζαρίδης, 1981). 

 

3.3. Ισότητα 

 

Ο άνθρωπος, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, είναι «κοινωνικό όν» και µόνο µέσα σε µια 

οργανωµένη κοινωνία, µπορεί να κινείται. Ωστόσο, προκειµένου να ενισχυθεί η 

παραγωγικότητα µιας κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, προϋπόθεση είναι η ισότητα όλων 

των µελών, χωρίς ρατσιστικές τάσεις, αλλά µε εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και 
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µε την ύπαρξη αλληλεγγύης ανάµεσα στις τάξεις, µέσα στα πλαίσια της ανιδιοτελούς 

αγάπης, του συµβιβασµού και της συµφιλίωσης (Καραθάνος, 2014). 

  Οι πρώτες αναφορές και διακηρύξεις σχετικά µε την ισότητα στον Χριστιανισµό θα 

πρέπει αρχικά να αναζητηθούν στην Παλαιά ∆ιαθήκη. Η Παλαιά ∆ιαθήκη παραθέτει τη 

διήγηση για τη δηµιουργία των πρώτων ανθρώπων, του Αδάµ και της Εύας, και έπειτα 

τον διαχωρισµό των φυλών και των γλωσσών. Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι «εποίησεν ο 

Θεός τον άνθρωπον, κατ’ εικόνα Θεού εποίησε αυτόν, άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς» 

(Γεν. 1:27, πρβλ. 1:26, 5:1). Κατά συνέπεια, η κοινή καταγωγή από ένα γένος ανθρώπων 

είναι δείγµα ισότητας όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου και φυλής (Λύκειο 

Γεροσκήπου Οµιλία, 2015). Στην Καινή ∆ιαθήκη, ο Απόστολος Παύλος, συνοψίζει την 

παραπάνω αναφορά της Παλαιάς ∆ιαθήκης µε τις φράσεις «εις Θεός και Πατήρ πάντων» 

και «εποίησεν εξ ενός αίµατος παν γένος επί της γης» (Πράξεις, 17:26). Συνεπώς,  «η 

βιβλική θεώρηση για την κοινή καταγωγή των ανθρώπων συνιστά µια αξία και ένα έρεισµα 

κατοχύρωσης του αξιώµατος της ανθρώπινης οµοείδιας, που εκπορεύεται από το γεγονός 

της αγάπης, αλλά και των συναφών πανανθρώπινων διεκδικήσεων και δικαιωµάτων» 

(Πορτελάνος, 2013, σ. 132). 

  Σύµφωνα µε τον Πορτελάνο, «η ενότητα και η ισοτιµία των ανθρώπων βασίζεται στο 

ότι έχουν κοινή φύση και τον ίδιο δηµιουργό» (Πορτελάνος, 2011, σ. 59). Παρ’ όλα αυτά, 

η ξεχωριστή προσωπικότητα του καθενός και ο κάθε διαφορετικός πολιτισµός 

διαµορφώνονται µε την καλλιέργεια των προσωπικών χαρισµάτων και µε τη ζωή της 

αγάπης, όπως τη δίδαξε ο Ιησούς. «Η πίστη στην ενοειδή αγάπη του Θεού συνενώνει και 

τις επιθυµίες των δηµιουργηµάτων που πλάστηκαν για να γίνουν όµοιοί Του» (Πορτελάνος, 

2011, σ. 59). Ο άνθρωπος έχει έµφυτη ηθική, η οποία σε συνδυασµό µε την πίστη αποκτά 

αγαπητικό χαρακτήρα προς τα όµοια, συνεπώς θεωρείται παράλογο και παρά φύση 

ενέργεια το να αντιδικεί ο άνθρωπος στους όµοιούς του και να τους εκµεταλλεύεται, 

όπως επίσης και το να αποστρέφεται την ενοειδή Αρχή, τον Θεό, που τον έπλασε «κατ’ 

εικόνα και καθ’ οµοίωσιν» (Πορτελάνος, 2011). Γίνεται φανερό λοιπόν ότι, η αγάπη που 

διδάσκει ο Χριστιανισµός δεν περικλείει µόνο όσους ακολουθούν τον Χριστό, αλλά 

όλους τους ανθρώπους για τους οποίους ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε (Προς Ρωµ. 

14:9).  

  Η ενανθρώπηση του Ιησού αποτελεί επίσης δείγµα ισότητας, εξαιτίας της ένωσής 

του, µέσω της Θεοτόκου, µε την κοινή ανθρώπινη φύση. Με τον Ευαγγελισµό ξεκίνησε 
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να προσλαµβάνεται από το Λόγο του Θεού η ανθρώπινη φύση, που είναι κοινό στοιχείο 

όλων των ανθρώπων. Συνεπώς, οι άνθρωποι εκτός από κοινή καταγωγή, θεωρείται ότι 

έχουν και κοινή σωτηρία από τον Χριστό (Λύκειο Γεροσκήπου Οµιλία, 2015). Πάνω σε 

αυτή τη βάση, ο Απόστολος Παύλος διακήρυξε ότι δεν υπάρχει καµία διαφορά ανάµεσα 

στον άνδρα και στη γυναίκα, στον δούλο και στον ελεύθερο, στον Έλληνα, στον Σκύθη ή 

σε άνθρωπο άλλης φυλής και ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον Ιησού Χριστό (Προς Γαλ. 

3:26-28). Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο θεολογικός διάλογος που είχε ο Ιησούς µε τη 

Σαµαρείτιδα, είναι ένας από τους σπουδαιότερους διαλόγους που είχε ο Ιησούς και 

καθιστά σαφές ότι δεν έκανε καµία διάκριση µε βάση το φύλο ή τη φυλή (Λύκειο 

Γεροσκήπου Οµιλία, 2015). 

  Ο Ιησούς δίδαξε πως ο άνθρωπος είχε αξία απλώς και µόνο γιατί είναι άνθρωπος. Η 

τέλεια αγάπη που δίδαξε θα πρέπει να επεκτείνεται σε όλους, ανεξάρτητα από το εάν 

είναι φίλοι ή εχθροί, γνωστοί ή άγνωστοι, οµογενείς ή αλλοεθνείς και µάλιστα να είναι 

ανιδιοτελής. Η ίδια η σχέση του Ιησού µε τους µαθητές του, τους οποίους αντιµετώπιζε 

ως οικογένειά του, επεκτείνονταν πέρα από κοινωνικές τάξεις, µόρφωση, εθνικούς και 

φυλετικούς διαχωρισµούς (Phipps, 1999). Ο Άλµπερτ Νόλαν αναφέρει σχετικά µε τα 

κηρύγµατα του Ιησού για την φροντίδα στους αδύναµους: «Η Βασιλεία του Θεού… θα 

είναι µια κοινωνία όπου δεν θα υπάρχει αίγλη και κύρος, καµία διάκριση των ανθρώπων σε 

ανώτερους και κατώτερους. Όλοι θα απολαµβάνουν αγάπης και σεβασµού, όχι λόγω της 

µόρφωσης ή του πλούτου, των προγόνων ή της εξουσίας, της θέσης ή της αρετής, αλλά γιατί 

όπως και όλοι, είναι άνθρωποι» (Νόλαν, 1978, σ. 58). 

  Σύµφωνα µε την Αρτέµη (2011), ο Χριστιανισµός διδάσκει την ισότητα όλων των 

ανθρώπων και ταυτόχρονα ότι η ζωή, η περιουσία και η τιµή του καθενός είναι σεβαστή. 

Κατάλληλο παράδειγµα τέτοιας συµπεριφοράς ήταν ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και άλλοι 

Πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι δηµιούργησαν ιδρύµατα στα οποία έβρισκαν τροφή, 

φροντίδα και αγάπη άνθρωποι ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας και θρησκείας. Και ο 

ίδιος ο Ιησούς δεν ήταν αρνητικός στο ζήτηµα της ατοµικής ιδιοκτησίας. Αντίθετα, 

συναναστρεφόταν τόσο τους ευκατάστατους όσο και εκείνους που βρίσκονταν στο 

περιθώριο και συγκεκριµένα κάποιες από τις πλούσιες γυναίκες που Τον ακολουθούσαν, 

κάλυπταν τις οικονοµικές ανάγκες των µαθητών του (Phipps, 1999). Παρ’ όλα αυτά, ο 

Χριστιανισµός ανέδειξε επίσης και την ανάγκη για ανακατανοµή του πλούτου ώστε όλοι 

οι άνθρωποι να έχουν ίσες δυνατότητες ανάπτυξης του «είναι» τους. Συγκεκριµένα, ο 
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Απόστολος Παύλος είπε απευθυνόµενος στους πλουσίους «το υµών περίσσευµα εις το 

εκείνων υστέρηµα ίνα γένηται ισότης» ( Β΄ Κορ. 8:13-15). 

    Εστιάζοντας στην σχέση µεταξύ των δύο φύλων, στη βιβλική διήγηση για τη 

δηµιουργία της πρώτης γυναίκας, αναφέρεται ότι αυτή πλάστηκε από τα πλευρά του 

Αδάµ και αυτό συνεπάγεται την ισότητα ανάµεσά τους. Ο Θεός πήρε ένα κοµµάτι από τα 

πλευρά του Αδάµ, και όχι από το κεφάλι ή από τα πόδια του, προκειµένου η γυναίκα να 

είναι ίση µε αυτόν και να στέκει στο πλάι του (Λύκειο Γεροσκήπου Οµιλία, 2015). Ο 

Θεός δηµιούργησε τη γυναίκα από τον Αδάµ, και όχι εκ νέου από χώµα για να δείξει ότι ο 

άντρας είναι από µόνος του ελλιπής, αφού του λείπει µια πλευρά, και η γυναίκα το ίδιο. 

Μόνο ως ανδρόγυνο αλληλοσυµπληρώνονται και οδηγούνται στην τελείωση. «Ο άνδρας 

και η γυναίκα κατά τη διαφοροποίηση των ιδιοτήτων τους, που δεν συνεπάγεται καµία 

ανισότητα ανάµεσά τους, καθένας µε τον τρόπο του, ενσαρκώνει µια πλευρά του θείου» 

(Σούλος, 2013). Συγκεκριµένα, ο άντρας αποτελεί την µη φανερωµένη δηµιουργική 

ενέργεια του Θεού και η γυναίκα τη µορφή µέσα από την οποία ο Θεός αποκαλύπτεται 

στον Εαυτό του (Σούλος, 2013). Ακόµη, ο Θεός δηµιούργησε µόνο µια γυναίκα για τον 

Αδάµ, και όχι δύο ή περισσότερες, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν υποτίµηση του γυναικείου 

φύλου, όπως επίσης και το αντίστροφο. Στην Εύα δεν εµφυσήθηκε νέα ψυχή, αλλά αυτή 

προέρχεται από την ψυχή του Αδάµ. Συνεπώς η ίδια ψυχή ενυπάρχει και στο ανδρικό και 

στο γυναικείο σώµα, κάτι που δείχνει την πλήρη ισότητα ανάµεσα στα δύο φύλα (Λύκειο 

Γεροσκήπου Οµιλία, 2015).  

  Ο Ιησούς θεωρείται υπεύθυνος για την ισότητα των φύλων της πρώιµης 

χριστιανικής περιόδου, αφού απέρριψε το ευρέως διαδεδοµένο διπλό πρότυπο 

σεξουαλικής ηθικής (Phipps, 1999). Για παράδειγµα, όταν κάποιοι Φαρισαίοι 

κατηγόρησαν µια γυναίκα ότι «συνελήφθη επ’ αυτοφώρω καταπατούσα την συζυγικήν 

πίστην» (κατά Ιω. 8:4), ο Ιησούς έκρινε αρνητικά το γεγονός ότι είχαν συλλάβει µόνο τη 

γυναίκα και όχι τον άντρα, αφού είναι δεδοµένο ότι υπήρχε και δεύτερο πρόσωπο, µιας 

και συνελήφθη επ’ αυτοφώρω. Και ο Ιουδαϊκός νόµος προέβλεπε την τιµωρία και των 

δύο µελών, ωστόσο οι κατήγοροι αντιµετώπισαν µε επιείκεια το αρσενικό µέλος. 

Θέλοντας να θανατώσουν τη γυναίκα για την πράξη της δια λιθοβολισµού, ο Ιησούς 

απευθύνθηκε σε αυτούς λέγοντας την εξής φράση: «ο αναµάρτητος από εσάς ας ρίψει 

πρώτος λίθο επάνω της» (κατά Ιω. 8:7). Παρ’ όλο που δεν ενέκρινε την συµπεριφορά της 

γυναίκας, της µίλησε ευγενικά και στους κατηγόρους της απευθύνθηκε µε τόνο αυστηρό 

(κατά Ιω. 8:2-11). Οι κατήγοροι τελικά αποχώρησαν και η γυναίκα σώθηκε. 
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  Άλλο ένα περιστατικό που αναδεικνύει την αντίληψη που είχε ο Ιησούς για τις 

γυναίκες, είναι όταν αποκάλεσε «Θυγάτηρ τοῦ Ἁβραάµ» (κατά Λουκάν 13:16) µια 

γυναίκα, προκειµένου να την τιµήσει, αφού πρωτίστως την είχε θεραπεύσει. Με αυτόν 

τον τρόπο, τίµησε µια δύσµορφη γυναίκα, συγκαταλέγοντάς την ανάµεσα στους «Υιούς 

του Αβραάµ», τους εκλεκτούς του Θεού (Phipps, 1999). Επίσης η συµπάθεια που είχε ο 

Ιησούς για τις ποικίλες καταστάσεις που βίωναν οι γυναίκες, είναι εµφανής σε πολλές 

από τις παραβολές του, όπως είναι η παραβολή των δέκα παρθένων, η γυναίκα µε το 

προζύµι και η χήρα που βρέθηκε αντιµέτωπη µε έναν άδικο κριτή (Phipps, 1999). Ο ίδιος 

επιχείρησε να εξαφανίσει την οικονοµική ανισότητα σε βάρος των γυναικών και 

κατέκρινε τους θρησκευτικούς ηγέτες, οι οποίοι κατέτρωγαν τα σπίτια και την περιουσία 

των χήρων και έπειτα µε υποκρισία και µε το πρόσχηµα της ευσέβειας έκαναν µεγάλης 

διάρκειας προσευχές, εξαπατώντας τους άλλους (κατά Μάρκον 12:40). Ο Ιησούς ίσως 

είχε επηρεαστεί από το γεγονός ότι και η µητέρα του ήταν χήρα, για αυτό και έκανε 

συχνές αναφορές στις δυσκολίες που αντιµετώπιζαν οι χήρες και τα ορφανά (Phipps, 

1999).  

  Σύµφωνα µε την Αρτέµη (14/03/2015), ο Ιησούς διακήρυξε την ισότητα όλων των 

ανθρώπων και µε τη στάση και τη διδασκαλία του εξύψωσε τη γυναίκα. Με τη 

συναναστροφή του µε κοινές γυναίκες, µε το διάλογό του µε τη Σαµαρείτιδα και τη 

συγχώρεση προς τη µοιχαλίδα, κατέστησε σαφές άµεσα και έµµεσα το γεγονός ότι 

θεωρούσε τη γυναίκα ισότιµη µε τον άνδρα. Επιπλέον η συµµετοχή των γυναικών στο 

σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου ήταν έντονη (Αρτέµη, 14/03/2015). 

  Εν κατακλείδι, µε βάση την αρχή της ισότητας των ανθρώπων, ο Χριστιανισµός 

ανέτρεψε ισχύοντες κοινωνικούς θεσµούς όταν πρωτοεµφανίστηκε. Συγκεκριµένα, 

καθιέρωσε στην πράξη την ισότητα των φύλων, κατήργησε τη δουλεία, έστω και αν οι 

λεγόµενες χριστιανικές κοινωνίες την επανέφεραν αργότερα, και έκανε προσιτές τις 

εκκλησιαστικές, κοινωνικές και πολιτικές του θέσεις (Λύκειο Γεροσκήπου Οµιλία, 2015). 

 

3.4. ∆ικαιοσύνη 

 

Η δικαιοσύνη αποτελεί έναν αναντικατάστατο συντελεστή της αρµονικής κοινωνικής 

συµβίωσης (∆ρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2013). Ήδη, από τις απαρχές της 
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κοινωνίας, διαµορφώθηκαν οι πρώτοι νόµοι, οι οποίοι στην πορεία εµπλουτίζονταν και 

γινόταν όλο και πιο λεπτοµερείς και πολύπλοκοι. Η αδικία είναι ένα φαινόµενο 

κοινωνικής παθογένειας, το οποίο είναι τόσο παλαιό όσο και η ανθρωπότητα. Μέσα από 

µεγάλες επαναστάσεις λαών ή κοινωνικών οµάδων, η µεγάλη αδικία περιορίστηκε και 

σταδιακά άρχισε να επικρατεί η κοινωνική δικαιοσύνη. Ωστόσο, το κοινωνικό πρόβληµα 

της αδικίας και της εκµετάλλευσης παραµένει (∆ρίτσας, Μόσχος & 

Παπαλεξανδρόπουλος, 2013).  

  Ο Χριστιανισµός είναι στενά συνδεδεµένος µε την έννοια του καλού, το αίσθηµα 

του δικαίου και της αλήθειας. Σύµφωνα µε τη διδασκαλία του, η δικαιοσύνη είναι βασικό 

στοιχείο της Βασιλείας του Θεού, µαζί µε την ειρήνη και την αγάπη. Οι Χριστιανοί 

προσµένουν καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη, όπου θα βασιλεύει η δικαιοσύνη 

(Β΄ Πέτρου, 3:13). Σχετικά µε την έννοια της δικαιοσύνης στον Χριστιανισµό αναφέρεται 

ότι «δικαιοσύνην δὲ ἐνταῦθα µὴ µέρος ἀρετῆς εἶναι νόµιζε, ἀλλ’ ὁλόκληρον καὶ καθολικήν» 

(Ιω. Χρυσοστόµου, Ἑρµηνεία εἰς Ψαλµούς, 4,1, P.G. 55, 40). Συνεπώς, κάποιος ο οποίος 

χαρακτηρίζεται «δίκαιος» στον Χριστιανισµό, θεωρείται ότι έχει όλες τις αρετές. Ο ίδιος 

ο Θεός είναι κατεξοχήν δίκαιος και η δικαιοσύνη του διαφαίνεται µέσα από την αγιότητα 

και την αγάπη του. Προκειµένου ο άνθρωπος να γίνει δίκαιος, θα πρέπει πρώτον να έχει 

πίστη στον Θεό και στο θέληµά του και δεύτερον να τηρεί τις εντολές του. Με την 

τήρηση των εντολών του Θεού, ο άνθρωπος αποκαθίσταται στη φυσική του θέση. 

Συγκεκριµένα αναφέρεται πως «ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑµῖν, λέγετε ὅτι 

δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσµεν, ὅτι ὃ ὠφείλοµεν ποιῆσαι πεποιήκαµεν» (κατά Λουκάν 17:10).  

  Στο πρόσωπο του Χριστού φανερώνεται η δικαιοσύνη του Θεού (Α΄ Κορ. 1:30), 

που θυσιάζεται για τους αµαρτωλούς: «Τὴ δὲ Θείαν δικαιοσύνην ὁρίζονται, τὸ πάσχειν 

ὑπέρ τῶν ἁµαρτανόντων» (Μαξίµου Οµολογητού, Περὶ ἀποριῶν, 11, P.G. 90, 793A). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα κριτήρια της Θείας δικαιοσύνης είναι υποστατικά, σε 

αντίθεση µε αυτά της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Θεωρείται δηλαδή, ότι όπου δεν υπάρχει 

πρόσωπο, δεν υπάρχει αδικία. Σύµφωνα µε τον Χριστιανισµό, η αδικία ενυπάρχει στους 

εαυτούς µας και όχι στους άλλους, για αυτό το λόγο δεν θεωρείται ότι η αδικία υπάρχει 

στα απρόσωπα συστήµατα ή στην κοινωνία (Καραµπελιά, 2015). 

 Η αδικία, η αδιαφορία για τη δικαιοσύνη και η υποκρισία, προκαλεί τη δικαιοσύνη 

του Θεού, η οποία έρχεται σαν χάρη, εξαλείφοντας την ανθρώπινη αδικία και όχι σαν 

τιµωρία. Κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση µε τη νοµική έννοια της δικαιοσύνης. Αυτή 
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είναι και η ειδοποιός διαφορά της Θείας δικαιοσύνης. Ο ίδιος ο Θεός επωµίστηκε το 

βάρος των αµαρτιών των ανθρώπων, προκειµένου να τους λυτρώσει. Μέσω της Θείας 

δικαιοσύνης, ο άνθρωπος δικαιώνεται και ταυτόχρονα φανερώνεται η απεριόριστη αγάπη 

του Θεού για αυτόν (Καραµπελιά, 2015). Στον Χριστιανισµό, η δικαιοσύνη µπορεί να 

φτάσει σε σηµείο απεριόριστης ανεκτικότητας προς την αδυναµία του άλλου, που να 

γίνεται µε διάκριση, µε σκοπό τη διόρθωσή του (Καραµπελιά, 2015). Είναι φανερό 

λοιπόν για ποιο λόγο η αγάπη θεωρείται «πλήρωµα» του νόµου. (Προς Ρωµ. 13:10). 

  Οι προφήτες ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Σύµφωνα µε 

αυτούς, η δικαιοσύνη αναφέρεται τόσο στη σχέση του ανθρώπου µε τον Θεό, όσο και στη 

σχέση του ανθρώπου µε τον συνάνθρωπό του (∆ρίτσας, Μόσχος & 

Παπαλεξανδρόπουλος, 2013). Οι προφήτες ανέδειξαν την αναγκαιότητα απονοµής 

δικαιοσύνης στους φτωχούς και σε όσους έχουν αδικηθεί, προκειµένου να υπάρξει µια 

κοινωνία όπου οι αδικίες δεν θα υφίστανται (∆ρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 

2013). Συχνά υπερασπίζονταν τους φτωχούς και τους καταπιεσµένους και κατέκριναν 

τους πλούσιους και τους ισχυρούς για έλλειψη δικαιοσύνης. Συγκεκριµένα ο προφήτης 

Ησαΐας είπε: «Να κάνετε το καλό, λυτρώστε εκείνον που αδικείται- προστατέψτε το δίκαιο 

τον ορφανού, αποδώστε δικαιοσύνη στη χήρα» (Ησ. 1:17). Επίσης, ο προφήτης Ωσηέ 

αναφέρει «σπείρετε δικαιοσύνη, τρυγήστε καρπούς ζωής, φωτιστείτε µε το φως της γνώσης, 

ζητήστε τον Κύριο µέχρι να έλθουν οι καρποί της δικαιοσύνης» (Ωσ. 10:12). Οι προφήτες 

διακήρυτταν ότι ο Ιησούς «θα κρίνει µε δικαιοσύνη» (Ησ. 9:7), θα είναι «ζωσµένος µε 

δικαιοσύνη» (Ησ. 11:5) και θα είναι αυτός που θα εγκαινιάσει την εποχή της «αιώνιας 

δικαιοσύνης» (∆αν. 9:24). Και οι Πατέρες της Εκκλησίας ασχολήθηκαν µε τη δικαιοσύνη. 

Συγκεκριµένα, ο Μέγας Βασίλειος θεωρούσε πως η γνώση της δικαιοσύνης είναι 

κατόρθωµα µεγάλης σοφίας, γι’ αυτό και όποιος την κατέχει κρίνει σωστά και 

αντικειµενικά, χωρίς να µεροληπτεί (Εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν Παροιµιῶν, 9, 31, 405AB). 

  Ο Ιησούς µε τη σειρά του, µέσα από το κήρυγµά του και τις πράξεις του, ενέταξε τη 

δικαιοσύνη οργανικά στο λόγο του για τη Βασιλεία του Θεού και ανέδειξε τη στενή της 

σχέση µε του πρόσωπό του. Αναίρεσε την ανταποδοτική δικαιοσύνη του µωσαϊκού 

νόµου, δηλαδή το «οφθαλµόν αντί οφθαλµού» και προέτρεψε τους πιστούς να κάνουν το 

καλό σε όσους κάνουν κακό (Γεν., 50:15-21, Παροιµίες Σολοµώντα 20:22 & 25:21-22, 

Προς Ρωµ. 12:17-21, ό. π. Phipps, 1999). Η δικαιοσύνη του Χριστού, καλεί τον άνθρωπο 

να µιµηθεί τη Θεία δικαιοσύνη, µε το να αγαπάει όλους τους ανθρώπους, ακόµα και τους 

εχθρούς του. Με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος σταµατάει τη διάδοση της αδικίας και 
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εντάσσεται ουσιαστικά στο δρόµο του Χριστού για την περιστολή και την αναίρεση του 

κακού (Καραµπελιά, 2015). Το ίδιο ισχύει και για την κοσµική δικαιοσύνη, ή αλλιώς τη 

διανεµητική, όπου ο πιστός οφείλει να αποδίδει το δίκαιο και την ισότητα µε φόβο Θεού, 

πάντα µέσα από την προοπτική της αγάπης. Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι οι πιστοί δεν πρέπει 

να ανταποδίδουν ποτέ το κακό. Σύµφωνα και µε τον Απόστολο Παύλο «ὁρᾶτε µὴ τις 

κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινί ἀποδῷ» (Α΄ Θεσ. 5:15). 

  Σύµφωνα µε τον Χριστιανισµό, η αδικία έχει τις ρίζες της στην αµαρτία και γι’ αυτό 

το λόγο θεωρείται ότι η Εκκλησία ή αλλιώς το «σώµα Χριστού» (Α΄ Κορ. 12:27),  

εξαλείφει την αδικία και χαρακτηρίζεται από ισότητα και αδελφική αγάπη (∆ρίτσας, 

Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2013). Η Εκκλησία οραµατίζεται µια κοινωνία 

δικαιοσύνης, όραµα το οποίο κρίνει ότι είναι πραγµατοποιήσιµο, αφού στην πρώτη 

Εκκλησία των Ιεροσολύµων, η δικαιοσύνη εφαρµόστηκε έµπρακτα ως κοινωνία 

κοινοκτηµοσύνης ή κοινής χρήσης των αγαθών (∆ρίτσας, Μόσχος & 

Παπαλεξανδρόπουλος, 2013). Η πετυχηµένη εφαρµογή της δικαιοσύνης στην πρώτη 

Εκκλησία βασιζόταν στην κοινή πίστη στον Ιησού και στη οµοψυχία λόγω της αγάπης 

που χαρακτήριζαν τους ανθρώπους που την αποτελούσαν (Πράξεις 4:32). 

 

3.5. Μετάνοια και Συγχώρεση 

 

Το πρώτο βάπτισµα ενός Χριστιανού είναι αρχή της πορείας του προς τη Βασιλεία του 

Θεού. Το δεύτερο βάπτισµά του είναι η µετάνοια, το οποίο έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, 

όντας γνώστης της αδυναµίας που διακρίνει τον συνάνθρωπο και η οποία τον κάνει να 

αποκλίνει της πορείας του. Η µετάνοια λοιπόν θεωρείται ότι είναι ένας τρόπος, έτσι ώστε 

ο άνθρωπος να επανέλθει στη σωστή πορεία προς τη Βασιλεία του Θεού (Αρχιµ. 

Αντωνόπουλος, 2011). Οι Γραφές συνιστούν την µετάνοια τόσο για τις αµαρτίες του 

ανθρώπου µετά το βάπτισµα, όσο και για αυτές πριν από αυτό (Πράξεις 2:38, 17:30, κατά 

Λουκάν 5:32). 

  Σύµφωνα µε την Αγία Γραφή, η λέξη µετάνοια σηµαίνει «αλλαγή του νου» και  

οδηγεί στην αλλαγή του τρόπου δράσης του ανθρώπου (κατά Λουκάν 3:8-14, Πράξεις 

3:19). Νους είναι το όργανο που δέχεται και αντιλαµβάνεται τα «νοήµατα», δηλαδή τα 

πνευµατικά πράγµατα που έχει αποκαλύψει ο Θεός (Β΄ Κορ. 11:3, 10:5, 4:4, προς 
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Φιλιππησίους 4:7). Στις Πράξεις (26:20) αναφέρεται χαρακτηριστικά, «…κήρυττα να 

µετανοούν και να επιστρέφουν στον Θεό, κάνοντας έργα άξια της µετάνοιας». Μετάνοια 

λοιπόν, είναι η ολοκληρωτική αλλαγή της ζωής, η άρνηση από καρδιάς της αµαρτίας και 

για να είναι αληθινή θα πρέπει να είναι έµπρακτη. Για να πραγµατωθεί απαιτείται χρόνος, 

υποµονή και άσκηση µε τη χάρη του Θεού. Ουσιαστικά δηµιουργείται µυστικά µέσα 

στην ψυχή του ανθρώπου, χωρίς ο ίδιος δηλαδή να το επιδιώκει, αφού αποτελεί έργο της 

Θείας Χάρης. 

  Το βιβλίο των Πράξεων εστιάζει στην µετάνοια σε σχέση µε τη σωτηρία του 

ανθρώπου (Πράξεις 2:38, 3:19, 11:18, 17:30, 20:21, 26:20). Η µετάνοια σε σχέση µε την 

σωτηρία αφορά στην αλλαγή του νου σχετικά µε τον Ιησού. Το κήρυγµα του Πέτρου την 

ηµέρα της Πεντηκοστής (Πράξεις, κεφ.2), κλείνει µε µια προτροπή στους ανθρώπους να 

µετανοήσουν και όσοι έχουν απορρίψει τον Ιησού να αλλάξουν γνώµη για Αυτόν και να 

τον αναγνωρίσουν ως «Κύριο και Χριστό» (Πράξεις 2:36). Ουσιαστικά τους καλεί να 

πιστέψουν πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας και ο Σωτήρας τους. Ωστόσο, η µετάνοια δεν θα 

πρέπει να θεωρείται µια πράξη που γίνεται αποκλειστικά και µόνο προκειµένου να σωθεί 

ο άνθρωπος. Κανείς δεν µπορεί να µετανοήσει και να έρθει στον Θεό, εκτός και αν ο 

Θεός έλξει το εν λόγω πρόσωπο σ’ Αυτόν (κατά Ιω. 6:44). Στους στίχους των Πράξεων 

(5:31, 11:18) αναφέρεται ότι η µετάνοια είναι κάτι που µόνο ο Θεός µπορεί να δώσει 

στους ανθρώπους καθώς είναι δυνατή εξαιτίας της Χάρης του. Συνεπώς θεωρείται πως η 

µακροθυµία του Θεού κατευθύνει τον άνθρωπο στην µετάνοια (Β΄ Πέτρου 3:91), όπως 

και η καλοσύνη του (Προς Ρωµ. 2:4). 

  Η µετάνοια αν και δεν είναι ένα έργο που από µόνο του κερδίζει τη σωτηρία, η 

µετάνοια προς τη σωτηρία καταλήγει σε έργα. Στην Αγία Γραφή, η µετάνοια αναφέρεται 

ότι οδηγεί σε αλλαγή του τρόπου δράσης και της συµπεριφοράς του ανθρώπου. Για αυτόν 

τον λόγο, ο Ιωάννης ο Πρόδροµος προέτρεπε τους ανθρώπους να «κάνουν καρπούς 

άξιους της µετάνοιας» (κατά Ματθ. 3:8). Θεωρείται ότι κάποιος άνθρωπος, ο οποίος έχει 

αποδεχτεί τον Ιησού ως Μεσσία, θα εµφανίσει στοιχεία αλλαγής στη ζωή του (Β΄ Κορ. 

5:17, προς Γαλ. 5:19-23), Ιακώβου 2:14-26). Συνεπώς, η µετάνοια είναι ένα απαραίτητο 

συστατικό για τη σωτηρία και η βιβλική µετάνοια είναι η αλλαγή του νου σε σχέση µε 

τον Ιησού και η στροφή στον Θεό µε πίστη για σωτηρία (Πράξεις 3:19). Η επιστροφή από 

την αµαρτία σε καµία περίπτωση δεν είναι ο ορισµός της µετάνοιας, όπως αναφέρεται 

λανθασµένα από πολλούς, αλλά ένα από τα αποτελέσµατα της αυθεντικής, µε βάση την 

πίστη προς τον Ιησού, µετάνοιας. 
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  Ο Ιωάννης ο Πρόδροµος κήρυττε τη µετάνοια και τη θεωρούσε απαραίτητη για τη 

σωτηρία. Και ο ληστής που βρισκόταν στον Σταυρό δίπλα από τον Ιησού, την τελευταία 

στιγµή µετανόησε και ζήτησε από τον Ιησού να τον έχει κοντά του στη Βασιλεία του, 

κάτι που έκανε τον Ιησού να του πει ότι οι αµαρτίες του συγχωρούνται και ότι από εδώ 

και στο εξής θα βρίσκονται µαζί στον Παράδεισο. Ο Απόστολος Πέτρος αρνήθηκε τον 

Ιησού τρεις φορές, φοβούµενος µια δούλη, όµως στην πορεία µετανόησε και έκλαψε 

πικρά (κατά Ματθ. 26:69-75). Η ειλικρινής µεταµέλειά του οδήγησε στην συγχώρεσή του 

και στην αποκατάστασή του στο αποστολικό αξίωµα. 

  Προκείµενου κάποιος να µετανοήσει πραγµατικά θα πρέπει πρώτον να 

εξοµολογηθεί τις αµαρτίες του και δεύτερον να επανορθώσει υλικά και ηθικά για τη 

ζηµιά που έχει προκαλέσει. Η εξοµολόγηση ειδικότερα αποτελεί την απαρχή της 

σωτηρίας και απαραίτητη για τη συγχώρηση. Ο Απόστολος Ιωάννης αναφέρει ότι η 

δικαιοσύνη του Θεού είναι δεσµευµένη να συγχωρεί τις εξοµολογηµένες αµαρτίες του 

αναγεννηµένου Χριστιανού (Α΄ Ιω. 1:9). Ο µετανοηµένος Χριστιανός θα πρέπει να 

εξοµολογηθεί είτε µυστικά ενώπιον του Θεού, είτε φανερά ενώπιον του Θεού και των 

ανθρώπων (κατά Λουκάν 19:8) τις αµαρτίες του, έχοντας συναίσθηση της ενοχής του και 

έτσι θα συγχωρεθεί. Κατά συνέπεια, η εξοµολόγηση έχει µεγάλη σηµασία για το εάν θα 

δεχτεί ο Θεός τη µετάνοια. Η εξοµολόγηση θα πρέπει πάντα να απευθύνεται στον Θεό 

γιατί ο άνθρωπος Αυτόν προσέβαλε (Ψαλµός 51:4) και να κάνει στη συνέχεια έργα 

αντάξια της µετάνοιας (Πράξεις 26:20, κατά Λουκάν 3:8) και να επανορθώσει για 

αδικήµατα τα οποία είχε προξενήσει σε βάρος του πλησίον του (κατά Λουκάν 19:8). 

  Με την µετάνοια συνδέεται και η συγχώρεση, καθώς αυτή δίνεται επίσηµα στον 

Χριστιανισµό µέσα από το Μυστήριο της µετάνοιας και της εξοµολόγησης, αλλά και 

κατά την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Η Εκκλησία, ως συνέχεια του Ιησού στη γη, 

θεωρείται ότι έχει την εξουσία, να συγχωρεί τις αµαρτίες των ανθρώπων, εξουσία η οποία 

µεταβιβάστηκε από τον Ιησού στους αποστόλους και στους µαθητές του (κατά Ιω. 

20:23). Η οµολογία των αµαρτιών θεωρείται βασική προϋπόθεση για την συγχώρεση (Α΄ 

Ιω. 1:9). 

 Η συγχώρεση αποτελεί το κέντρο της χριστιανικής αγάπης. Ο προφήτης Ησαΐας 

αναφέρει σχετικά µε τη συγχώρεση ότι ο Θεός «θέλει να συγχωρήσει αφθόνως» (Ησαΐας, 

55:7). Ο ίδιος ο Ιησούς προέτρεψε τους ανθρώπους να γυρνούν και το άλλο µάγουλο 

όταν δεχτούν ένα χτύπηµα, κάνοντας σαφές όταν δεν θα πρέπει να υπάρχουν εκδικητικές 
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τάσεις. Επίσης, βρισκόµενος πάνω στον Σταυρό, συγχώρεσε όσους τον οδήγησαν ως εκεί 

(κατά Λουκάν 23:34) καθώς και τον ληστή, ο οποίος ήταν σε διπλανό σταυρό και 

µετανόησε ζητώντας συγχώρεση. Ο Ιησούς θεωρείται ο «αίρων την αµαρτία του κόσµου» 

(Ιω. 1:29) και ο «καταργών τα έργα του διαβόλου» (Α΄ Ιω. 3:8) και µε τη Σταύρωση του 

θεωρείται ότι συγχωρέθηκαν όλες οι αµαρτίες των ανθρώπων (Προς Κολ. 1:14, Πράξεις 

10:43).   

  Στην προσευχή της Κυριακής αναφέρεται η φράση «και ἄφες ἡµῖν τα οφειλήµατα 

ἡµῶν, ὤς και ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν» (κατά Ματθ. 6:12), µε την οποία 

δηλώνεται ότι η αξιολόγηση της συγχώρεσης στον Χριστιανισµό γίνεται στη βάση µια 

αµφίδροµης σχέσης. Πιο αναλυτικά, ο άνθρωπος, ο οποίος ζητάει συγχώρεση από τον 

Θεό, θα πρέπει και ο ίδιος να συγχωρεί τους συνανθρώπους του (Lewis, 1999). Ο Θεός 

συγχωρεί τους ειλικρινά µετανοούντες όταν και εκείνοι συγχωρούν τους άλλους. Για τον 

Ιησού, είναι ανάρµοστο να ζητάει κάποιος τη Θεία άφεση, από τη στιγµή που παρόµοια 

πρακτική λείπει από τις διαπροσωπικές του σχέσεις και παρέθεσε το εξής παράδειγµα: 

«Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί θυµηθείς ότι ο αδελφός σου 

έχει κάτι εναντίον σου εξαιτίας της άδικης και απρεπούς συµπεριφοράς σου, άφησε εκεί το 

δώρο σου µπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε πρώτα να συµφιλιωθείς µε τον αδελφό σου 

και έπειτα έλα να προσφέρεις το δώρο σου στον Θεό» (κατά Ματθ. 5:23-24). Επίσης η 

αξία που έδινε ο Ιησούς στη συγχώρεση διαφαίνεται και από τον διάλογο που είχε µε τον 

Πέτρο, όταν ο τελευταίος τον ρώτησε: «Έως πόσες φορές θα φταίξει σε µένα ο αδερφός 

µου και θα τον συγχωρήσω; Έως επτά φορές;» Και ο Ιησούς του απάντησε: «∆εν σου λέω 

έως επτά φορές, αλλά έως εβδοµήντα επτά φορές» (κατά Ματθ. 18: 21-22). 

  Η εντολή της συγχώρεσης των συνανθρώπων µας δίνεται και µέσω της παραβολής 

του αγνώµονος δούλου (κατά Ματθ. 18:23-35) και µε την παραβολή του ασώτου υιού 

(κατά Λουκ. 15: 1-32) δηλώνεται η δύναµη και η ουσία της συγχώρεσης στον 

Χριστιανισµό, µέσω της έµπρακτης υπέρβασης του εγωισµού. Σύµφωνα µε τον 

Ευαγγελιστή Ματθαίο, δεν µπορεί κανείς να περιµένει εγωιστικά συγχώρεση από τον 

Θεό και την προσφορά της αιώνιας ευφροσύνης, αν στην πράξη δεν αποδείξει ότι είναι 

άξιο παιδί του ουράνιου Πατέρα του, που ανατέλλει τον ήλιο του για καλούς και κακούς, 

επιτρέπει την τροφή και στέλνει τη βροχή για δίκαιους και άδικους (κατά Ματθ. 5:45).  
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3.6. Ελεηµοσύνη 

 

Ως «ελεηµοσύνη» ορίζεται «η πρόθυµη και σπλαχνική µετάδοση κάθε καλού και αγαθού 

πράγµατος, το οποίον εµείς έχουµε και µπορούµε να το µεταδώσουµε σ’ όποιον το έχει 

ανάγκη» (π. Νεοφύτου, σ. 8). Η ελεηµοσύνη λοιπόν δεν περιορίζεται σ’ ένα συναίσθηµα 

άκαρπο, αλλά στην έµπρακτη χειρονοµία. Ο απόστολος Ιάκωβος αναφέρει ότι, εάν 

υπάρχει αδελφός ή αδελφή που δεν έχει τα αναγκαία και του πει κάποιος να πάει στο 

καλό, να ζεσταθεί, να χορτάσει καλά, αλλά δεν του δώσει τίποτα από αυτά που 

χρειάζεται, πιο το όφελος; (Ιακ. 2:15). Οι µορφές και οι εκδηλώσεις της ελεηµοσύνης 

είναι πολλές (υλικές, ηθικές, πνευµατικές) και εξαρτώνται από το βαθµό της αγάπης που 

έχει ο άνθρωπος που την πραγµατοποιεί (π. Νεοφύτου). 

  Η καταγωγή της ελεηµοσύνης στον Χριστιανισµό θεωρείται ότι είναι θεϊκή, αφού 

προέρχεται από την άπειρη αγάπη του Θεού και κατ’ επέκταση από τον Θεό. Ο Θεός 

είναι οικτίρµων και ελεήµων και διδάσκει έµπρακτα την ελεηµοσύνη, καθώς 

δηµιούργησε µε αγάπη τον κόσµο και τον φροντίζει καθηµερινά µε τη θεϊκή του Πρόνοια 

και δεν κουράζεται να ελεεί (π. Νεοφύτου). Ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις στην 

ελεηµοσύνη του και µεγαλύτερη απόδειξη για αυτόν τον ισχυρισµό είναι ότι ανατέλλει 

κάθε µέρα τον ήλιο σε πονηρούς και αγαθούς και βρέχει για δίκαιους και άδικους (κατά 

Ματθ. 5:45).  Η ελεηµοσύνη επεκτείνεται και στη συγχώρηση, αφού εάν συγχωρήσει 

κάποιος έναν άνθρωπο, ο οποίος τον έχει βλάψει, ελεεί την ψυχή αυτού και η ελεηµοσύνη 

της ψυχής θεωρείται ανώτερη από την ελεηµοσύνη του σώµατος (π. Νεοφύτου). 

  Η ελεηµοσύνη αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της χριστιανικής ηθικής (Lewis, 

1999). Ο Χριστιανός, µέσω της πράξης ελεηµοσύνης, πετυχαίνει την εξυγίανση της 

ψυχής του και τη λύτρωση από τις αµαρτίες. Η αγάπη που δίδαξε ο Ιησούς, καθώς και τα 

λόγια του, κατευθύνουν τους πιστούς προς την τέλεση πράξεων ελεηµοσύνης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η εντολή του: «Ὁ ἔχων δύο χιτῶνας µεταδότω τῷ 

µή ἕχοντι, καί ὁ ἕχων βρώµατα ὁµοίως ποιείτω» (κατά Λουκάν 3:11). Επίσης, σύµφωνα 

µε τον Ιησού, «εἶναι περισσότερον µακάριον νά δίδῃ κανείς, παρά να λαµβάνῃ» (Πράξεις 

20:35) και δίδασκε ότι τα πλούτη είναι καλά όταν οι άνθρωποι που τα έχουν, 

απολαµβάνουν να τα µοιράζονται µε τους φτωχούς (Phipps, 1999). 

  Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου εντοπίζεται η φράση «µακάριοι οι ελεήµονες ότι αυτοί 

ελεηθήσονται» (κατά Ματθ. 5:7). Ο Ιησούς προέτρεπε τους ανθρώπους, οι οποίοι βλέπουν 
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ότι τα υλικά αγαθά που έχουν συσσωρεύσει αποτελούν εµπόδιο για αυτούς, προκειµένου 

να κερδίσουν τη Βασιλεία των Ουρανών, να πουλούν τα υπάρχοντά τους, να τα δίνουν, 

σαν µια πράξη ελεηµοσύνης στους φτωχούς και µε αυτόν τον τρόπο να φτιάξουν για τους 

εαυτούς τους θησαυροφυλάκια που δεν παλιώνουν ποτέ, θησαυρό στους ουρανούς που 

δεν χάνεται, εκεί που ο κλέφτης δεν πλησιάζει και ούτε ο σκόρος καταστρέφει, γιατί όπου 

είναι ο θησαυρός τους, θα είναι και η καρδιά τους (κατά Λουκάν, 12:32-34). Γίνεται 

λοιπόν κατανοητή η άµεση σχέση που υπάρχει στον Χριστιανισµό µεταξύ της 

ελεηµοσύνης και της σωτηρίας της ψυχής.  

  Ο Ιησούς τόνισε ότι η ελεηµοσύνη δεν θα πρέπει να γίνεται επιδεικτικά, µε στόχο 

τον εντυπωσιασµό, για αυτό συµβούλευσε τους πιστούς, όταν κάνουν ελεηµοσύνη, να 

µην την διαλαλούν παντού διασαλπίζοντάς την, όπως κάνουν οι υποκριτές στις 

συναγωγές και στους µεγάλους δρόµους για να δοξαστούν από τους ανθρώπους (κατά 

Ματθ. 6:2). Χαρακτηριστική είναι η φράση «µὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά 

σου» (κατά Ματθ. 6:3), δηλαδή να µην γνωρίζει ακόµη και το αριστερό σου χέρι, τι κάνει 

το δεξί σου. Ακόµη, αν και ο Ιησούς υπήρξε ενθαρρυντικός απέναντι στη συµπόνια προς 

τους φτωχούς, δεν υποστήριζε όσους εκµεταλλεύονταν τους ανθρώπους που τους 

ευεργετούσαν. ∆ίδαξε µεν ότι σε εκείνον που έχει πραγµατική ανάγκη και ζητάει 

ελεηµοσύνη, πρέπει να δίνει κανείς µε ειλικρινή αγάπη, και να µην περιφρονεί αυτόν που 

θέλει να δανειστεί από αυτόν χωρίς τόκο (κατά Ματθ. 5:42), ωστόσο επεσήµανε ότι δεν 

θα πρέπει να δίνει κανείς τα άγια της πίστεως στους σκύλους και να βάζει εµπρός στους 

χοίρους τα πολύτιµα µαργαριτάρια της χριστιανικής αλήθειας, αφού ελλοχεύει µεγάλος 

κίνδυνος να τα καταπατήσουν µε τα πόδια τους και να στραφούν εναντίον του ευεργέτη 

τους,για να τον κατασπαράξουν ή µε κάποιον άλλο τρόπο να τον βλάψουν (κατά Ματθ. 

7:6). Συµβούλεψε να αφήνει κανείς τον οβολό του να ιδρώνει στο χέρι του πριν 

αποφασίσει σε ποιον θα τον δώσει (∆ιδαχές 1:5-6).  

  Η ελεηµοσύνη συνδέεται και µε άλλες αρετές του Χριστιανισµού. Αρχικά µε την 

προσευχή, αφού όταν συνδυαστούν, προβάλλουν επιτυχώς τα αιτήµατα και τις ανάγκες 

του ανθρώπου (π. Νεοφύτου). Η ελεηµοσύνη γίνεται το όχηµα µε το οποίο η προσευχή 

µεταφέρεται στον Θεό. Σύµφωνα µε τον Ιωάννη τον Χρυσόστοµο, η προσευχή θα µας 

διαφυλάξει και µαζί µε αυτή και η άφθονη ελεηµοσύνη, καθώς το ζευγάρι αυτό µπορεί να 

µας χορηγήσει άφθονα αγαθά, να σβήσει από την ψυχή την πυρκαγιά των αµαρτηµάτων 

και να αποτελέσει εγγύηση για τη σωτηρία (π. Νεοφύτου). Ακόµη συνδέεται µε τη 

µετάνοια, καθώς σύµφωνα µε τον Ιωάννη τον Χρυσόστοµο, η ελεηµοσύνη έχει φτερά 
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µεγάλα και διασχίζει τον αέρα, ξεπερνά τον ήλιο και τη σελήνη και τα πλήθη των 

αγγέλων, παρευρίσκεται στο θρόνο ενώπιον του Θεού και βοηθά τον αµαρτωλό να βρει 

έλεος και συγχώρεση από τον Θεό (π. Νεοφύτου). Τέλος συνδυάζεται και µε τη 

δικαιοσύνη, κάτι το οποίο διαφαίνεται από τις πρώτες χριστιανικές κοινωνίες, όπου 

σύµφωνα µε το βιβλίο των Πράξεων, οι Χριστιανοί είχαν τα πάντα κοινά και δεν υπήρχε 

κανείς ανάµεσά τους που να µην έχει τα προς το ζην (Πράξεις 2:44-45, 4:32-33). Με αυτή 

τη µορφή ελεηµοσύνης, έκαναν πράξη τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός επίσης ελεεί τους 

ανθρώπους σε καθηµερινή βάση και το παράδειγµά του οφείλουν να ακολουθούν και 

εκείνοι, αφού είναι πλασµένοι «καθ’ οµοίωσιν». Ο Ιησούς στην παραβολή του 

άσπλαχνου οφειλέτη αναφέρει: «∆εν έπρεπε να ελεήσεις τον σύνδουλό σου, καθώς και εγώ 

σε ηλέησα»;» (κατά Ματθ. 18:33). Συνεπώς, όπως ο Θεός ελεεί τους ανθρώπους, το ίδιο 

θα πρέπει να κάνουν και οι ίδιοι στους συνανθρώπους τους. 

 

3.7. Ταπεινοφροσύνη 

 

Στον Χριστιανισµό, µε τον όρο ταπεινοφροσύνη, δηλώνεται ένα αίσθηµα αλήθειας, 

πρωτίστως για τον εαυτό µας. Η αλήθεια αυτή βοηθά τον άνθρωπο να εξυψωθεί και να 

εξαγνιστεί. Ταπεινοφροσύνη σηµαίνει την άρνηση του εγώ. Να µην είναι κανείς µε 

οποιονδήποτε τρόπο υπερβολικός µε τον εαυτό του µπροστά στους άλλους και την 

τιµιότητα για την αλήθεια. Γενικά, ταπεινοφροσύνη είναι η γνώση του κάθε ανθρώπου 

των ικανοτήτων και των περιορισµών του και η αποδοχή του εαυτού του ως έχει. 

Προκειµένου κάποιος να αποκτήσει ταπεινοφροσύνη, απαιτείται άσκηση, αγώνας µε τον 

εαυτό, την υπερηφάνεια, τη φιλαυτία και τα διάφορα πάθη. Ο Άγιος Μάξιµος ο 

Οµολογητής όρισε την ταπεινοφροσύνη ως µια συνεχή προσευχή µε δάκρυα και πόνο, 

διότι αυτή επικαλείται τη βοήθεια του Θεού και δεν αφήνει τον άνθρωπο ούτε να 

στηρίζεται απερίσκεπτα στη δύναµή του και στη σοφία του, ούτε να υπερηφανεύεται 

εναντίον άλλου, τα οποία είναι φοβερά νοσήµατα, οφειλόµενα στο πάθος της 

υπερηφάνειας.  

  Ο Ιησούς, προέτρεπε τους ανθρώπους να είναι ταπεινοί και ο Ίδιος έδωσε το 

παράδειγµα µέσα από τον τρόπο ζωής του, τα λόγια και τις πράξεις του. Συγκεκριµένα 

είπε: «...µάθετε ἀπ’ ἑµοῦ ὅτι πρᾶος εἰµι καί ταπεινός τῇ καρδία» (κατά Ματθ. 11:29). Με 

τη φράση αυτή ωστόσο, δεν δείχνει την αδιαφορία του για το κακό, την τυφλή υποταγή ή 
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τον δουλοπρεπή φόβο. Όταν ο Ιησούς στάθηκε απέναντι στον Πόντιο Πιλάτο του είπε: 

«οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεµίαν κατ’ ἐµοῦ, εἰ µή ἦν σοι δεδοµένον ἄνωθεν» (κατά Ιω. 19:11). 

Κάθε ταπείνωση λοιπόν δεν είναι η ίδια. Ακόµη, η φράση «Υιός του Ανθρώπου», µε την 

οποία προσδιόριζε τον εαυτό του ο Ιησούς, ήταν ένας µετριοπαθής τρόπος για να 

ταυτίζεται µε τους άλλους θνητούς  και για να παρουσιάζεται ως ο ταπεινός αλλά ισχυρός 

υπηρέτης της Βασιλείας του Θεού (Phipps, 1999).   

  Ο Ιησούς, µεταξύ των µαθητών του, ήθελε να είναι σαν υπηρέτης που τους 

εξυπηρετεί (κατά Λουκάν 22:27) και δίδασκε ότι σκοπός στη ζωή του δεν ήταν να 

εξυπηρετηθεί από τους ανθρώπους αλλά να εξυπηρετήσει (κατά Μάρκον 10:45). Στο 

τελευταίο δείπνο, ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των µαθητών του και τους προέτρεψε να 

ακολουθήσουν το παράδειγµά του λέγοντας «παράδειγµα σᾶς ἔδωσα, γιά νά κάνετε καί 

ἐσεῖς, ὅπως ἔκανα ἐγώ» (κατά Ιω. 13). Το πλύσιµο των ποδιών ενός άνδρα, αναφέρεται 

στην εβραϊκή Βίβλο ως καθήκον υπηρέτριας (Phipps, 1999). Επίσης όταν ο Ιησούς 

άκουσε τυχαία τους µαθητές του να έχουν µια διαφωνία, σχετικά µε το ποιός ανάµεσά 

τους είχε περισσότερο κύρος, τους είπε ότι όποιος θέλει να είναι πρώτος, θα γίνει 

τελευταίος από όλους και υπηρέτης σε όλους και αφού πήρε ένα παιδί, το έβαλε όρθιο 

ανάµεσά τους, το αγκάλιασε και τους είπε ότι αυτός που για χάρη του θα δεχτεί ένα από 

τα παιδιά αυτά ή έναν άνθρωπο, που µε την απλοϊκότητά και την αθωότητά του οµοιάζει 

µε µικρό παιδί, αυτός υποδέχεται τον Ίδιο και αυτό σηµαίνει ότι υποδέχεται και τον Θεό, 

που τον έστειλε στη γη (κατά Μάρκον 9:35-37). Στην Επί του Όρους Οµιλία, ο Ιησούς 

εξύψωσε τους ταπεινούς, λέγοντας στον πρώτο «Μακαρισµό»: «Μακάριοι οἱ πτωχοί τῷ 

πνεύµατι ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (κατά Ματθ.5:2). Φτωχοί πνευµατικά 

θεωρούνται οι ταπεινοί, οι οποίοι έχοντας συναίσθηση της πνευµατικής τους φτώχειας, 

καταφεύγουν στον Θεό για να «πλουτίσουν» και για αυτούς ευτυχία είναι η Βασιλεία των 

Ουρανών.   

  Και οι Απόστολοι, κατά τη διάδοση του Ευαγγελίου φρόντισαν να εργαστούν µε 

ταπεινοφροσύνη (Πράξεις 20:19) και προέτρεπαν τους πιστούς να είναι ταπεινοί. 

Ειδικότερα, ο Απόστολος Ιάκωβος καλούσε τους πιστούς να ταπεινωθούν ενώπιον του 

Θεού, προκειµένου Αυτός να τους εξυψώσει (Ιακ. 4:10). Ο Απόστολος Παύλος, 

αναφερόµενος στην ταπείνωση του Ιησού είπε: «Ἐκεῖνος ἄν καί ἦταν στή µορφή τοῦ 

Θεοῦ, δέν ἐθεώρησεν εὐκαιρία γιά ἀπόλαυση τό ὅτι ἦταν ἴσος µέ τό Θεό, ἀλλ’ ἐξουδένωσε 

τόν ἑαυτό του µέ τό νά λάβει τή µορφή δούλου, µέ τό νά ἔλθῃ στή µορφή τῶν ἀνθρώπων, 
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καί ἀφοῦ κατά τή µορφή βρέθηκε ἄνθρωπος, ἐταπείνωσε τόν ἑαυτό του µέ τό νά γίνει 

ὑπήκοος µέχρι θανάτου...» (Προς Φιλ. 2:6). 

  Έπειτα από τις παραπάνω αναφορές αναδεικνύεται η σπουδαιότητα του να είναι 

κανείς ταπεινός ως Χριστιανός, ακολουθώντας το παράδειγµα του Ιησού. Με την 

ταπεινοφροσύνη αντιµετωπίζεται η υπερηφάνεια, η αλαζονεία και τα πάθη. Κατά 

συνέπεια, επιτυγχάνεται καλύτερη συνύπαρξη των ανθρώπων, ακόµη και διαφορετικών 

πολιτισµών, µέσα στην κοινωνία. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να αγωνίζεται ο 

κάθε άνθρωπος για να αποκτήσει την «αξία» της ταπεινοφροσύνης, για να γνωρίσει τον 

εαυτό του και να νικήσει τις αδυναµίες του και κατ’ επέκταση να είναι περισσότερο 

διαλλακτικός και υποµονετικός απέναντι στους άλλους και τις δικές τους αδυναµίες. 

 

3.8. Ελευθερία 

 

Η ελευθερία είναι συστατικό της χριστιανικής οντολογίας, αφού ο άνθρωπος ως εικόνα 

του Θεού κοσµείται µε το αυτεξούσιο. Από τη στιγµή που ο άνθρωπος δεν δηµιουργεί ο 

ίδιος τον εαυτό του, δεν δηµιουργεί και την ελευθερία του. Η ελευθερία του εξαρτάται 

από το οικογενειακό περιβάλλον, το άµεσο κοινωνικό περιβάλλον και τον Θεό 

(Μαντζαρίδης, 1981). Καλλιεργείται σε σχέση ή σε αντίθεση µε τους γονείς, τους 

ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο άµεσο κοινωνικό περιβάλλον και µε τον Θεό. Οι 

σχέσεις και οι αντιθέσεις αυτές, στην πορεία, συµπεριλαµβάνουν και το ευρύτερο 

περιβάλλον, στο οποίο ζει το άτοµο. Κατά συνέπεια, το ζήτηµα της ελευθερίας του 

ανθρώπου, είναι ζήτηµα σχέσεως µε κάτι που βρίσκεται έξω από αυτόν. Κάθε ελεύθερος 

άνθρωπος γνωρίζει ότι δεν είναι ελεύθερος από τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά ότι έχει την 

ελευθερία του σε σχέση µε κάτι που βρίσκεται έξω από αυτόν (Μαντζαρίδης, 1981). 

  Σύµφωνα µε τον Μαντζαρίδη (1981), κάθε αναφορά που περιορίζεται στην περιοχή 

της αµεσότητας είναι σχετική και γι’ αυτόν τον λόγο και η ελευθερία που αναπτύσσεται 

σε σχέση µε µια τέτοια αναφορά είναι περιορισµένη. Η απόλυτη ελευθερία µπορεί να 

υπάρξει µόνο µε µια απόλυτη αναφορά. Απορρίπτοντας την ύπαρξη της απόλυτης 

αναφοράς, ταυτόχρονα απορρίπτεται η δυνατότητα ανάπτυξης απόλυτης ελευθερίας. Η 

απόλυτη ελευθερία είναι δυνατή µόνο µε τη θρησκευτική αναφορά, δηλαδή µόνο µε την 

υπέρβαση της αµεσότητας (Μαντζαρίδης, 1981). Η κατεξοχήν ελευθερία βρίσκεται στην 
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ιδιοσυστασία του Θεού και είναι ο µόνος που κατέχει την απόλυτη ελευθερία και που 

ξεχωρίζει για το αυτεξούσιό του. Ο άνθρωπος µπορεί να πάρει µια γεύση της απόλυτης 

ελευθερίας µέσα από την κοινωνία του µε τον Θεό, ο οποίος τη µεταδίδει στον κόσµο 

διαµέσου των άκτιστων ενεργειών του (Μανώλης). Η απόλυτη ελευθερία παίρνει 

υπόσταση µόνο µέσα από την εν Χριστώ ζωή και συµβάλλει σηµαντικά στην ανακαίνιση 

του ανθρώπου και στην πνευµατική του τελείωση. 

  Η ελευθερία είναι χαρακτηριστικό στοιχείο του Χριστιανισµού. Ο Απόστολος 

Παύλος είπε χαρακτηριστικά: «Ὑµεῖς γάρ ἐπ’ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί» (Προς Γαλ. 

5:13). Η ελευθερία αυτή πραγµατώνεται µε την πρόσληψη του ανθρώπου από τον Θεό. 

Με αυτόν τον τρόπο, η ελευθερία αποτελεί δώρο της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο για 

την ανταπόκρισή του στην αγάπη του. Θεµέλιο της χριστιανικής ελευθερίας αποτελεί η 

ένταξή του ανθρώπου στο σώµα του Ιησού Χριστού και η απαλλαγή του από τις δυνάµεις 

φθοράς και τον θάνατο (Μαντζαρίδης, 1981). Η ελευθερία στον Χριστιανισµό αφορά στη 

σχέση του ανθρώπου µε τον Θεό, τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον, σχέση που έχει ως 

βάση της την αγάπη, χωρίς την οποία δεν δύναται να υπάρξει η ελευθερία. Η χριστιανική 

ελευθερία οριοθετείται, χωρίς να περιορίζεται ή να αίρεται, από την αγάπη. Η µία και 

µοναδική ελευθερία που ο Χριστιανισµός δεν επιτρέπει είναι η ελευθερία του να 

πληγώνει κανείς και να κάνει κακό στον εαυτό του και στους συνανθρώπους του.  

  Στα πλαίσια του Χριστιανισµού, η ελευθερία του ανθρώπου δεν νοείται στη βάση 

που την κατανοεί η ανθρώπινη κοινωνία, αλλά παρουσιάζεται µια οπτική που συµπλέκει 

την ελευθερία του Θεού και του ανθρώπου. Ο κόσµος θεωρείται ότι πλάστηκε από τον 

Θεό ως προϊόν της ελεύθερης βούλησής του και της αγαθότητάς του και ότι ο άνθρωπος 

πλάστηκε «κατ’ εικόνα» και «καθ’ οµοίωσιν» του Θεού. Συνεπώς κάθε δηµιούργηµά του 

έχει την αρχή του σε Αυτόν αλλά και στην προσωπική του αυτεξουσιότητα, που 

παράγεται µέσω αυτής της αρχής (Μανώλης). Εξαιτίας της πτώσης του ανθρώπου από 

την θέση στην οποία τον είχε τοποθετήσει ο Θεός, θεωρείται ότι η «κατ’ εικόνα» πλευρά 

του αλλοιώθηκε και για αυτό τον λόγο και η έννοια της ελευθερίας απέκτησε άλλο 

περιεχόµενο, αποκοµµένο από την αληθινή εννοιολογική τοποθέτηση του όρου. Κρίνεται 

απαραίτητη λοιπόν, η ανάγκη αποκατάστασης του ανθρώπου, η οποία ωστόσο θα πρέπει 

να προέρχεται από την ελεύθερη βούλησή του (Μανώλης). Το αυτεξούσιο του ανθρώπου, 

η ελευθερία του δηλαδή, αποτελεί στοιχείο της «κατ’ εικόνα» Θεού δηµιουργίας του και 

το πώς θα τη διαχειριστεί καθορίζει τη σωτηρία του. 
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  Η ελευθερία, εκτός από θεϊκή δωρεά στον άνθρωπο, αφορά άµεσα τον ίδιο, αφού 

πλάστηκε «κατ’ εικόνα» και «καθ’ οµοίωσιν». Το «καθ’ οµοίωσιν» επιτυγχάνεται µε την 

αφιέρωση της προσωπικής ελευθερίας του ανθρώπου στον Θεό µε αγάπη. Με αυτόν τον 

τρόπο, ο άνθρωπος γίνεται συνδηµιουργός και συνυπεύθυνος για την ελευθερία του, αφού 

είναι κάτοχος του αυτεξούσιου και αγωνίζεται να γίνει ανεξάρτητος από τις αµαρτίες και 

να ζήσει σύµφωνα µε το παράδειγµα του Ιησού (Μανώλης). Η συνυπευθυνότητα του 

ανθρώπου για την ελευθερία του εκδηλώνεται µε την πίστη και την ελπίδα και η 

δηµιουργική συµµετοχή στην καλλιέργεια της ελευθερίας φανερώνεται µε την αγάπη 

(Μαντζαρίδης, 1981). Κατά συνέπεια, η ηθική τελείωση συµπίπτει µε την τελείωση στην 

ελευθερία. Μέσα στο όρια της ελευθερίας που λαµβάνει ο άνθρωπος, καλείται να επιλέξει 

το αγαθό ή το κακό. Η ουσία της εν Χριστώ ελευθερίας τελικά είναι το να ανταποκριθεί 

κανείς ελεύθερα στο κάλεσµα του Θεού και όχι καταναγκαστικά. 

Η εν Χριστώ ελευθερία είναι πνευµατικής φύσεως και η ζωή του πιστού ανάγεται 

στον Ιησού. Προκειµένου να γνωρίσει την ελευθερία του και να παραµείνει σε αυτήν, ο 

πιστός θα πρέπει να ζει µε τον πνεύµα του Ιησού. Η εν Χριστώ ελευθερία αποτελεί τη 

«δυνατότητα αδέσµευτης τελειώσεως µέσα στην αλήθεια της νέας εν Χριστώ 

πραγµατικότητας» (Μαντζαρίδης, 1981, σ. 299). Προϋπόθεση για την αλήθεια είναι η 

αποδέσµευση από την αµεσότητα, µε τη φθορά και το θάνατο, και η ένταξη στη ζωή του 

Θεού. ∆ίχως την αλήθεια αυτή δεν δύναται να υπάρξει ελευθερία. Ο ίδιος ο Ιησούς 

ταύτισε την γνώσης της αλήθειας µε την απελευθέρωση του ανθρώπου, λέγοντας: 

«γνώσεσθε την ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑµᾶς» (Προς Γαλ. 8:32). Ο Ιησούς, 

ως Θεάνθρωπος, απελευθέρωσε τον άνθρωπο από την αµεσότητα και τον ενέταξε στην 

ελευθερία της Βασιλείας του Θεού (Μαντζαρίδης, 1981). 

  Ο χαρακτήρας αυτής της ελευθερίας είναι εσχατολογικός, αφού η ελευθερία του 

ανθρώπου µέσα στον κόσµο, έχει σχέση µε την ελευθερία του έξω από τον κόσµο. Μια 

νέα διάσταση γίνεται φανερή στον άνθρωπο, έπειτα από την απαλλαγή του από την 

κοσµική αναγκαιότητα και την αποκατάστασή του σε κυρίαρχη θέση µέσα στον κόσµο 

(Μαντζαρίδης, 1981). Μέσα σε αυτή τη διάσταση, η αξία του κόσµου είναι σχετική, όπως 

σχετική είναι και η ελευθερία µέσα στον κόσµο. Όπως προαναφέρθηκε, µόνο πέρα από 

την αµεσότητα υπάρχει η απόλυτη ελευθερία. Η ελευθερία στον κόσµο είναι η επιλογή 

ανάµεσα στο καλό και το κακό. Η απόλυτη ελευθερία βρίσκεται πέρα από αυτή τη 

διάκριση και απόλυτα ελεύθερος είναι µόνο ο Θεός, ο οποίος δεν έχει ανάγκη για 

οποιαδήποτε εκλογή (Μαντζαρίδης, 1981). Για αυτό και ο άνθρωπος γίνεται απόλυτα 
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ελεύθερος όταν αποδεσµευθεί από τον κόσµο και ενωθεί µε τον Θεό (Μαντζαρίδης, 

1981). Έτσι νοείται και το ότι ο άνθρωπος στον Χριστιανισµό αποκτά την αληθινή 

ελευθερία του ως δούλος του Θεού. 

  «Ως δούλος του Θεού, ο άνθρωπος ελευθερώνεται πριν απ’ όλα από τον ίδιο του τον 

εαυτό» (Μαντζαρίδης, 1981, σ. 300). Με αυτόν τον τρόπο αγωνίζεται 

αποτελεσµατικότερα ενάντια στα πάθη του, τα οποία τον κάνουν υποχείριό τους και 

ανατρέπουν τον εσωτερικό κόσµο του. Η αντιµετώπιση «τῆς µητρός τῶν κακῶν 

φιλαυτίας», όπως αναφέρει ο Μάξιµος ο Οµολογητής, είναι βασική προϋπόθεση  για την 

ελευθερία. Η χριστιανική ελευθερία θεωρείται ως  «µία εσωτερική απολύτρωση του 

ανθρώπου από το «εγώ», στη θέση του οποίου µπαίνει ο Θεός και ο κόσµος ολόκληρος» 

(Λυράκης, 2005, σ. 78).   

  Ο Ιησούς, µε την ενανθρώπισή του, τη Σταύρωση και την Ανάστασή του, 

απελευθέρωσε τον άνθρωπο από την αµαρτία, το διάβολο και τον εσχατολογικό θάνατο. 

Συγκεκριµένα µε την Ανάστασή του επισφραγίστηκε η οντολογική απελευθέρωση του 

ανθρώπου από την πολλαπλή δουλεία του. Ο άνθρωπος ωστόσο, πρέπει να είναι µέτοχος 

στο θάνατο και στην Ανάσταση του Ιησού, προκειµένου να απελευθερωθεί από τη 

δουλεία του. Η συµµετοχή αυτή θα πρέπει να προκύπτει αβίαστα από την ελεύθερη 

βούλησή του και η ελευθερία τότε θα πραγµατώνεται µέσα από την τέλεση των 

µυστηρίων (Μανώλης).  Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει τον Θεό, ως τον µοναδικό Κύριό 

του, αυτόµατα απελευθερώνεται από κάθε δουλική εξάρτηση από θεσµούς του κράτους ή 

της κοινωνίας. Το κράτος και η κοινωνία δεν αποτελούν πλέον για αυτόν αυθεντίες, αλλά 

µόνο ο Θεός. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει την αλλοίωσή του και οδεύει προς την 

ανακαίνιση και την αποκατάστασή του. 

  Σε όλα αυτά εντάσσεται και η πολιτική ελευθερία, η οποία είναι πρώτα απ’ όλα µια 

ελευθερία που παρέχεται από την πολιτεία. Ο Χριστιανισµός είναι η πρώτη θρησκεία που 

«τοποθέτησε τον άνθρωπο απευθείας µπροστά στο Θεό και διακήρυξε την ελευθερία της 

συνειδήσεώς του» (Μαντζαρίδης, 1981, σ. 301). Τα ατοµικά δικαιώµατα που διεκδίκησε ο 

άνθρωπος στην πορεία, ήταν απόρροια της ελευθερίας της συνειδήσεως, η οποία 

καλλιεργήθηκε µέσα στο θρησκευτικό τρόπο ζωής και σκέψης (Μαντζαρίδης, 1981). Η 

πολιτική ελευθερία συνδέεται και µε κοινωνική και πολιτιστική ζωή του ανθρώπου, η 

οποία µπορεί να συνδεθεί µε τη θρησκευτική πίστη. Ωστόσο, η πολιτική ελευθερία δεν θα 

πρέπει να είναι ο τελικός στόχος του πιστού, γιατί αυτό σηµαίνει ότι θα αναγνωρίσει το 
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κράτος ως αυθεντία και έτσι θα καταργηθεί ουσιαστικά ο άνθρωπος ως πρόσωπο, αλλά 

και η ελευθερία του (Μαντζαρίδης, 1981). 

  Σύµφωνα µε τον Μαντζαρίδη (1981), η χριστιανική ελευθερία συνδέεται µε µια νέα 

οντολογία, µια ευχαριστιακή οντολογία, που εκδηλώνεται µέσα από την Εκκλησία. Η 

Εκκλησία συµβάλλει στην αποκατάσταση της ενότητας και της οντολογικής ελευθερίας 

της ανθρωπότητας, η οποία έχει διασπαστεί.  Η ελευθερία που προσφέρει η Εκκλησία 

έχει σχέση µε την ελευθερία του κόσµου γενικότερα, αφού η Εκκλησία δεν υπάρχει καθ’ 

εαυτή αλλά αφορά ολόκληρο τον κόσµο (Μαντζαρίδης, 1981). 

  Αρκεί και µόνο το απλό κήρυγµα της χριστιανικής ελευθερίας για να ενισχυθεί το 

αίσθηµα της ελευθερίας στους ανθρώπους. Αυτός είναι και ο λόγος που δηµιουργήθηκαν 

πολλά απελευθερωτικά κινήµατα µετά την εµφάνιση του Χριστιανισµού. Ακόµη, πολλά 

από τα σηµερινά αιτήµατα ελευθερίας προέρχονται από τον Χριστιανισµό και για αυτό το 

λόγο, η ικανοποίησή τους µπορεί να δοθεί µέσα από τις προοπτικές του Χριστιανισµού 

(Μαντζαρίδης, 1981). 
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Κεφάλαιο 4ο :  Οι διαπολιτισµικές  «αξίες» του Ισλάµ 

 

4.1. Ο Μωάµεθ ως πρότυπο και το κήρυγµά του για τον «άλλο» 

 

Η γέννηση της θρησκείας του Ισλάµ έχει στενή σχέση µε την πορεία της προσωπικής 

θρησκευτικής και πολιτικής εξέλιξης  του Μωάµεθ (Ζιάκας, 1991). Ο Μωάµεθ ανήκε στη 

φυλή των Κορεϊσιτών, η οποία κυριαρχούσε επί πολλές γενιές στη Μέκκα και ήταν µια 

από τις αριστοκρατικές αραβικές φυλές, οι οποίες είχαν το προνόµιο να υπηρετούν ως 

φύλακες του κεντρικού ιερού της Καάµπα (Γιαννουλάτος, 2000a). Ένα παρακλάδι της 

φυλής των Κορεϊσιτών ήταν οι Χασιµίτες, ονοµασία τιµητική για τον παππού του 

Μωάµεθ, οι οποίοι ήταν υψηλοί αξιωµατούχοι φύλακες του ναού της Καάµπα (Phipps, 

1999). Ο πατέρας του, άνθρωπος ευυπόληπτος, πέθανε λίγο πριν γεννηθεί ο Μωάµεθ, το 

έτος 570 µ. Χ. και η µητέρα του Αµινά έδωσε το βρέφος σε θετούς γονείς προσωρινά για 

να εξασφαλίσει ότι θα µεγαλώσει σωστά (Phipps, 1999). Αργότερα, ο Μωάµεθ 

επιστράφηκε και πάλι στη µητέρα του για λίγα χρόνια, ώσπου επήλθε και ο δικό της 

θάνατος. Η κηδεµονία του οκτάχρονου Μωάµεθ ανατέθηκε τότε στον θείο του Αµπού 

Ταλίµπ, ο οποίος ήταν ο αρχηγός της φυλής. Ταξιδεύοντας µε το καραβάνι του θείου, ο 

Μωάµεθ είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή µε άλλες θρησκείες (Phipps, 1999). 

  Μεγάλη σηµασία για τη ζωή του Μωάµεθ έχει ο πρώτος γάµος του µε τη Χατιτζά, η 

οποία εκείνη την εποχή ήταν η πιο πλούσια έµπορος της Μέκκας. Η Χατιτζά, όντας 

ενήµερη για την αξιοπιστία του Μωάµεθ, τον προσέλαβε ως αντιπρόσωπό της, για να 

πουλάει προϊόντα που µετέφεραν τα καραβάνια στη Συρία (Phipps, 1999). Παρά τη 

µεγάλη διαφορά ηλικίας ανάµεσά τους και παρά το γεγονός ότι εκείνη είχε κάνει άλλους 

δύο γάµους στο παρελθόν, του ζήτησε να γίνει σύζυγός της και τελικά παντρεύτηκαν το 

έτος 595 µ. Χ. (Γιαννουλάτος, 2000a). Έζησαν µαζί αρµονικά είκοσι χρόνια και έκαναν 

τέσσερις κόρες και γιους, οι οποίοι όµως πέθαναν σε νηπιακή ηλικία (Γιαννουλάτος, 

2000a). Για αυτόν τον λόγο, πήραν υπό την κηδεµονία τους τον Ζέιντ, έναν νέο σκλάβο 

τον οποίο είχαν προηγουµένως απελευθερώσει (Phipps, 1999). Λόγω της µεγάλης 

περιουσίας της Χατιτζά, ο Μωάµεθ δεν είχε ανάγκη για βιοποριστική εργασία και αυτό 

του επέτρεψε να αφοσιωθεί σε θρησκευτικά ζητήµατα (Phipps, 1999). Επίσης, η επιρροή 

και η βοήθεια της Χατιτζά στον Μωάµεθ υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξή του και 
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λέγεται ότι ο Χριστιανός ξάδερφός της, Γουαράκα, άσκησε µεγάλη επιρροή στη 

θρησκευτική του εξέλιξη (Phipps, 1999). Ο Γουαράκα ήταν άνθρωπος µορφωµένος, 

γνώριζε εβραϊκά και ελληνικά και συχνά µετέφραζε κοµµάτια της Παλαιάς και της 

Καινής ∆ιαθήκης, παρουσία του Μωάµεθ (Γιαννουλάτος, 2000a). Ο Μωάµεθ, ιδιάζουσα 

θρησκευτική φύση, σεβόταν την Βίβλο, αλλά ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να τη διαβάζει 

καθώς δεν είχε µεταφραστεί στα αραβικά (Γιαννουλάτος, 2000a). Όσοι του µετέδιδαν 

πληροφορίες για το περιεχόµενό της ανήκαν σε διάφορες ιουδαϊκές και χριστιανικές 

αιρέσεις και δεν στηρίζονταν στα κανονικά βιβλία της Αγίας Γραφής, αλλά σε λαϊκές 

παραδόσεις, απόκρυφα κείµενα και σε πηγές που περιείχαν µανιχαϊστικές και γνωστικές 

ιδέες (Γιαννουλάτος, 2000a). 

  Πλησιάζοντας την ηλικία των σαράντα ετών, ο Μωάµεθ είχε απορρίψει κάθε είδος 

πολυθεϊσµού. Κάθε χρόνο, ο Μωάµεθ και η οικογένειά του, περνούσαν τον µήνα 

Ραµαντάν κοντά σε ένα βουνό στη Μέκκα και εκεί στη σπηλιά Χίρα, όπου είχε πάει για 

να διαλογιστεί, το έτος 610 µ.Χ., έπεσε σε κατάσταση ύπνωσης (Phipps, 1999). Αυτήν 

την κατάσταση τη βίωσε σαν µια συγκλονιστική πνευµατική εµπειρία και την αισθάνθηκε 

σαν κλήση προς το προφητικό έργο (Γιαννουλάτος, 2000a). Εκεί λοιπόν, καθώς κοιµόταν 

τη «Νύχτα της Ισχύος» (Κορ. 97:1), οραµατίστηκε έναν άγγελο, ο οποίος αφού τον 

πλησίασε, τον διέταξε λέγοντας «ἀνάγνωθι» (Κορ. 96:1). Ο Μωάµεθ αρχικά δίστασε και 

είπε ότι δεν ήξερε να διαβάζει, αλλά η διαταγή συνέχισε να επαναλαµβάνεται και έτσι ο 

Μωάµεθ ξεκίνησε να επαναλαµβάνει ότι έλεγε ο άγγελος (Γιαννουλάτος, 2000a). Τέτοιου 

είδους αποκαλύψεις θα βίωνε ο Μωάµεθ µέχρι τον θάνατό του. 

  Όταν επέστρεψε στο σπίτι του, έχοντας αµφιβολίες και φόβο για αυτό που βίωσε, 

διηγήθηκε στη σύζυγό του Χατιτζά την εµπειρία του στη σπηλιά και εκείνη τον 

διαβεβαίωσε ότι ήταν ο άγγελος ο Γαβριήλ, βοηθώντας τον να ξεπεράσει τον φόβο του 

(Γιαννουλάτος, 2000a). Τον προέτρεψε µάλιστα να συµβουλευτεί και τον Γουαράκα, ο 

οποίος εντόπισε πολλά κοινά στοιχεία ανάµεσα στην εµπειρία του Μωάµεθ και σε αυτήν 

του Μωυσή και κατέληξε ότι πρόκειται για προφητικό κάλεσµα (Phipps, 1999). Και ο 

Γουαράκα ταύτισε τον βιβλικό άγγελο Γαβριήλ µε τον άγγελο που επισκέφθηκε τον 

Μωάµεθ και τον προειδοποίησε για πιθανές διώξεις που θα δεχόταν στο µέλλον στη 

Μέκκα (Phipps, 1999). 

  Για τρία χρόνια ο Μωάµεθ δεν µιλούσε δηµόσια για την εµπειρία του, παρά µόνο σε 

ορισµένους φίλους του. Η επίσηµη έναρξη της δράσης του έγινε το έτος 613 µ. Χ. στο 
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κέντρο της Μέκκας, όπου κήρυξε το Ισλάµ και καλούσε τους ανθρώπους να υποταχθούν 

στον Θεό και στο θέληµά του (Γιαννουλάτος, 2000a). Το κήρυγµά του προκάλεσε 

αντιδράσεις στους συµπολίτες του, οι οποίοι γνώριζαν το ειδωλολατρικό παρελθόν του. 

Ειδικότερα, το κήρυγµά του για τη µεταθανάτια ζωή και τη µέλλουσα κρίση 

προκαλούσαν ταραχή σε πολλούς και το κήρυγµα περί ενός Θεού ήταν ενάντια στα 

εµπορικά συµφέροντα της πλειοψηφίας των κατοίκων της Μέκκας (Γιαννουλάτος, 

2000a). Σταδιακά η κατάσταση γινόταν απειλητική για τη ζωή του Μωάµεθ. Το 615 µ. Χ. 

ορισµένοι οπαδοί του βρήκαν καταφύγιο στην περιοχή έναντι της Αραβίας κειµένης 

χριστιανικής Αιθιοπίας. Το 619 µ. Χ. ο θάνατος της συζύγου του και του θείου του 

συγκλόνισε τον Μωάµεθ, ο οποίος ωστόσο συνέχισε να κηρύττει στη Μέκκα, αν και δεν 

είχε την αναµενόµενη ανταπόκριση. Ταυτόχρονα το κήρυγµά του είχε επηρεάσει 

ορισµένους κατοίκους της πόλης Γιατρίµπ, η οποία βρισκόταν 320 χιλιόµετρα βόρεια της 

Μέκκας, και η οποία έγινε αργότερα γνωστή ως Μεδίνα (Γιαννουλάτος, 2000a). Το 620 

µ. Χ. έξι κάτοικοί της ήταν οπαδοί του Ισλάµ και µέχρι το 622 µ. Χ. οι πιστοί έφτασαν 

τους εβδοµήντα πέντε (Γιαννουλάτος, 2000a). Οι πιστοί αυτοί κάλεσαν τον Μωάµεθ να 

µετοικήσει στην πόλη τους, η οποία εκείνη την εποχή βίωνε ταραχές, εξαιτίας των 

συγκρούσεων ορισµένων αραβικών φατριών. Αρχικά ο Μωάµεθ δίστασε, αλλά µόλις 

έµαθε ότι στη Μέκκα σχεδιαζόταν η δολοφονία του πήγε στη Γιατρίµπ, έχοντας 

αποστείλει τους συντρόφους του από πιο πριν ανά δύο ή τρεις (Γιαννουλάτος, 2000a). 

  Η µεταφορά των Μουσουλµάνων από τη Μέκκα στη Μεδίνα είναι γνωστή ως 

«Εγίρα», όρος που σηµαίνει «µετανάστευση». Η συµπεριφορά του Μωάµεθ παρουσίασε 

µεγάλη αλλαγή κατά την παραµονή του στη Μεδίνα. Εκεί ανέπτυξε εκπληκτική πολιτική 

και στρατιωτική ευστροφία και η υποµονή που έδειχνε παλαιότερα απέναντι στις 

επιθέσεις των επικριτών του εξαλείφθηκε, υιοθετώντας έτσι µια πιο ρεαλιστική τακτική 

(Γιαννουλάτος, 2000a). Οι εντάσεις που επικρατούσαν στην Μεδίνα αποδείχτηκαν 

κατάλληλες για να αναδείξει ο Μωάµεθ τις διπλωµατικές του ικανότητες και µέσα σε 

µικρό διάστηµα πέτυχε την ενότητα των αραβικών φυλών και φατριών, όπως επίσης και 

των Ιουδαίων κατοίκων της Μεδίνας σε µια οµοσπονδία (Γιαννουλάτος, 2000a). 

Συγκεκριµένα, σε µια προσπάθεια να προσεταιριστεί µε τους Ιουδαίους, υιοθέτησε 

διάφορες πρακτικές που ακολουθούσαν, όπως η νηστεία, το πλύσιµο πριν την προσευχή, 

την µεσηµεριανή προσευχή, τον προσανατολισµό των πιστών προς την Ιερουσαλήµ κατά 

τη διάρκεια της προσευχής και καθιέρωσε την Παρασκευή ως ηµέρα κοινής λατρείας 

(Γιαννουλάτος, 2000a). Παρ’ όλα αυτά, ο Μωάµεθ κατάλαβε σύντοµα ότι οι Ιουδαίοι 
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ήταν ακόµη εχθρικοί απέναντί του και ξεκίνησε να κηρύττει µε λόγια µίσους για αυτούς 

λέγοντας ότι είχαν λάβει µόνο µέρος της αποκάλυψης του Θεού και τους παροµοίαζε µε 

γαϊδούρια φορτωµένα µε βιβλία, των οποίων το περιεχόµενο δεν είναι σε θέση να 

κατανοήσουν (Κορ. 62:5). Μετέβαλε στην πορεία και τις αρχές που είχε ορίσει, όπως για 

παράδειγµα το προσκύνηµα προς την Ιερουσαλήµ πλέον γινόταν προς τη Μέκκα (Κορ. 

3:139-145). Επίσης τόνισε ότι πρώτο χρέος του Μουσουλµάνου ήταν η υπακοή στον Θεό, 

κάτι το οποίο πρακτικά στην καθηµερινότητα της Μεδίνας, συνδέθηκε µε την υπακοή 

στον Μωάµεθ, ο οποίος ήταν ο εκφραστής του θελήµατος του Θεού (Γιαννουλάτος, 

2000a). Κατά τα χρόνια της παραµονής του στην Μεδίνα εδραιώθηκε ο Ισλαµισµός και 

απέκτησε το περιεχόµενό του. 

  Αφού καθιέρωσε τον Ισλαµισµό στη Μεδίνα, το ενδιαφέρον του Μωάµεθ στράφηκε 

στη Μέκκα, τη γενέτειρά του, η οποία τον είχε απορρίψει. Το προσκύνηµα στη Μέκκα 

δεν ήταν δυνατόν να γίνει πραγµατικότητα, καθώς οι κάτοικοί της ήταν εχθροί του 

Μωάµεθ. Για αυτό ο Μωάµεθ, µε αποφασιστικότητα και ρεαλισµό, καθόρισε τους 

στόχους και καθιέρωσε την στρατιωτική τακτική του (Γιαννουλάτος, 2000a). Κατά τη 

διάρκεια του ιερού µήνα Rajab, κατά τον οποίο δεν επιτρέπονταν οι εχθροπραξίες, οι 

Μουσουλµάνοι έστησαν ενέδρα σε ένα άοπλο καραβάνι και σκότωσαν έναν από τους 

τέσσερις συνοδούς του καραβανιού. Ο φόνος αυτός ήταν η αρχή µιας σειράς αιµατηρών 

αντεκδικήσεων, οι οποίες ενίσχυσαν αρνητικά τις σχέσεις των Κορεϊσιτών και των 

Μουσουλµάνων (Phipps, 1999). Ο Μωάµεθ έπειτα από αυτήν την επιδροµή, ξεκίνησε µε 

αυτοπεποίθηση µια νικηφόρα τελικά επίθεση στο Μπάντρ, ένα µεγάλο καραβάνι 

Μεκκανών που επέστρεφε από την Συρία. Οι πιστοί του Ισλάµ θεώρησαν τη νίκη στο 

Μπάντρ ως µια ένδειξη θεϊκής πρόνοιας (Phipps, 1999). Στη συνέχεια, ο Μωάµεθ θέλησε 

να αποµακρύνει και τις Ιουδαϊκές φυλές που ζούσαν στη Μεδίνα και σταδιακά τους 

εξόρισε από την πόλη. Παράλληλα, ο στρατηγός των Μεκκανών, Αµπού Σουφυάν, 

αποζητούσε εκδίκηση για την ήττα στο Μπάντρ, καθώς και για το γεγονός ότι οι 

Μουσουλµάνοι είχαν αιχµαλωτίσει ένα καραβάνι φορτωµένο µε ασήµι (Phipps, 1999). Η 

ιουδαϊκή φυλή Ναδίρ, που ζούσε κοντά στη Μεδίνα, κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας που 

προσέφεραν στον Αµπού Σουφυάν του έδωσαν ορισµένες µυστικές πληροφορίες για τους 

Μουσουλµάνους  (Phipps, 1999). Ο Μωάµεθ το πληροφορήθηκε και τους εξόρισε. Σε 

ηλικία πενήντα ετών, Ο Μωάµεθ ηττήθηκε στην Ουχούντ από τους Μεκκανούς, οι οποίοι 

θα µπορούσαν να είχαν αφανίσει τον στρατό του, αλλά επέλεξαν να σκοτώσουν µόνο 

όσους εχθρούς είχαν σκοτώσει οι Μουσουλµάνοι στην προηγούµενη µάχη (Phipps, 
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1999). ∆ύο χρόνια αργότερα, η ιουδαϊκή φυλή των Καραϊµητών πιθανώς παρακίνησε  

τους Μεκκανούς να επιτεθούν στον Μωάµεθ. Μετά από πολυήµερη πολιορκία της 

Μεδίνας, ο Μωάµεθ προσπάθησε να επιτύχει την ειρηνική αποχώρηση των αντιπάλων 

του, δωροδοκώντας κάποιους από αυτούς,  µε σκοπό να τους διαιρέσει και να τους πείσει 

να φύγουν από τη Μεδίνα, κάτι το οποίο τελικώς κατάφερε (Phipps, 1999). Επίσης, 

εξαφάνισε τους Ιουδαίους που είχαν αποµείνει στην πόλη και έτσι έπαψε να υπάρχει 

οργανωµένη αντίσταση εναντίον του. Πλέον, όντας ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης της 

Μεδίνας, έκανε µια προσπάθεια να συνάψει ειρήνη µε τους Κορεϊσιτες. Κατά τον µήνα 

της εκεχειρίας, κατευθύνθηκε προς τη Μέκκα µε εβδοµήντα καµήλες για θυσία. Έξω από 

την πόλη όµως, ορισµένοι από τους κατοίκους της ήταν έτοιµοι να σταµατήσουν την 

είσοδό τους. Ο Μωάµεθ τότε πρότεινε στους Μεκκανούς να καθυστερήσει το 

προσκύνηµά του ένα χρόνο µέχρι να αποφασίσουν εάν θα γίνουν Μουσουλµάνοι ή όχι 

(Phipps, 1999). Αυτή η τακτική ωστόσο αφορούσε µόνο την γενέτειρά του και είχε ως 

αποτέλεσµα εφτά χρόνια αργότερα µετά την Εγίρα, το 630 µ. Χ., ο Μωάµεθ να µπει στην 

γενέτειρά του. Σε ηλικία εξήντα ετών πια, ο Μωάµεθ γύρισε ξανά στην πόλη του χωρίς 

αιµατοχυσίες και λεηλασίες (Phipps, 1999). Στην Καάµπα το κέντρο της προσευχής, ο 

Μωάµεθ κατέστρεψε 360 είδωλα, όχι όµως την εικόνα που απεικόνιζε τον Ιησού στην 

αγκαλιά της µητέρας του (Phipps, 1999). Στους κατοίκους της Μέκκας ο Μωάµεθ 

φέρθηκε µε επιείκεια και τους χορήγησε γενική αµνηστία (Γιαννουλάτος, 2000a). 

Ταυτόχρονα, µια συνοµοσπονδία είκοσι χιλιάδων Αράβων επιτέθηκε στον Μωάµεθ στην 

περιοχή Χιουνάιν, αλλά ηττήθηκε, εδραιώνοντας, χωρίς αµφισβήτηση πλέον, τον 

Μωάµεθ ως τον δυνατότερο ηγέτη της Αραβίας (Phipps, 1999). 

   Σύµφωνα µε το όσα αναφέρθηκαν, γίνεται φανερό ότι ο Μωάµεθ είχε διπλωµατικές 

ικανότητες  και σαν πολιτικός κατάφερε να εκµεταλλευτεί τη φιλοδοξία των ανθρώπων 

και τη δίψα τους για ιδεαλισµό και αφοσίωση (Phipps, 1999). Κάθε φυλή που συνδέθηκε 

µε τη Μεδίνα, έδινε υπόσχεση να µην επιτίθεται στις άλλες φυλές που είχαν συµµαχήσει 

µε τον Μωάµεθ, γεγονός που είχε µεγάλη σπουδαιότητα για την εποχή (Phipps, 1999). 

Μέσα σε µικρότερο διάστηµα από δέκα χρόνια, ο Μωάµεθ κατάφερε να γίνει από 

εκδιωγµένος, απόλυτος µονάρχης των Αράβων. Έπειτα από την υπόταξη των Αράβων, 

επέστρεψε στη Μεδίνα και στη συνέχεια πραγµατοποίησε εκστρατεία στην Ταβούκ, ένα 

ακριτικό σηµείο της βυζαντινής αυτοκρατορίας στα νότια της Νεκρής Θάλασσας, η οποία 

ήταν η αρχή των κατακτητικών πολέµων (Phipps, 1999).  Όταν τα ισχυρά και πολυάριθµα 

στρατεύµατά του έφτασαν την Ταβούκ, οι Χριστιανοί παραδόθηκαν χωρίς αντίσταση και 
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το Βυζάντιο σύναψε ανακωχή µαζί του. Ο Μωάµεθ από την πλευρά του εγγυήθηκε 

ασφάλεια για τα πλοία και τα καραβάνια τους, µε αντάλλαγµα χρήµατα για την 

προστασία (Phipps, 1999). Με αυτόν τον τρόπο γεννήθηκε µια παράδοση σχετικά µε τον 

τρόπο αντιµετώπισης των λαών που ζούσαν έξω από την Αραβία  και που είχαν ασπασθεί 

τη θρησκεία της Βίβλου (Phipps, 1999). 

  Με την εκστρατεία της Ταβούκ έκλεισε ο κύκλος των είκοσι επτά εκστρατειών του 

Μωάµεθ, σε εννιά από τις οποίες πήρε µέρος ο ίδιος. Σε ηλικία εξήντα δύο ετών, κατά 

την τελευταία του επίσκεψη στη Μέκκα, ο Μωάµεθ διακήρυξε ότι κάθε Μουσουλµάνος 

είναι αδερφός για τον Μουσουλµάνο και ότι τώρα αποτελούν µια αδελφότητα (Phipps, 

1999). Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την επιστροφή του στη Μεδίνα αρρώστησε µε 

πνευµονία και ανακοίνωσε ότι επέλεξε να πεθάνει, αφού ο Θεός του είπε ότι έχει 

εξασφαλίσει τη θέση του στον Παράδεισο (Phipps, 1999). Ο Μωάµεθ έφυγε από τη ζωή 

έχοντας τον τίτλο του ήρωα ανάµεσα στον λαό του, ως επιτυχηµένος διπλωµάτης, 

στρατηγός και πολιτικός και έχοντας επιτύχει την ενότητα ανάµεσα στους οπαδούς του 

(Phipps, 1999). 

   Όπως και ο Ιησούς, έτσι και ο Μωάµεθ ήθελε να επιφέρει αλλαγές στην κοινωνία 

στην οποία έζησε. Επίκεντρο της µεθόδου που ακολούθησε ήταν η αναµόρφωση της 

κοινωνικής δοµής, η ρήξη των φυλετικών δεσµών και η αντικατάστασή της µε την ένταξη 

στην µουσουλµανική κοινότητα (Phipps, 1999). Ο Μωάµεθ, όπως και ο Ιησούς, υπήρξε 

κυρίως µεταρρυθµιστής και όχι δηµιουργός κάποιας θεότητας (Phipps, 1999). Σκοπός του 

ήταν να κατευθύνει τους ανθρώπους αποκλειστικά προς τη λατρεία του ενός και 

µοναδικού Θεού, του Αλλάχ. Ο Μωάµεθ αποτελεί πρότυπο για τους Μουσουλµάνους, 

όπως και ο Ιησούς για τους Χριστιανούς, και αυτό γιατί µετέφερε τις αφηρηµένες αρχές/ 

αξίες σε συγκεκριµένη προσωπικότητα (Phipps, 1999). Οι Μουσουλµάνοι προσπαθούν 

να τον µιµηθούν στην καθηµερινή τους ζωή, προκειµένου να φτάσουν όσο πιο κοντά 

γίνεται σε αυτήν την τελειότητα και κατ’ επέκταση να έρθουν πιο κοντά στον Θεό 

(Phipps, 1999). Αυτό είναι εµφανές από τo κοινό µοτίβο που ακολουθούν κατά την 

προσευχή, το φαγητό και την προσωπική τους υγιεινή. 

  Σχετικά µε τους «άλλους», στο Κοράνι εντοπίζονται ορισµένες αντικρουόµενες 

διατυπώσεις. Ενδεικτικό παράδειγµα είναι ένα δόγµα ανεκτικότητας προς τους 

ειδωλολάτρες που εξέφρασε ο Μωάµεθ, κατά τη διάρκεια των πρώιµων κηρυγµάτων του 

στη Μέκκα, στο οποίο αναφερόταν σε αυτούς ως απίστους και διακήρυττε ότι δεν 
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πρόκειται να λατρέψει ό, τι λατρεύουν, ούτε όµως και εκείνοι να λατρεύσουν ό, τι 

λατρεύει εκείνος καθώς αυτός έχει τη δική του θρησκεία και εκείνοι τη δική τους (Κορ. 

109). Ωστόσο, ο Μωάµεθ υπήρξε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους ειδωλολάτρες και 

γενικότερα σε όσους δεν ακολουθούσαν το Ισλάµ αναφέροντας ότι την Ηµέρα της 

Κρίσης θα οδηγηθούν στο «πῦρ τό ἐξώτερον» (Κορ. 46:19). Υπήρξε επίσης αρνητικός 

απέναντι και στους Ιουδαίους και τους Χριστιανούς. Κυρίως τους κατέκρινε γιατί 

δήλωναν ότι έχουν επιλεχθεί από τον Θεό, κάτι το οποίο θεωρούσε µη αποδεκτό, αφού ο 

Θεός είναι καλοκάγαθος και δίνει τη Χάρη του σε όποιον θέλει και έτσι καµία 

θρησκευτική οµάδα δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι είναι η εκλεκτή (Κορ. 57:29). Είναι 

όµως αξιοσηµείωτο ότι στους οπαδούς των Γραφών επιδείκνυε µια κάποια µεγαλύτερη 

ανοχή, λέγοντας ότι οι Εβραίοι, οι Χριστιανοί και οι Σαββαίοι (οπαδοί του Ιωάννη του 

Βαπτιστή) και όλοι όσοι πίστεψαν στον Θεό και στην Ηµέρα της Κρίσεως, εάν κάνουν το 

καλό, θα ανταµειφθούν από τον Κύριό τους, δεν θα έχουν κανένα φόβο και δεν θα 

πενθούν (Κορ. 2:59). Ο στίχος αυτός αργότερα αντικαταστάθηκε και πλέον διακηρύττει 

ότι όλοι όσοι δεν ακολουθούν το Ισλάµ, δεν θα γίνονται αποδεκτοί στη µέλλουσα ζωή 

(Κορ. 3:79). Οι Ιουδαίοι και οι Χριστιανοί, σύµφωνα µε το Κοράνι, θα πρέπει να γίνονται 

ανεκτοί έως και την Ηµέρα της Κρίσης, εάν καταβάλλουν φόρο στους κυρίαρχους 

Μουσουλµάνους (Κορ. 9:29).  

 

4.2. ∆ικαιοσύνη 

 

Οι πιστοί του Ισλάµ καλούνται να είναι δίκαιοι (Κορ. 5:8) και να δικάζουν µε 

δικαιοσύνη, γιατί ο Θεός αγαπά τους δίκαιους (Κορ. 5:42). Υπάρχουν βέβαια ορισµένες 

προϋποθέσεις για να θεωρηθεί κάποιος δίκαιος στο Ισλάµ. Για να γίνει αυτό, σύµφωνα µε 

το Κοράνι, οι πιστοί δεν θα πρέπει να συνδέουν τίποτα µε τον Θεό, θα πρέπει να 

συµπεριφέρονται µε τον καλύτερο τρόπο στους γονείς τους, να µη σκοτώνουν τα παιδιά 

τους από το φόβο της φτώχειας, να µην κάνουν κακές πράξεις, είτε φανερές είτε κρυφές, 

να µην σκοτώνουν ψυχές απαγορευµένες από τον Θεό (οποιαδήποτε ψυχή δηλαδή εκτός 

των απίστων που πολεµούν ενάντια στο Ισλάµ), εκτός και αν είναι για δίκαιους λόγους 

(π.χ. η ψυχή ενός δολοφόνου). Ακόµη δεν θα πρέπει να πλησιάζουν την περιούσια των 

ορφανών, εκτός και αν αυτό γίνεται προς όφελός τους, τουλάχιστον µέχρι την ενηλικίωσή 

τους και θα πρέπει να µετρούν και να ζυγίζουν µε (πλήρη) δικαιοσύνη, και όταν µιλούν, 
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να µιλούν δίκαια, ακόµα και αν αφορά κάποιον που είναι συγγενής τους (Κορ. 6:151-

153). Επιπλέον, θα πρέπει να βοηθούν όσους βρίσκονται σε ανάγκη. Οι πιστοί 

προτρέπονται να αποδίδουν στους συγγενείς τους ότι τους οφείλεται, αλλά το ίδιο να 

κάνουν και στον πεινασµένο και στον οδοιπόρο και να µην είναι σπάταλοι (Κορ. 17:28). 

Θα πρέπει να δικάζουν µε δικαιοσύνη γιατί ο Θεός βλέπει και ακούει τα πάντα (Κορ. 

4:58). Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρούνται άδικοι και παράνοµοι (Κορ. 5:45). ∆εν 

επιτρέπεται ωστόσο, να σηκώνει κανείς το βάρος της ευθύνης ενός άλλου, ακόµη και 

συγγενικού προσώπου (Κορ. 35:18). 

  Το Ισλάµ πρεσβεύει τη δικαιοσύνη και αποκηρύττει την αδικία, ακόµη και για 

εκείνους που είναι εχθρικοί απέναντί του. Στο Κοράνι καλούνται όσοι είναι πιστοί 

Μουσουλµάνοι, να µην οδηγηθούν από το µίσος τους για κάποιους και εγκαταλείψουν τη 

δικαιοσύνη, αλλά να παραµείνουν δίκαιοι, καθώς αυτό είναι κοντά στην ευσέβεια και 

τονίζεται ότι θα πρέπει να φοβούνται τον Θεό γιατί γνωρίζει όλες τις πράξεις τους  

(Κοράνι 5:8). 

 Η κοινωνική δικαιοσύνη στο Ισλάµ αντιπροσωπεύεται από τα στοιχεία και τις 

εγγυήσεις, τις οποίες έδωσε το Ισλάµ στο σύστηµα διανοµής πλούτου στην ισλαµική 

κοινωνία (Μουστάκης, 1991). Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν στη διανοµή να κάνει 

πραγµατικότητα την ισλαµική δικαιοσύνη και να εναρµονίζεται µε τις αξίες στις οποίες 

αναφέρεται (Μουστάκης, 1991). Στο Ισλάµ, η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης ως 

βάση της οικονοµικής θεωρίας, δεν αναφέρεται µε την γενική αφηρηµένη της έννοια, 

αλλά ορίστηκε στα πλαίσια ενός ορισµένου κοινωνικού στοιχείου και έγινε κοινωνική 

πραγµατικότητα (Μουστάκης, 1991). Η κοινωνική δικαιοσύνη, όπως εκφράζεται στο 

Ισλάµ, εµπεριέχει δύο αρχές, µε ξεχωριστά χαρακτηριστικά η κάθε µία. Η πρώτη είναι η 

αρχή της γενικής ταυτόχρονης ευθύνης και η άλλη είναι η αρχή της κοινωνικής 

ισορροπίας (Μουστάκης, 1991).  Μέσα στα πλαίσια της ισλαµικής άποψης σχετικά µε 

την ταυτόχρονη ευθύνη και ισορροπία, γίνονται πραγµατικότητα δίκαιες κοινωνικές αξίες 

και µέσα σε αυτές εντοπίζεται το ισλαµικό ιδανικό της κοινωνικής δικαιοσύνης 

(Μουστάκης, 1991). 

4.3. Ελεηµοσύνη 
 

Η ελεηµοσύνη αναφέρεται πολλάκις στο Κοράνιο µε επιµονή. Συγκεκριµένα εντοπίζεται 

σε ογδόντα δύο εδάφια, συχνά σε συνάρτηση µε την προσευχή, η οποία θεωρείται χρέος 
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του ανθρώπου προς τον Θεό και η ελεηµοσύνη χρέος του ανθρώπου προς την κοινότητα 

(Γιαννουλάτος, 2000a). Αποτελεί έναν από τους βασικούς στύλους του Ισλάµ. Η τέλεσή 

της θεωρείται πως προσφέρει εξιλέωση για διάφορα αµαρτήµατα και παραβιάσεις 

καθηκόντων (Γιαννουλάτος, 2000a). Σκοπός της ελεηµοσύνης είναι η ενδυνάµωση της 

αλληλοβοήθειας µεταξύ των πιστών, η µείωση της φτώχειας και ο περιορισµός των 

κινδύνων που αυτή προκαλεί. Επίσης είναι υποχρεωτική επειδή θεωρείται ότι βελτιώνει 

τον χαρακτήρα εκείνου που την πραγµατοποιεί (Phipps, 1999). Έτσι εξηγείται και η λέξη 

«zakat» (κάθαρση) µε την οποία ορίζεται η ελεηµοσύνη στο Κοράνι (Phipps, 1999). 

  Η ελεηµοσύνη στο Ισλάµ καθιερώθηκε ως θρησκευτική πράξη από τον Μωάµεθ. 

Μία από τις πρώτες αποκαλύψεις που δέχτηκε επιβεβαιώνει ότι η πραγµατική πίστη 

καθορίζεται από την έµπρακτη βοήθεια στους φτωχούς (Κορ. 107). Η έννοια της  

ελεηµοσύνης στο Ισλάµ θα πρέπει να ερµηνευτεί ως διανοµή του πλούτου, ο οποίος 

ουσιαστικά δεν ανήκει στον άνθρωπο (Phipps, 1999). Είναι καθήκον του κάθε πιστού 

Μουσουλµάνου και παρέχεται µε τη µορφή χρηµάτων ή σε είδος µε βάση τις λεπτοµερείς 

διατάξεις της ισλαµικής νοµοθεσίας (Γιαννουλάτος, 2000a). Σύµφωνα ωστόσο µε τους 

Ουλεµά (νοµοδιδασκάλους), η ελεηµοσύνη θα πρέπει να παρέχεται µόνο µε τη µορφή 

φαγητού και όχι χρηµάτων. Η ελεηµοσύνη στην αρχική ισλαµική κοινότητα και στα 

µετέπειτα θεοκρατικά ισλαµικά κράτη αποτελούσε ένα είδος φόρου προκειµένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες των φτωχών αλλά και της ισλαµικής κοινότητας (Ζιάκας, 1991). 

Στα σηµερινά ισλαµικά κράτη οι προσφορές αυτές συµπεριλαµβάνονται στους 

κανονικούς κρατικούς φόρους και καθορίζονται από πολυάριθµους νόµους. Κατά µέσο 

όρο ορίζεται ότι οι πιστοί θα πρέπει να δίνουν το 2,5 % της εντίµως αποκτηθείσης 

περιουσίας τους (Ζιάκας, 1991). Αποδέκτες της ελεηµοσύνης είναι οι φτωχοί, οι 

χρεωµένοι, οι απελεύθεροι δούλοι, οι οδοιπόροι και οι ανάπηροι των «θρησκευτικών 

πολέµων» (jihad) (Ζιάκας, 1991). Η υποχρέωση της ελεηµοσύνης αρχίζει την 28η νύχτα 

του Ραµαζανίου, ακολουθώντας το παράδειγµα των µαθητών του Μωάµεθ, οι οποίοι 

έδιναν την ελεηµοσύνη τους µία ή δύο ηµέρες πριν την γιορτή της λήξης του Ραµαζανίου. 

Το αργότερο που µπορεί να δοθεί είναι την ηµέρα της γιορτής, πριν όµως από την 

προσευχή και σε περίπτωση που δεν δοθεί θεωρείται αµαρτία. Κάποιος ο οποίος το 

ξέχασε πρέπει να την δώσει αµέσως µόλις το θυµηθεί και έτσι δεν θεωρείται ότι έχει 

διαπράξει αµάρτηµα. 

    Το κίνητρο για την τέλεση ελεηµοσύνης, όπως αναγνωρίζεται και στο Κοράνι, 

ποικίλλει. Κάποιοι την κάνουν επιφανειακά, ενώ αντίθετα άλλοι την κάνουν 



 

 

[100] 

 

υποκινούµενοι από θρησκευτική αφοσίωση (Phipps, 1999).  Στο Κοράνι αναφέρεται ότι 

δεν θα πρέπει οι άνθρωποι να µαταιώνουν την ελεηµοσύνη τους µε ύβρεις ή µε κακή 

συµπεριφορά, όπως κάνουν όσοι την τελούν µόνο για επίδειξη (Κορ. 2:266). Αντίθετα 

ενθαρρύνεται η κρυφή τέλεσή της, καθώς αυτή δύναται να εξιλεώσει τον άνθρωπο και να 

τον ωφελήσει περισσότερο, αφού ο Θεός είναι σε θέση να γνωρίζει τα πάντα (Κορ. 

2:273).  Ακόµη αναφέρεται ότι όσοι ελεούν θα λάβουν το διπλάσιο έλεος και θα 

ανταµειφθούν ιδιαιτέρως (Κορ. 57:17). Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι µέσα από την 

προσφορά και την αποδοχή της ελεηµοσύνης πρέπει να εκφράζονται η καλοσύνη προς 

τους αποδέκτες και η ειλικρινής ευγνωµοσύνη προς τον Θεό (Phipps, 1999). 

 

4.4. Μετάνοια και συγχώρεση 

 

Η συγχώρεση είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι της ισλαµικής διδασκαλίας και µπορεί να 

οριστεί πρώτον ως η εγκατάλειψη της επιθυµίας  να τιµωρήσει κανείς ή να ανταποδώσει 

το κακό σε έναν εχθρό ή παραβάτη, δεύτερον ως η µη διατήρηση κακίας προς τους 

άλλους και τρίτον ως η εγκατάλειψη όλων των αξιώσεων για ζηµία που προκλήθηκε από 

άλλους (Τάχα, 2015). Το Κοράνι επικροτεί τη συγχώρεση και αναφέρει πως αν και 

κάποιος έχει το δικαίωµα να ανταποδώσει σε περίπτωση που έχει αδικηθεί, στην 

περίπτωση που επιλέξει να µην το κάνει και να συγχωρήσει την αδικία που έγινε εις 

βάρος του, τότε θα ανταµειφθεί από τον Θεό (Κορ. 5:45). Η συγχώρεση λοιπόν είναι 

προτιµότερη από την εκδίκηση. Επίσης, σύµφωνα µε το Κοράνιο, κάθε άτοµο είναι 

υπεύθυνο για τις πράξεις του και κανείς δεν µπορεί να επωµιστεί το βάρος των πράξεων 

κάποιου άλλου (Κορ. 17:13-15).  Το εάν κάποιος θα αµαρτήσει ή το εάν θα ζήσει 

ενάρετα, θεωρείται ότι εξαρτάται από την ατοµική του επιλογή. Κατ’ επέκταση και η 

συγχώρεση αποτελεί ατοµική ευθύνη (Τάχα, 2015). 

    Η συγχώρεση έχει θεϊκή προέλευση. Σύµφωνα µε το Κοράνι, ο Θεός συγχωρεί τις 

αµαρτίες των ανθρώπων και δείχνει έλεος (Κορ. 39:35). Συγχωρεί όλες τις αµαρτίες, 

εκτός της άρνησης της βασικής οµολογίας πίστεως σχετικά µε το ενιαίο της φύσης του 

και το αξίωµα του Μωάµεθ (Ζιάκας, 1991). Οι πιστοί θα πρέπει να ζητούν συγχώρεση 

από τον Θεό, ο οποίος είναι Πολυεύσπλαχνος (Κορ. 73:20) και όποιος το κάνει θα 

συγχωρείται (Κορ. 4:110). Αν και ο Αδάµ και η Εύα, κατά την µουσουλµανική 

διδασκαλία, διέπραξαν αµάρτηµα τρώγοντας από το απαγορευµένο δέντρο, παρ’ όλα 
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αυτά ο Θεός τους συγχώρεσε, αφού µετάνιωσαν αµέσως και ζήτησαν τη συγχώρεσή του 

(Τάχα, 2015).  

  Σε µια από τις προσευχές του Μωάµεθ τονίζεται η ανάγκη για τη Θεία συγχώρεση. 

Η προσευχή αυτή αναφέρει: «Είµαι δούλος Σου και µένω όσο πιο πιστός µπορώ στο 

συµβόλαιό Σου. Ζητώ καταφύγιο σε σένα από το κακό που έχω κάνει. Αναγνωρίζω τη χάρη 

Σου προς εµέ και αναγνωρίζω τις αµαρτίες µου. Συγχώρεσέ µε, γιατί κανένας άλλος δεν 

συγχωρεί τις αµαρτίες όπως Εσύ» (Mishkat 10:3, ό.π. Phipps, 1999, σ. 198). Σε περίπτωση 

που κάποιος αµαρτήσει, ενθαρρύνεται να ζητήσει συγχώρεση από τον Θεό και να τελέσει 

αγαθά έργα. Ο Θεός θα είναι πάντα εκεί για να συγχωρέσει όσους έχουν µετανοήσει 

ειλικρινά (Κορ. 66:8).  

  Προκειµένου ο Θεός να συγχωρέσει τον άνθρωπο, αυτός θα πρέπει προηγουµένως 

να έχει µετανοήσει έµπρακτα (Ζιάκας, 1991). Ο Θεός δέχεται τη µετάνοια από τους 

δούλους του (Κορ. 9:104). «Η προς τον Θεόν εµπιστοσύνη εκφράζεται δια της µετανοίας, η 

οποία θέτει την ελπίδα στην καρδιά του πιστού και οδηγεί αυτόν εις την πίστην ότι ο Θεός, 

παρά την αυστηρότητά του, είναι ελεήµων και συγχωρεί τον µετανοούντα» (Ζιάκας, 1991, 

σ. 296). Ο Θεός σύµφωνα µε το Ισλάµ είναι ο µόνος που δικαιούται να δέχεται µετάνοια 

και να συγχωρεί τις αµαρτίες των ανθρώπων. Συγχωρεί όλες τις αµαρτίες (Κορ. 39:53), 

δέχεται όµως µόνο τη µεταµέλεια όσων έχουν κάνει κακό λόγω άγνοιας ή ανοησίας και 

έχουν µετανιώσει σύντοµα (Κορ. 4:17). Σύµφωνα µε την µουσουλµανική παράδοση, ο 

Μωάµεθ καλούσε τους ανθρώπους όταν αµαρτάνουν να µετανοούν, γιατί η συγχώρεση 

του Θεού είναι µεγαλύτερη από τις αµαρτίες και ανέφερε ότι η µετάνοια θα βρίσκεται 

συνεχώς στη διάθεση του ανθρώπου, µέχρι και τη στιγµή που θα πεθάνει (Ζιάκας, 1991).  

    Η ειλικρινής µετάνοια είναι βασική προϋπόθεση, για να εξιλεωθεί κανείς για τις 

αµαρτίες του και να πάει στον Παράδεισο (Κορ. 66:8). Προκειµένου να είναι έγκυρη, θα 

πρέπει να υπάρχει συνείδηση της ενοχής, συντριβή και µεταµέλεια, αίτηση για 

συγχώρεση από τον Θεό και σταθερή απόφαση να µην επαναληφθεί η αµαρτία (Ζιάκας, 

1991). Εάν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, τότε ο Θεός την λαµβάνει υπ’ όψιν του και 

κρίνει ανάλογα µε τη βούλησή του (Ζιάκας, 1991). Σύµφωνα µε τη µουσουλµανική 

παράδοση, η µετάνοια θα πρέπει να συνοδεύεται και από καλές πράξεις, σε περίπτωση 

που η διαπραχθείσα αµαρτία έγινε εις βάρος άλλων ατόµων (Ζιάκας, 1991). Θα πρέπει οι 

κακές πράξεις που έγιναν να διορθωθούν και να αντικατασταθούν από καλές πράξεις, 

γιατί οι καλές πράξεις σβήνουν τις κακές (Κορ. 11:114). 
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  Σύµφωνα µε το Κοράνι, η συγχώρεση που δίνει ο άνθρωπος στον συνάνθρωπό του 

συνδέεται και µε τη συγχώρεση από τον Θεό. Για αυτό αναφέρεται πως κατά τον ίδιο 

τρόπο που οι άνθρωποι επιθυµούν την συγχώρεση από τον Θεό, έτσι θα πρέπει και αυτοί 

να συγχωρούν ο ένας τον άλλο (Κορ. 24:22). Στην µουσουλµανική παράδοση αναφέρεται 

ο διάλογος του Μωάµεθ µε έναν από τους ακόλουθούς του, ο οποίος τον ρωτάει πόσες 

φορές θα πρέπει να συγχωρέσει έναν υπηρέτη. Ο Μωάµεθ του απάντησε ότι θα πρέπει να 

τον συγχωρέσει έως και εβδοµήντα φορές  την ηµέρα, σηµιτική έκφραση η οποία σήµαινε 

το άπειρο (Phipps, 1999) και παρότρυνε ακόµη τους οπαδούς του να προσεύχονται για τη 

συγχώρεση όλων των Μουσουλµάνων, ανδρών και γυναικών (Κορ. 47:21). Στην 

περίπτωση που κάποιος δεν συγχωρεί, αυτό θα έχει ως συνέπεια το να οδηγηθεί την 

Κόλαση (Κορ. 3:14) ενώ η αµοιβή για αυτόν που συγχωρεί θα είναι ο Παράδεισος (Κορ. 

3:135-136).  

    Σύµφωνα µε το Κοράνι, η συγχώρεση έχει όρια. Από αυτήν αποκλείονται οι 

ειδωλολάτρες, οι οποίοι θεωρούνται εχθροί των Μουσουλµάνων (Phipps, 1999). Ωστόσο, 

στην περίπτωση που κάποιος ειδωλολάτρης δεν είναι εχθρικός, η συγχώρεση επιτρέπεται 

και θα πρέπει αυτός να αντιµετωπίζεται µε επιείκεια, γιατί ο Θεός αγαπά όσους είναι 

επιεικείς (Κορ. 60:8). Οι αλλόθρησκοι συγχωρούνται επίσης στην περίπτωση που 

σταµατήσουν να είναι άπιστοι και ακολουθήσουν το Ισλάµ, ενώ εάν επιστρέψουν ξανά 

στην προηγούµενη πίστη τους τιµωρούνται (Κορ. 8:38). Οι πιστοί των Γραφών, δηλαδή 

οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί, θα πρέπει να φοβούνται τον Θεό και τον Μωάµεθ, αλλά εάν 

αποφασίσουν να ακολουθήσουν το Ισλάµ, τότε ο Θεός θα τους δείξει το διπλάσιο έλεος 

και θα τους συγχωρήσει, γιατί Αυτός συγχωρεί τα πάντα και είναι Πολυεύσπλαχνος (Κορ. 

57:28). 

 

4.5. Ταπεινοφροσύνη 
 

 Ένα από τα στοιχεία τα οποία χαρακτήριζαν τον Μωάµεθ ήταν η ταπεινότητα, η οποία 

προήλθε από τις αποκαλύψεις του Θεού για εκείνον. Ο ίδιος, σύµφωνα µε το Κοράνι, 

αναφερόταν στον εαυτό του µε φράσεις, οι οποίες αντανακλούσαν ταπεινοφροσύνη, όπως 

«ἐγώ εἰµί ἄνθρωπος, ὡς ὑµεῖς» (Κορ. 18:110, 41:5), «µήπως ὑπερτερῶ κατά τι τῶν 

ἀνθρώπων ἤ τῶν ἀποστόλων;» (Κορ. 17:95) και «ἐγώ δέν εἶµαι ὁ µόνος ὑπάρξας 

ἀπόστολος καί οὐκ οἶδα ὅ, τι ὁ Θεός θά πράξῃ πρός ἐµέ καί πρός ὑµᾶς· ἐγὠ ἀκολουθῶ ὅ, τι 
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µοί ἀπεκαλύθη» (Κορ. 46:8). Επίσης ζητούσε να τον αποκαλούν υπηρέτη και προφήτη 

του Θεού και να µην του πλέκουν το εγκώµιο, όπως έκαναν οι Χριστιανοί για τον Χριστό 

(Phipps, 1999).   

  Ο Μωάµεθ ήταν ολιγαρκής και παρ’ όλο που θα µπορούσε να έχει ένα επίγειο 

παράδεισο, εκείνος αρκούταν στα απαραίτητα (Phipps, 1999). Απεχθανόταν την 

επιδεικτική ζωή των αριστοκρατών και προτιµούσε την απλότητα, όπως και ο Ιησούς 

(Phipps, 1999). Έπειτα από ένα επεισόδιο µε πρωταγωνιστή τον ίδιο, διδάχτηκε να µην 

αποκλείει όσους έχουν χαµηλή κοινωνική θέση (Phipps, 1999). Συγκεκριµένα, ενώ 

προσπαθούσε να πείσει έναν εύπορο Μεκκανό πολίτη για την αλήθεια του Ισλάµ, τον 

πλησίασε ένας ενάρετος τυφλός άνδρας, ο οποίος του ζήτησε θρησκευτική καθοδήγηση. 

Ο Μωάµεθ ενοχλήθηκε από την παρουσία του τυφλού, όµως αµέσως µετά έλαβε 

Αποκάλυψη από τον Θεό, ο οποίος τον προέτρεψε να µην χάνει το χρόνο του µε κάποιον, 

ο οποίος δεν επιθυµεί πραγµατικά να µάθει, αλλά να στραφεί προς τον τυφλό άνδρα, ο 

οποίος τον πλησίασε µε πίστη (Κορ. 80:1-10).  

  Στο Κοράνιο αναφέρεται ότι δεν θα πρέπει κανείς να περιφρονεί τους οµοίους του 

και να περπατάει µε υπεροψία, γιατί ο Θεός δεν αγαπά τους αλαζόνες και τους 

κενόδοξους (Phipps, 1999). Αντίθετα, προτείνεται το περπάτηµα να είναι µέτριο και ο 

τόνος της φωνής κόσµιος, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η αποκρουστικότερη 

φωνή είναι αυτή των όνων (Κορ. 31:17-18). Μια ακόµη φράση, η οποία ενθαρρύνει την 

ταπεινοφροσύνη, αναφέρει ότι δεν θα πρέπει κανείς να βαδίζει αλαζονικά πάνω στη γη, 

καθώς δεν θα µπορέσει ποτέ να εξισωθεί κατά το ύψος µε τα βουνά της (Κορ. 17:39). Η 

ταπεινότητα στο Ισλάµ διαφαίνεται και από τις κινήσεις  του σώµατος κατά την 

προσευχή, όπου το κεφάλι, το σηµαντικότερο µέλος του σώµατος του ανθρώπου, 

ακουµπά αρκετές φορές το έδαφος (Phipps, 1999). Ωστόσο, σύµφωνα µε τον Ρηγινιώτη 

(2010), η ταπεινοφροσύνη στο Ισλάµ αναφέρεται κυρίως ως προς τον Θεό και όχι τόσο 

ως προς τον συνάνθρωπο, όπως συµβαίνει στον Χριστιανισµό. 
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Κεφάλαιο 5ο : Σύγκριση Χριστιανισµού και Ισλάµ 
 

5.1. Σύγκλιση διαπολιτισµικών «αξιών» ανάµεσα στον Χριστιανισµό και στο Ισλάµ 

 

Στην ενότητα αυτή, θα γίνει µια προσέγγιση στις προαναφερθείσες «αξίες» των δύο 

θρησκειών που παρουσιάζονται, έτσι ώστε µέσα από τη σύγκρισή τους, να εντοπιστούν 

τα κοινά τους σηµεία, προκειµένου να γίνει δυνατή η βελτίωση του διαλόγου ανάµεσα 

τους και κατ’ επέκταση να επιτευχθεί καλύτερη συµβίωση µεταξύ των πιστών τους και 

άρση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων, που έχουν ο ένας για τον άλλο.  

  Έπειτα από την παράθεση των διαπολιτισµικών «αξιών» του Χριστιανισµού και του 

Ισλάµ, γίνεται φανερό ότι ο Χριστιανισµός διαθέτει κάποιες επιπλέον «αξίες» σε σχέση 

µε το Ισλάµ. Αυτές είναι η αγάπη, η ειρήνη, η ισότητα και η ελευθερία. Το Ισλάµ δεν 

κάνει λόγο για αγάπη προς τον συνάνθρωπο, ούτε και για ειρήνη µεταξύ των ανθρώπων. 

Η αγάπη στο Ισλάµ κατευθύνεται µόνο από τον Θεό προς τον άνθρωπο και αντίστροφα. 

Για ισότητα και ελευθερία στο Ισλάµ επίσης δεν µπορεί να γίνει λόγος, γιατί όπως θα 

αναφερθεί και σε επόµενη ενότητα, η θέση της γυναίκας στο Ισλάµ είναι κατώτερη από 

αυτή του άντρα και διότι στο Ισλάµ υποστηρίζεται ο θεσµός της δουλείας. 

  Τόσο στον Χριστιανισµό όσο και στο Ισλάµ, προκειµένου κανείς να χαρακτηριστεί 

«δίκαιος», υπάρχουν ορισµένες προϋποθέσεις. Στον Χριστιανισµό, αυτές είναι δύο. 

Πρώτον η πίστη στον Θεό και δεύτερον η τήρηση των εντολών του. Στο Ισλάµ, οι 

προϋποθέσεις αυτές είναι η σωστή συµπεριφορά απέναντι στους γονείς, το να µη 

συνδέεται τίποτα µε τον Θεό, η απαγόρευση του φόνου των παιδιών λόγω φτώχειας, η 

τέλεση καλών πράξεων και η απαγόρευση του φόνου των ψυχών απαγορευµένων από τον 

Θεό, δηλαδή οποιωνδήποτε ψυχών, εκτός των απίστων που µάχονται ενάντια στο Ισλάµ. 

Παρά τις διαφοροποιήσεις που εντοπίζονται, και στις δύο θρησκείες ως «δίκαιος» 

χαρακτηρίζεται εκείνος ο οποίος τηρεί τις εντολές του Θεού και υπακούει στο θέληµά 

του. Επίσης και οι δύο θρησκείες προτείνουν την αποφυγή της ανταποδοτικής 

δικαιοσύνης, της εκδίκησης και αποκηρύττουν την αδικία ακόµη και για τους εχθρούς. 

Σύµφωνα µε το Ισλάµ, το µίσος για τους εχθρούς δεν θα πρέπει να οδηγεί σε άδικη 

απονοµή της δικαιοσύνης και σύµφωνα µε τον Χριστιανισµό, ο πιστός, ακολουθώντας το 
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παράδειγµα του Ιησού, θα πρέπει να αποδίδει το δίκαιο µε ισότητα και φόβο Θεού, µέσα 

από την προοπτική της αγάπης, η οποία συµπεριλαµβάνει και τους εχθρούς του.  

  Η διαπολιτισµική «αξία» της δικαιοσύνης, όπως εκφράζεται µέσα από τον 

Χριστιανισµό και το Ισλάµ, δίνει τη δυνατότητα στους πιστούς να γίνουν δίκαιοι µε το να 

υπακούν στον Θεό και στις εντολές του και κυρίως µε το να αποδίδουν δικαιοσύνη, χωρίς 

τάσεις εκδίκησης ή αδικίας, ακόµη και στους αλλόθρησκους. Κάτι τέτοιο είναι προφανές 

ότι, εάν εφαρµόζεται από τους πιστούς Χριστιανούς και Μουσουλµάνους, µόνο καλό 

µπορεί να επιφέρει στην κοινωνία στην οποία συµβιώνουν, αφού η αδικία λόγω 

προκαταλήψεων ή στερεοτύπων δεν θα υφίσταται. 

  Η µετάνοια και η συγχώρεση και στις δύο θρησκείες πρέπει να είναι έµπρακτες, 

προκειµένου κανείς να εξιλεωθεί και να οδηγηθεί στη σωτηρία της ψυχής του. Η 

µετάνοια πρέπει να χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια, συνείδηση της ενοχής και να 

ακολουθείται από το αίτηµα για συγχώρεση από τον Θεό. Ο Θεός, σύµφωνα µε τη 

χριστιανική και την ισλαµική διδασκαλία, είναι ο µόνος που δικαιούται να δέχεται τη 

µετάνοια. Κοινή αναφορά είναι επίσης, ότι ο άνθρωπος οφείλει να συγχωρεί τους 

συνανθρώπους του, κατά τον ίδιο τρόπο που ο ίδιος ζητάει και προσδοκά τη συγχώρεση 

από τον Θεό για τις αµαρτίες του. Τόσο ο Ιησούς όσο και ο Μωάµεθ, σε διάλογο που 

είχαν µε τον Πέτρο και µε έναν υπηρέτη αντίστοιχα, τόνισαν το γεγονός ότι η συγχώρεση 

πρέπει να δίνεται άπειρες φορές σε όποιον τη ζητάει, έχοντας µετανιώσει ειλικρινά, όπως 

το ίδιο κάνει και ο Θεός για τους ανθρώπους. 

  Οι διαπολιτισµικές «αξίες» της µετάνοιας και της συγχώρεσης αποτελούν 

σηµαντικό κοµµάτι στη διδασκαλία και των δύο θρησκειών. Χριστιανοί και 

Μουσουλµάνοι µπορούν να επιτύχουν καλύτερη συνύπαρξη µέσα στην κοινωνία, έχοντας 

αυτές τις «αξίες» ως οδηγό, αφού έτσι θα είναι πιο εύκολο να µην υπάρχει κακία και 

µίσος ανάµεσά τους, να αποφεύγεται η εκδίκηση και να γίνονται καλές πράξεις, 

προκειµένου να διορθωθούν οι κακές, οι οποίες πιθανόν να έβλαψαν κάποιον 

συνάνθρωπο. Σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία στην οποία εφαρµόζεται η «αξία» της 

µετάνοιας, σε συνδυασµό µε την «αξία» της συγχώρεσης, η συµβίωση µεταξύ των 

αλλόθρησκων θα γίνει αρµονικότερη και οι άνθρωποι θα επιδεικνύουν µεγαλύτερη 

επιείκεια απέναντι στους «άλλους», µε αποτέλεσµα αυτή η αµφίδροµη διαδικασία 

συγχώρεσης να µειώσει τα αρνητικά στερεότυπα και να ενισχύσει τα θετικά 

συναισθήµατα για αυτούς. 
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  Η ελεηµοσύνη πρέπει επίσης να είναι έµπρακτη. Ο Χριστιανισµός και το Ισλάµ 

υποστηρίζουν ότι τα πλούτη πρέπει να µοιράζονται στους φτωχούς, στις χήρες, στα 

ορφανά, στους οδοιπόρους και στους αναπήρους. Με αυτήν την πρακτική, από τη µία 

εκείνος που ελεεί έχει την ευκαιρία να να µπει στη θέση των λιγότερο ευνοηµένων και 

από την άλλη η διανοµή του πλούτου δηµιουργεί τη δυνατότητα για παροχή ίσων 

ευκαιριών για όλους. Στο Ισλάµ η ελεηµοσύνη έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και 

θεωρείται ότι είναι ένας τρόπος εξιλέωσης, ενδυνάµωσης της αλληλοβοήθειας µεταξύ 

των πιστών, µείωσης της φτώχειας και βελτίωσης του χαρακτήρα του ανθρώπου που την 

προσφέρει. Σύµφωνα µε τον Χριστιανισµό, η αγάπη οδηγεί τους πιστούς στην τέλεση 

πράξεων ελεηµοσύνης και θεωρείται ότι οδηγεί στην εξυγίανση της ψυχής και στη 

λύτρωση από τις αµαρτίες. Συνεπώς, η ελεηµοσύνη  και στις δύο θρησκείες αποτελεί 

µέσο για τη σωτηρία του ανθρώπου και συνήθως συνδυάζεται µε την προσευχή. 

  Η διαπολιτισµική «αξία» της ελεηµοσύνης υποστηρίζεται και από τις δύο 

θρησκείες, µε υποχρεωτικό χαρακτήρα δε στο Ισλάµ, µε σκοπό να εξιλεωθεί ο άνθρωπος 

για τις αµαρτίες του και ταυτόχρονα µε σκοπό να συµβάλλει στη µείωση της φτώχειας 

και στην ενίσχυση της αλληλεγγύης µεταξύ των ανθρώπων διαφορετικών κοινωνικών 

τάξεων. Με την εφαρµογή της «αξίας» της ελεηµοσύνης σε µια πολυπολιτισµική 

κοινωνία, όπου συµβιώνουν Χριστιανοί και Μουσουλµάνοι, είναι βέβαιο ότι θα βελτιωθεί 

η µεταξύ τους σχέση και η άποψη που έχουν ο ένας για τον άλλο, αφού θα δουν στην 

πράξη ότι πρεσβεύουν την ίδια «αξία» και έχουν την ίδια ευαισθησία απέναντι στην 

φτώχεια και στους λιγότερο ευνοηµένους ανθρώπους. 

  Ο Ιησούς και ο Μωάµεθ χαρακτηρίζονταν από απλότητα και ταπεινοφροσύνη. Και 

οι δύο καταδίκαζαν την αλαζονεία, την υπεροψία και την πολυτέλεια. Ο Ιησούς ζητούσε 

να τον αποκαλούν «Υιό του Ανθρώπου» και ο Μωάµεθ «Προφήτη και Υπηρέτη του 

Θεού», προσφωνήσεις που χαρακτηρίζονται από µετριοπάθεια και ταπεινότητα. Και οι 

δύο προέτρεπαν τους πιστούς τους να είναι ταπεινοί. Ωστόσο, ο Χριστιανισµός, σε 

αντίθεση µε το Ισλάµ, καλεί τους πιστούς να είναι ταπεινοί και ως προς τη σχέση τους µε 

τους συνανθρώπους τους και όχι µόνο απέναντι στον Θεό.  

  Η διαπολιτισµική «αξία» της ταπεινοφροσύνης είναι απαραίτητο συστατικό 

στοιχείο για την επίτευξη βελτίωσης στη συνύπαρξη των ανθρώπων διαφορετικών 

πολιτισµών µέσα σε µια κοινωνία. Οι πιστοί και των δύο θρησκειών, εφόσον 

χαρακτηρίζονται από ταπεινοφροσύνη, είναι πιθανότερο να µην συµπεριφέρονται 
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αλαζονικά απέναντι στους «άλλους» και να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν το γεγονός 

ότι δεν είναι ανώτεροι ή κατώτεροι, αλλά ίσοι, παιδιά του ίδιου Θεού. 

  Οι τέσσερις επιπλέον διαπολιτισµικές «αξίες» που διαθέτει ο Χριστιανισµός, 

δηλαδή η αγάπη, η ειρήνη, η ισότητα και η ελευθερία, δύνανται να συµβάλλουν επίσης 

στην βελτίωση των σχέσεων Χριστιανών και Μουσουλµάνων, εάν εφαρµόζονται σωστά 

από τους Χριστιανούς. Συγκεκριµένα, η διαπολιτισµική «αξία» της αγάπης είναι η 

κορυφαία στην κλίµακα των «αξιών». Εάν οι πιστοί Χριστιανοί την εφαρµόσουν στην 

πράξη, όπως τη δίδαξε ο Ιησούς, τότε οφείλουν να αγαπούν ανιδιοτελώς τον πλησίον 

τους, χωρίς διακρίσεις και περιορισµούς. Έτσι, µέσα σε µια κοινωνία που απαρτίζεται 

από ανθρώπους διαφορετικών πολιτισµών, γίνεται δυνατή η συνύπαρξή τους µε 

αγαπητική διάθεση και κατ’ επέκταση επέρχεται η ειρήνη ανάµεσά τους, χωρίς τάσεις 

επιβολής της µιας θρησκείας έναντι της άλλης. Η κάθε θρησκεία γίνεται σεβαστή 

ακριβώς για αυτό που είναι, δίχως να πρέπει να προσαρµόσει το περιεχόµενό της. Ακόµη, 

όπως δίδαξε ο Ιησούς, ο κάθε άνθρωπος έχει αξία ακριβώς και µόνο γιατί είναι άνθρωπος. 

Εποµένως, οι Χριστιανοί, οι οποίοι συµβιώνουν µε τους «άλλους», καλούνται να 

σέβονται τον κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως φυλής, έθνους, χρώµατος, φύλου και 

θρησκείας. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και σύµφωνα µε τη διδασκαλία του 

Χριστιανισµού αλλά και του Ισλάµ, έχουν κοινή καταγωγή και είναι όλοι δηµιουργήµατα 

του Θεού. Τέλος, ο Χριστιανισµός προβάλλει τη διαπολιτισµική «αξία» της ελευθερίας, η 

οποία ως µόνο περιορισµό έχει την αποφυγή της συµπεριφοράς και των πράξεων που 

κάνουν κακό και βλάπτουν τον συνάνθρωπο. Για αυτόν τον λόγο, οι Χριστιανοί οφείλουν 

να κάνουν σωστή χρήση της εν Χριστώ ελευθερίας τους και να µην προσπαθούν να 

βλάψουν ή να επιβληθούν στους «άλλους» χρησιµοποιώντας την.  

 

5.2. Κύριες διαφορές ανάµεσα στον Χριστιανισµό και στο Ισλάµ 

 

Στην παρούσα ενότητα αναλύονται συνοπτικά οι κύριες διαφορές, θεολογικές και 

κοινωνικές, ανάµεσα στον Χριστιανισµό και στο Ισλάµ. Οι διαφορές αυτές είναι 

σηµαντικό να αναφερθούν, καθώς δεν είναι δυνατό οι δύο θρησκείες να συνυπάρξουν και 

να συνδιαλεχθούν, εάν δεν έχουν µια σαφή εικόνα για το τι είναι αυτό που τις καθιστά 

διαφορετικές τη µία από την άλλη. Η προσπάθεια για την επίτευξη διαθρησκειακού 

διαλόγου οφείλει να συµπεριλαµβάνει, πέρα από τις οµοιότητες και τα σηµεία σύγκλισης 
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των θρησκειών, και τις διαφορές και τα αποκλίνοντα στοιχεία ανάµεσά τους, έτσι ώστε 

να είναι αντικειµενική και να έχει µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Οι διαφορές που 

παρουσιάζονται στη συγκεκριµένη εργασία είναι οι κυριότερες, όπως η αντίληψη περί 

Θεού, η άρνηση της Τριαδικότητας του Θεού, η θεϊκή φύση του Ιησού, η θέση της 

γυναίκας, ο «ιερός πόλεµος» και ο θεσµός της δουλείας. 

  Ο Θεός στο Ισλάµ είναι ένας (Κορ. 59: 24 & 2:158) και είναι µονο-πρόσωπος. 

Θεωρείται ότι υπάρχει αγεφύρωτη απόσταση ανάµεσα στον Θεό και στον άνθρωπο και 

ότι το µόνο αισθητό σηµείο της παρουσίας του είναι το Κοράνι (Αρτέµη, 2011). Στον 

Χριστιανισµό αντίθετα, ο Θεός είναι ο Ων, ο οποίος αποκαλύφθηκε στον κόσµο µε τρεις 

υποστάσεις (Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύµα), πρόσωπα τα οποία αποκαλύφθηκαν για 

πρώτη φορά κατά τη Βάπτιση του Ιησού στον Ιορδάνη ποταµό. 

  Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος στον Χριστιανισµό είναι ο Ιησούς, ο 

οποίος έχει διπλή γέννηση, αρχικά από τον Πατέρα, χωρίς µητέρα και έπειτα από την 

Θεοτόκο µε τη χάρη του Αγίου Πνεύµατος (Αρτέµη, 2011). Είναι Θεάνθρωπος, δηλαδή 

τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Στο Ισλάµ ωστόσο, ο Ιησούς αν και αποτελεί 

αξιοσέβαστο πρόσωπο,  δεν θεωρείται Υιός του Θεού. Ο Ιησούς στο Ισλάµ αναφέρεται 

ως Απόστολος του Θεού, ο οποίος εξέφρασε το Λόγο του (Κορ. 4:71). Η διδασκαλία του 

Ισλάµ για τον Ιησού αντλείται  από την αντιχριστιανική ιουδαϊκή και την αιρετική 

χριστιανική (αρειανική και νεστοριανική) γραµµατεία (Καψάνης, 1997). Εφόσον ο 

Ιησούς δεν αναγνωρίζεται ως Υιός του Θεού, κατ’ επέκταση και η Μητέρα του, Μαρία, η 

οποία αναφέρεται µε τιµητικό τρόπο στο Κοράνι, δεν θεωρείται Θεοτόκος. 

  Σύµφωνα µε τη χριστιανική διδασκαλία, ο Ιησούς σταυρώθηκε και αναστήθηκε. 

Θεωρείται ότι µε τη Σταύρωση και την Ανάστασή του ελευθερώνει τους ανθρώπους από 

τον θάνατο και ότι τους λυτρώνει από την αµαρτία και τον διάβολο. Με την Ανάληψή του 

θεωρείται ότι ανεβάζει την ανθρώπινη φύση κοντά στον Θεό και την τοποθετεί στην 

αρχική της κατάσταση (Αρτέµη, 2011). Η σταύρωση είναι «το γεγονός µε το οποίο 

ξεπερνιέται η ανθρώπινη λογική» και η ανάσταση είναι «το γεγονός µε το οποίο 

ανατρέπεται η πεπτωκυία φύση» (Καριώτογλου, 1994, σ. 126). Το Ισλάµ δε δέχεται τη 

Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού (Κορ. 4:156), αλλά µόνο την Ανάληψή του. 

Αυτό συµβαίνει γιατί η Σταύρωση θεωρείται βλασφηµία για έναν Απόστολο του Θεού 

(Καψάνης, 1997). «Το Ισλάµ δε δύναται να συµφιλιωθεί µε την αντίληψη του πάθους, του 

εξευτελισµού του ανθρώπου του Θεού. Και δεδοµένου ότι αρνείται την ανάσταση, προτιµά 



 

 

[109] 

 

να υπερκεράσει το σκάνδαλο του σταυρού του Χριστού µε την άρνηση της ιστορικότητας της 

σταυρώσεως» (Γιαννουλάτος, 2000a, σ. 153). Στο Κοράνι αναφέρεται ότι τελευταία 

στιγµή ο Θεός πήρε τον Ιησού στον ουρανό, µε σκοπό να µπερδέψει όσους είχαν 

οργανώσει τη συνοµωσία εναντίον του (Phipps, 1999). «Η κορανική απόρριψη των παθών 

του Θεού για το καλό των άλλων, υπονοµεύει το βασικό χριστιανικό αξίωµα ότι οι 

άνθρωποι εκφράζουν την αγάπη τους υποµένοντας την άδικη τιµωρία που τους επιβάλλεται 

από µη φωτισµένους ανθρώπους» (Phipps, 1999, σ. 378). 

  Στον Χριστιανισµό τονίζεται η ισότιµη θέση της γυναίκας σε σχέση µε τη θέση του 

άνδρα. Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, ο Θεός 

θεωρείται ότι έπλασε τη γυναίκα από το πλευρό του Αδάµ, προκειµένου να είναι ίση µε 

εκείνον, συνοδοιπόρος του στον αγώνα για την απόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών. Ο 

Ιησούς επίσης εξύψωσε τη θέση της γυναίκας και δίδασκε ότι τα δύο φύλα είναι ισότιµα 

λέγοντας «οὐκ ἔνι ἄρσεν και θῆλυ» (Προς Γαλ. 3:28). Ακόµη, σύµφωνα µε τη χριστιανική 

διδασκαλία, ο γάµος είναι ιερός θεσµό, τόσο για τον άνδρα όσο και για τη γυναίκα και η 

µοιχεία είναι καταδικαστέα εξίσου και για τα δύο φύλα και αποτελεί αµάρτηµα για 

όποιον τη διαπράξει (Αρτέµη, 2011). Η δυνατότητα σωτηρίας και αγιασµού επίσης, 

προσφέρεται και για τα δύο φύλα, αφού το ιερότερο πρόσωπο της Εκκλησίας είναι 

γυναίκα, η Υπεραγία Θεοτόκος (Αρτέµη, 2011). Αντίθετα, στο Ισλάµ οι γυναίκες 

θεωρούνται κατώτερα όντα και τονίζεται η υπεροχή των ανδρών (Κορ. 4:38). Ο Μωάµεθ 

κήρυττε πως η νοηµοσύνη των γυναικών είναι ανεπαρκής και πως διακρίνονται από 

έλλειψη κοινής λογικής (Αρτέµη, 2011). Επιπλέον, σύµφωνα µε το Κοράνι, δε θεσπίζεται 

η µονογαµία ανάµεσα σε έναν άνδρα και σε µία γυναίκα, αλλά καθοσιώνεται η 

πολυγαµία του άνδρα (Κορ. 4:3). Ο µοναδικός όρος που τίθεται για την πολυγαµία είναι η 

τήρηση της ισότητας µεταξύ των συζύγων από την πλευρά του άνδρα και το να 

νυµφεύεται µόνο όσες γυναίκες είναι σε θέση να θρέψει (Κορ. 4:3). Παράλληλα, µπορεί 

να έχει άπειρο αριθµό παλλακίδων. Παλλακίδες γίνονται οι δούλες και είναι στην 

απόλυτη διάθεση του κυρίου τους, χωρίς να υφίσταται κανενός είδους σεβασµός για την 

προσωπικότητά τους (Αρτέµη, 2011). Ακόµη, µια Μουσουλµάνα δεν µπορεί να 

νυµφευθεί έναν αλλόθρησκο, κάτι που όµως δεν ισχύει και για έναν Μουσουλµάνο άνδρα 

(Κορ. 2:226 & 237). Όσον αφορά τη µοιχεία στο Ισλάµ, η παντρεµένη γυναίκα 

τιµωρείται µε θάνατο δια λιθοβολισµού ή µε κάποια άλλη σκληρή τιµωρία, ενώ ο άνδρας, 

µε τον οποίο έχει διαπραχθεί η µοιχεία, µένει ατιµώρητος, εφόσον είναι Μουσουλµάνος. 

Η διαδικασία του διαζυγίου στο Ισλάµ είναι αρκετά απλή. Αρκεί δηλαδή ο άνδρας να πει 
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«από τώρα σε απολύω» (Αρτέµη, 2011). Στον Χριστιανισµό, το διαζύγιο δίνεται µόνο για 

σοβαρούς λόγους, όπως είναι η προσβολή της τιµής και της αξιοπρέπειας του ενός εκ των 

δύο συζύγων ή ο κίνδυνος της σωµατικής τους ακεραιότητας και η διαδικασία του είναι 

χρονοβόρα (Αρτέµη, 2011). Ωστόσο µε τη νέα νοµοθεσία το διαζύγιο εκδίδεται ταχύτερα 

µε ορισµένες προϋποθέσεις (π.χ. συναίνεση κ. ά.). 

  Το Κοράνι επιβάλλει στους πιστούς του τον «ιερό πόλεµο» (jihad), µε την εντολή 

να πολεµούν ενάντια στους πολυθεϊστές (Κορ. 8:39) ή στους Χριστιανούς και τους 

Εβραίους (Κορ. 9:29). Αποσκοπεί στην εξάπλωση και στην κυριαρχία του δικαίου του 

Θεού και των ανθρώπων σε όλη τη γη (Ζιάκας, 1991). Γενικά όµως, ο «ιερός πόλεµος» 

«ερµηνεύεται υπό την πνευµατική έννοια, ότι πρόκειται δηλαδή για πόλεµο ενάντια την 

αµαρτία που βρίσκεται µέσα στον άνθρωπο» (Crawford, 2004, σ. 82). Σύµφωνα µε τους 

«µυστικούς» του Ισλάµ, jihad είναι ο ακατάπαυστος εσωτερικός πνευµατικός αγώνας 

ενάντια στα πάθη, τα οποία αποτελούν εµπόδια στην πορεία του ανθρώπου για την 

απόκτηση της πνευµατικής του ελευθερίας (Ζιάκας, 1991). Σήµερα έχει την έννοια της 

µαρτυρίας στον αγώνα για την πίστη και παραµένει καθήκον του πιστού σε περιπτώσεις 

απειλητικές για το Ισλάµ (Ζιάκας, 1991). Σύµφωνα µε τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, 

Αναστάσιο Γιαννουλάτο (2000), αν και υπάρχει η τάση να αποσιωπείται αυτό το 

χαρακτηριστικό του Ισλάµ, προκειµένου να καλλιεργηθεί φιλικό κλίµα µεταξύ των λαών, 

ωστόσο, τα ιερά κείµενα παραµένουν. Σύµφωνα µε το Κοράνι πρέπει οι «άπιστοι» να 

αντιµετωπίζονται δυναµικά και µαχητικά (Κορ. 2:189). Κάποιες φορές η έννοια του 

«ιερού πολέµου» διευρύνεται και θεωρείται για παράδειγµα ότι είναι η διαµαρτυρία κατά 

των καταχρήσεων των αρχόντων, ακόµη και αν αυτοί είναι µουσουλµάνοι (Γιαννουλάτος, 

2000a). Ωστόσο, η κλασσική σηµασία της εντολής εξακολουθεί να είναι αναµφισβήτητη. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι χώρες εκτός της κυριαρχίας του Ισλάµ ονοµάζονται «Οίκος 

Πολέµου» και βρίσκονται σε αντιδιαστολή µε τον «Οίκο του Ισλάµ» (Γιαννουλάτος, 

2000a). Θεωρούνται περιοχές αγώνων ενάντια στους άθεους, τους πολυθεϊστές και τους 

ειδωλολάτρες, µέχρι να κυριαρχήσει σε αυτές το Ισλάµ (Γιαννουλάτος, 2000a). Η 

κυριαρχία αυτή, εφόσον δεν επιτυγχάνεται µε την πειθώ, πρέπει να επιτευχθεί µε τη βία. 

Η βία εντάχθηκε στο Κοράνι έπειτα από ορισµένες αποκαλύψεις του Θεού στον Μωάµεθ, 

µετά από την εγκατάστασή του στη Μεδίνα και την αναγκαστική φυγή του από τη Μέκκα 

(Phipps, 1999). Αν και αρχικά, η αντιµετώπιση των αντιπάλων έπρεπε να είναι µη βίαιη 

και να γίνεται το καλό σε όσους κάνουν το κακό (Κορ. 41: 34-35), στην πορεία στο 

Κοράνι υιοθετήθηκε και µια πιο βίαιη προσέγγιση, η οποία επιτρέπει την εκδίκηση 
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όποιου κρίνει ότι έχει αδικηθεί (Κορ. 42:39), µε ποινή ανάλογη των αδικιών που έχει 

υποστεί (Κορ. 16:127). Αυτές οι αντιφάσεις του Κορανίου δικαιολογήθηκαν από τον 

Μωάµεθ ως βελτίωση των εδαφίων (Κορ. 2:100). Με αυτόν τον τρόπο, η ειρηνική 

αντιµετώπιση των αντιπάλων στο Ισλάµ, αντικαταστάθηκε από αυτή την έννοια του 

«ιερού πολέµου», δηλαδή τη βίαιη αντιµετώπισή τους, χωρίς ενοχοποίηση. Πλέον στο 

Κοράνι αναφέρεται ότι οι «άπιστοι» πρέπει να φονεύονται και να σφάζονται, όπως επίσης 

και ότι ο Θεός δεν θα ξεχάσει όσους έπεσαν στη µάχη για την πίστη, αλλά θα τους 

εισάγει αµέσως στον Παράδεισο (Κορ. 47: 4-7). Σύµφωνα µε µια από τις τελευταίες 

αποκαλύψεις, µετά από τους ιερούς µήνες µπορούν να φονεύονται οι «άπιστοι», όµως σε 

περίπτωση που µετανοήσουν ή προσευχηθούν ή ζητήσουν έλεος, πρέπει να αφήνονται 

ελεύθεροι, γιατί ο Θεός είναι ελεήµων και µακρόθυµος (Κορ. 9:5). Κάθε ικανός άνδρας 

επιβάλλεται να πολεµήσει (Κορ. 48: 16-17) και όσοι δεν το κάνουν επικρίνονται έντονα 

στο Κοράνι και τους υπενθυµίζεται ο κίνδυνος να έρθουν αντιµέτωποι µε τη φωτιά της 

Κόλασης, που είναι χειρότερη από αυτή του πολέµου (Κορ. 9:82). Οι σύγχρονοι 

Μουσουλµάνοι εξτρεµιστές εντοπίζουν στο Κοράνι εδάφια που δικαιολογούν τις πράξεις 

µαζικής βίας, τις οποίες τελούν (Phipps, 1999). Στο Ισλάµ µάρτυρας είναι εκείνος που 

πεθαίνει µαχόµενος για την πίστη του, ενώ αντίθετα στον Χριστιανισµό, µάρτυρας είναι 

εκείνος που πεθαίνει εξασκώντας την πίστη του, χωρίς να αντιστέκεται (Phipps, 1999). Ο 

Ιησούς δεν ήταν υποστηρικτής του πολέµου και απέρριπτε και την ηπιότερη τακτική της 

ανταπόδοσης (Phipps, 1999). Μετέτρεψε σε µείζον θέµα στην Καινή ∆ιαθήκη την 

ανταπόδοση καλού στο κακό (Προς Ρωµ. 12: 17-21), διακήρυξε την ειρήνη, όπως είχε 

προφητεύσει ο Ησαΐας (Πράξεις 10:36) και στόχος του ήταν να συµφιλιώσει τους λαούς 

(Phipps, 1999). Ο Ίδιος παρότρυνε του Αποστόλους του να προσφέρουν βοήθεια σε 

όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως και να τους αγαπούν. 

  Κλείνοντας, στο Ισλάµ είναι αποδεκτός, µέχρι και σήµερα, ο θεσµός της δουλείας, 

κάτι το οποίο δεν ισχύει στον Χριστιανισµό. Στο Κοράνι, ο θεσµός αυτός θεωρείται ότι 

θεµελιώνεται µέσα στο Λόγο του Θεού (Αρτέµη, 2011). Ο θεσµός της δουλείας είναι 

συνδεδεµένος µε τον «ιερό πόλεµο». ∆ούλος, σύµφωνα µε την ισλαµική νοµοθεσία είναι 

ο αιχµάλωτος πολέµου, ο «άπιστος» και τα παιδιά µιας δούλης που δεν έχουν 

αναγνωριστεί από τον πατέρα τους (Γιαννουλάτος, 2000a). Για το λόγο αυτό, ο αριθµός 

της τάξης αυτής µεγαλώνει τόσο µε τους πολέµους, όσο και µε τις γεννήσεις. Οι δούλοι 

είναι µεταβιβάσιµοι και οι δούλες µπορούν να πουληθούν ή να χαρισθούν από τον κύριό 

τους (Γιαννουλάτος, 2000a). Στην τάξη αυτή παραµένουν µόνο οι µη Μουσουλµάνοι. 
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Θεωρείται ότι ο Μωάµεθ µείωσε τη σκληρότητα στη µεταχείρισή τους, σε σχέση µε 

παλαιότερα και παρότρυνε τους Μουσουλµάνους να απελευθερώνουν τους δούλους τους, 

εάν δείξουν την πρέπουσα συµπεριφορά (Γιαννουλάτος, 2000a).  Ακόµη τους έδωσε το 

δικαίωµα να νυµφεύονται και να αποκτούν απογόνους και να εξαγοράζουν την ελευθερία 

τους (Ζιάκας, 1991). Η δολοφονία τους από τους κυρίους του τιµωρείται και αν και δεν 

έχουν πολιτικά και θρησκευτικά λειτουργήµατα, υπήρξαν εξαιρέσεις, όπου δούλοι 

κατέλαβαν ύπατα αξιώµατα (Ζιάκας, 1991). Σήµερα, ορισµένα ισλαµικά κράτη 

παραθεωρούν το θεσµό της δουλείας, εξαιτίας πιέσεων που δέχονται από τις διεθνείς 

διακηρύξεις περί ελευθερίας του ατόµου (Γιαννουλάτος, 2000a). Σαν επίσηµος θεσµός 

όµως συνεχίζει να υφίσταται. Αντίθετα, στον Χριστιανισµό όλοι οι άνθρωποι θεωρούνται 

ίσοι ως δηµιουργήµατα του Θεού και αναφέρεται ότι δεν υπάρχει Ιουδαίος ή Έλληνας, 

δούλος ή ελεύθερος, άνδρας ή γυναίκα, γιατί όλοι είναι ένα µέσα από τον Ιησού Χριστό 

(Προς Γαλ. 3: 26-29). 

  Έπειτα από τα όσα παρατέθηκαν είναι προφανές ότι υπάρχουν βασικές διαφορές 

µεταξύ του Ισλάµ και του Χριστιανισµού. Είναι έντονες και αδιαµφισβήτητες. Παρ’ όλα 

αυτά, εάν υπάρξει σωστή προσέγγισή τους, µε διάθεση να βρεθεί ένας αποτελεσµατικός 

τρόπος επικοινωνίας, τότε δεν θα αποτελούν πλέον εµπόδιο, αλλά µέσο για να υπάρξει 

ένας εποικοδοµητικός διαθρησκειακός διάλογος. Τα δύο άκρα, δηλαδή το να 

αποσιωπούνται ή και το να υπερτονίζονται, δεν έχει επιφέρει κάποιο θετικό αποτέλεσµα 

στις σχέσεις µεταξύ των πιστών των δύο θρησκειών έως τώρα. Συνεπώς, ίσως θα ήταν 

προτιµότερο να υιοθετηθεί µια πιο διαλλακτική προσέγγισή τους και από τις 

συνδιαλεγόµενες πλευρές, η οποία θα επιφέρει τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. 
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Κεφάλαιο 6ο :  Πρόταση διαθρησκειακού διαλόγου 

 

6.1. ∆ιαθρησκειακός διάλογος Χριστιανισµού και Ισλάµ µε βάση τις διαπολιτισµικές 

«αξίες» τους 

 

∆ιάλογος (από το ρήµα διαλέγοµαι), ορίζεται ως «συνοµιλία, συζήτηση µεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων ανθρώπων και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών προκειµένου να λυθεί κάποιο 

πρόβληµα και να επιτευχθεί συµφωνία και γεφύρωση των αντιθέσεων» (Ζιάκα, 2010, σ. 

144) και αποτελεί εκ φύσεως τη δύσκολη πλευρά των ανθρώπινων σχέσεων. Ο 

διαθρησκειακός διάλογος αφορά σε θέµατα πίστης, λατρείας, κοινωνικής και ηθικής ζωής 

(Ζιάκα, 2010) και ίσως είναι δυσκολότερος από τον απλό διάλογο, καθώς κύρια 

προϋπόθεση για αυτόν είναι η αµοιβαία επιθυµία και των δύο µερών για σχέση και 

αναζήτηση (Γιαννουλάτος, 2000b, σ. 157). Βασικές προϋποθέσεις του διαθρησκειακού 

διαλόγου είναι επίσης η ελευθερία και η ισότητα κατά τη διεξαγωγή του (Πέτρος Ζ΄, 

Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, 1998).  

    Ο όρος διαθρησκειακός διάλογος, ως συζήτηση µεταξύ δύο ή περισσότερων 

ατόµων, µε στόχο να φανερωθεί η αλήθεια και να γίνει ανταλλαγή ιδεών και επίλυση 

προβληµάτων είναι πανάρχαιος, όµως σαν θεσµός καθιερώθηκε το δεύτερο µισό του 20ου 

αιώνα (Ζιάκα, 2013). Σκοπός του διαθρηκειακού διαλόγου είναι η αλληλογνωριµία, η 

αλληλοκατανόηση και η επικοινωνία των λαών που έχουν διαφορετική πίστη, κοινωνική 

ζωή και πολιτισµό (Ζιάκα, 2013). «Με τον διαθρησκειακό και διαπολιτισµικό διάλογο 

δίνεται η ευκαιρία στους διαλεγοµένους να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο, να σέβονται τους 

ανθρώπους µε διαφορετικές θρησκευτικές και πνευµατικές αναζητήσεις και 

προβληµατισµούς και να εκτιµούν τα πολιτιστικά τους αγαθά, χωρίς να αισθάνονται 

χαµένοι θεολογικώς στον κόσµο των πολλών θρησκειών ή να κάνουν εκπτώσεις στην πίστη 

τους» (Ζιάκα, 2013). Σύµφωνα και µε τον Βασιλειάδη (1999), κάθε διάλογος µεταξύ 

θρησκειών είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα, που απαιτεί λεπτό χειρισµό, όµως σε καµία 

περίπτωση ο διάλογος δεν είναι συµβιβασµός ή σχετικοποίηση των αρχών της πίστεως 

των διαλεγοµένων. 

  Στις µέρες µας, η παγκοσµιοποίηση δηµιούργησε πολυπολιτισµικές και 

πολυθρησκευτικές κοινωνίες, στις οποίες οι άνθρωποι, λόγω της εκκοσµίκευσης, έχουν 
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την τάση να προσκολλώνται στα εξωτερικά στοιχεία της λατρείας, όπως είναι η 

τυπολατρία και ο εξωτερικός ευσεβισµός, και µε αυτόν τον τρόπο αλλοτριώνονται από τα 

µεταµορφωτικά στοιχεία της θρησκείας που «εσωτερικά αναγεννούν τον άνθρωπο» 

(Πορτελάνος, 2011, σ. 57). Επίσης, ο κίνδυνος του θρησκευτικού φανατισµού και της 

µισαλλοδοξίας είναι αισθητός. Ο διαθρησκειακός διάλογος λοιπόν, κρίνεται απαραίτητος 

γιατί είναι αυτός που δηµιουργεί «τον αναγκαίο χώρο µέσα στον οποίο διάφορες 

πολιτισµικές και θρησκευτικές κοινότητες, αλλά και αυτόνοµοι πολίτες διαλέγονται µέσα 

από ελεύθερες και ισότιµες διαδικασίες για τη διαµόρφωση του κοινού καλού» (π. 

Εµµανουήλ Κλάψης, Θεολογία, Τριµηνιαία Έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 

της Ελλάδος, 2013, σ. 82).  

  Σύµφωνα µε την Αρτέµη (2014), δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ειρήνη σε αυτές τις 

κοινωνίες, εάν δεν υπάρξει ειρήνη µεταξύ των θρησκειών. Σχετικά µε τον διαθρησκειακό 

διάλογο, η ίδια αναφέρει ότι: «Αφετηρία ενός τέτοιου διαλόγου οφείλει να είναι η προβολή 

των στοιχείων που ενώνουν τις θρησκείες, παρά εκείνων που τις χωρίζουν. Βάση ενός 

τέτοιου διαλόγου οφείλει να είναι η προβολή των κοινών αξιών των διαφόρων θρησκειών, 

παρά των αντιλήψεων εκείνων περί θρησκευτικής ανωτερότητας που υπονοµεύουν την 

ανοχή στην διαφορετικότητα. Στόχος του πρέπει να είναι η ανάδειξη της ενωτικής και 

ειρηνοποιητικής λειτουργίας των θρησκειών και η συναίνεση των θρησκειών σε µια 

ελάχιστη κοινή ηθική, χωρίς οµολογιακή νόθευση» (Αρτέµη, 2014). Ακόµη, σύµφωνα µε 

τον Αγουρίδη (2010, σ. 226), «οποιαδήποτε συζήτηση για την ανάγκη της προσέγγισης των 

θρησκειών πρέπει να ξεκινάει από ρεαλιστική βάση ή πρέπει να ξέρουµε που ακριβώς 

βρισκόµαστε στην εκτίµησή µας ο ένας για τον άλλο». Μόνο τότε ο διάλογος έχει 

πιθανότητες επιτυχίας, όταν δηλαδή είναι σαφές τι είναι αλήθεια και τι προκατάληψη 

στην εικόνα που έχει η µια θρησκεία για την άλλη.   

    Ο διάλογος είναι προτιµότερο να γίνεται στη βάση κοινωνικών θεµάτων, 

προκειµένου να λυθούν χρόνια προβλήµατα σε παγκόσµιο επίπεδο και µε κανέναν τρόπο 

δε θα πρέπει να υπάρχει συγκρητισµός και διαπραγµατεύσεις σε δογµατικό και θεολογικό 

επίπεδο (Τσούτσος, 2015) και αυτό γιατί όταν αµβλύνονται οι δογµατικές διαφορές των 

θρησκειών και αλλοιώνεται το δόγµα, το οποίο ορίζει και την αλήθεια µιας θρησκείας, 

τότε οδηγούµαστε αναπόφευκτα σε παν-θρησκεία. Είναι όµως θεµιτός ένας θετικός 

συγκριτισµός. Σε αυτό το σηµείο κρίνεται απαραίτητη η αποσαφήνιση των δύο εννοιών 

για να επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου τους. Ο όρος «συγκρητισµός» 

(συν + Κρης) εντοπίζεται στον Πλούταρχο, ο οποίος ανέφερε ότι οι Κρήτες, σε περιόδους 
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όπου αντιµετώπιζαν εξωτερικούς εχθρούς, παραµέριζαν τις µεταξύ τους διαφορές, οι 

οποίες συχνά τους οδηγούσαν σε συγκρούσεις και ένωναν τις δυνάµεις τους, προκειµένου 

να τους απωθήσουν (Πορτελάνος, 2015). Ο συγκρητισµός «ως ρεύµα κυρίως 

θρησκειολογικό, δηλώνει την ανάµειξη ή τη συγχώνευση διαφόρων ετερογενών δοξασιών 

και παραδόσεων» (Πορτελάνος, 2015, σ. 240) και για αυτό το λόγο δεν είναι θεµιτός, 

καθώς υποδηλώνει ότι όλες οι θρησκείες είναι δοµικά ίδιες. Ο όρος «συγκριτισµός» 

αφορά στη σύγκριση µεταξύ διαφορετικών πολιτισµικών οντοτήτων, σύγκριση η οποία 

συνιστά συσχέτιση διακεκριµένων πολιτισµικών δεδοµένων (Πορτελάνος, 2015). Ο 

συγκριτισµός µπορεί να είναι είτε θετικός είτε αρνητικός, εµπαθής είτε απαθής, καθώς «η 

σύγκριση µπορεί να λειτουργήσει σε επίπεδο υποκειµενικό και προσωπικών βιωµάτων 

(συναισθηµατικό) µε αισθήµατα έπαρσης αλλά και σε αντικειµενικό-επιστηµονικό» 

(Πορτελάνος, 2015, σ. 241). Το τελευταίο είναι και το θεµιτό επίπεδο λειτουργίας του 

συγκριτισµού, διότι «η πολιτισµένη σύγκριση πολιτισµών ή θρησκειών µε κριτήρια 

κουλτούρας/ παιδείας αποµακρύνει και δεν αφήνει περιθώρια σύγκρουσης των πολιτισµών» 

(Πορτελάνος, 2015, σ. 241). Με λίγα λόγια, ο συγκριτισµός είναι θετικός όταν ο 

ερευνητής ή ο διαφορετικός πολιτισµικά διεξάγει την έρευνα µε ισοτιµία  και 

αµοιβαιότητα και αρνητικός όταν η έρευνα γίνεται από τον ετερογενή πολιτισµικά µε 

αισθήµατα έπαρσης και τάσεις υποτίµησης (Πορτελάνος, 2015).  

Κέντρο του διαλόγου πρέπει να είναι οι άνθρωποι που ανήκουν σε άλλες θρησκείες 

και ιδεολογίες, και όχι τα αφηρηµένα και απρόσωπα συστήµατα (Γιαγκάζογλου, 

Θεολογία, Τριµηνιαία Έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2013). Με 

αυτό φαίνεται να συµφωνεί και ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστοµος (Σαββάτος) 

(Θεολογία, Τριµηνιαία Έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2013), 

λέγοντας ότι ο διαθρησκειακός διάλογος πρέπει να αναφέρεται σε θέµατα που αφορούν 

την ζωή και τη δράση της κοινωνίας των πολιτών και όχι της κοινωνίας των Θρησκειών ή 

των Εκκλησιών. Σύµφωνα µε τον Αναστάσιο Γιαννουλάτο (2004), «ο διαθρησκειακός 

διάλογος και κυρίως ο «διάλογος ζωής» µεταξύ ανθρώπων διαφόρων θρησκευτικών 

πεποιθήσεων µπορούν να βοηθήσουν στη µεταφύτευση νέων ιδεών και αρχών από τον έναν 

πολιτισµό στον άλλο και στην ανάπτυξη σπόρων που κοιµούνται στο έδαφός τους».  

  Ο διαθρησκειακός διάλογος πρέπει να στοχεύει πρώτον στον προσδιορισµό του 

πλησίον, ανεξάρτητα από τη θρησκευτικότητά του, την πολιτική του πεποίθηση ή την 

εθνική του προέλευση, δεύτερον στην χωρίς προϋποθέσεις προσφορά αλληλεγγύης και 

έµπρακτης αγάπης προς τις ανάγκες του «άλλου» και τρίτον στη θεµελίωση δίκαιων 
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ανθρωπίνων σχέσεων µέσα στα πλαίσια λειτουργίας των κοινωνικών δοµών 

(Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστοµος (Σαββάτος), Θεολογία, Τριµηνιαία Έκδοση της 

Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2013). Απώτερος σκοπός του πρέπει να είναι 

«η δυνατότητα, οι διάφορες θρησκευτικές κοινότητες αφού αναγνωρίσουν τις ανυπέρβλητες 

και µη εκπτώσιµες διαφορές, να ανακαλύψουν δυνατότητες να είναι και να αποτελούν την 

παρουσία και τη δύναµη στην ιστορία που προάγει την ανθρώπινη αλληλεγγύη, τη 

δικαιοσύνη, την ειρήνη και την απελευθέρωση του ανθρώπου και της κοινωνίας από την 

εγωκεντρικότητα και την ενδοκοσµικότητα, τα βασικά αίτια της ανθρώπινης αλλοτρίωσης 

και της βαρβαρότητας της ιστορίας» (π. Εµµανουήλ Κλάψης, Θεολογία, Τριµηνιαία 

Έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2013, σ. 85). 

  Η αξία του διαλόγου έγκειται «στην επιθυµία της ανθρώπινης βούλησης να 

καθυποτάξει τον εγωκεντρισµό και την όποια αυτιστική και εσωστρεφή συµπεριφορά 

απέναντι σε θέµατα ζωής» (π. Ιουστίνος Κεφαλούρος, Θεολογία, Τριµηνιαία Έκδοση της 

Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2013, σ. 154) και δεν εξαρτάται από το εάν 

θα έχει θετικό ή αρνητικό αποτέλεσµα. Συνεπώς, απαιτείται υπέρβαση της αντίληψης πως 

δεν χρειάζεται να προχωρήσει κανείς σε διάλογο όταν οι διαφωνίες είναι δεδοµένες και 

ανυπέρβλητες (π. Εµµανουήλ Κλάψης, Θεολογία, Τριµηνιαία Έκδοση της Ιεράς Συνόδου 

της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2013). Ο διάλογος συντηρεί την κοινωνική συνοχή και 

επικοινωνία, ακόµη και κάτω από συνθήκες έντονων συγκρούσεων. Όταν ο 

διαθρησκειακός διάλογος γίνεται µόνο σε ακαδηµαϊκό επίπεδο είναι επιφανειακός. 

Προκειµένου να αποκτήσει ουσία πρέπει να κυριαρχεί πνεύµα αληθινής αλληλεγγύης 

απέναντι στα προβλήµατα, τις αξίες και τις επιδιώξεις του «άλλου» και µόνο τότε είναι 

δυνατόν να καλλιεργηθεί ένα κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης ανάµεσα στους 

συνδιαλεγόµενους (Επίσκοπος Αβύδου Κύριλλος (Κατερέλος), Θεολογία, Τριµηνιαία 

Έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2013). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

δίνεται η δυνατότητα στην ίδια την κοινωνία των πολιτών να αξιολογήσει και δηµόσια 

την κάθε θρησκεία «όχι µόνο ως προς την αυθεντικότητα και τη γνησιότητα του λόγου της, 

αλλά κυρίως ως προς την αποτελεσµατικότητα των δράσεών της και των έργων της» 

(Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστοµος (Σαββάτος), Θεολογία, Τριµηνιαία Έκδοση της 

Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2013, σ.13). 

  Ο διαθρησκειακός διάλογος αποτελεί τη λύση στο πρόβληµα του θρησκευτικού 

φανατισµού, συµβάλει στη συµφιλίωση των λαών και στην επικράτηση των ιδεωδών της 

ελευθερίας και της ειρήνης στον σύγχρονο κόσµο και κατ’ επέκταση στην ειρηνική 



 

 

[117] 

 

συνύπαρξη και στην αµοιβαία κατανόηση (Πέτρος Ζ΄, Πάπας και Πατριάρχης 

Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, 1998). Ακόµη κάνει δυνατή την ειλικρινή ανταλλαγή 

απόψεων και εµπειριών µεταξύ των διαφορετικών πολιτισµών και θρησκειών σε θέµατα 

πανανθρώπινου ενδιαφέροντος, χωρίς να στοχεύει στην οµοιοµορφία, την αφοµοίωση ή 

τον συγκρητισµό (Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστοµος (Σαββάτος), Θεολογία, 

Τριµηνιαία Έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2013). Με αυτόν τον 

τρόπο γίνεται ανάληψη συλλογικής δράσης από τις θρησκείες και τους εκπροσώπους 

τους, προκειµένου µέσα από τη συνεργασία τους να υπάρξει βελτίωση στις σχέσεις τους 

και κατ’ επέκταση στις σχέσεις των πιστών τους, οι οποίοι συνυπάρχουν πλέον στις 

σύγχρονες πολυπολιτισµικές κοινωνίες. 

  Η σπουδαιότητα του διαθρησκειακού διαλόγου εντοπίζεται στο γεγονός ότι µόνο 

αυτός µπορεί να «προάγει τον αµοιβαίο σεβασµό, την ειρήνη, τη συνύπαρξη, τη δικαιοσύνη 

και τον πλουραλισµό, δίνοντας στις µεν κοινωνίες το στοιχείο της πρόσβασης προς µία 

διαρκή νεωτερικότητα µακριά από κρίσεις πολιτισµικής ταυτότητας, στις δε Θρησκείες και 

στις Εκκλησίες τη δυνατότητα να νοηµατοδοτήσουν, µε σεβασµό στην διαφορετικότητα, την 

ανάδειξη των στοιχείων εκείνων, µέσα από τα οποία δίδονται τα περιθώρια της δράσης και 

της αντίδρασης, της δόσης και της αντίδοσης, της µετάδοσης και της λήψης, αφού η 

πρακτική εφαρµογή του διαλόγου στηρίζεται πάντοτε στη σχέση του ανθρώπου που δίνει και 

του ανθρώπου που δέχεται ή του πολιτισµού που προσφέτεται «διακονικά» και του 

πολιτισµού που λειτουργεί «µεταµορφωτικά» (Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστοµος 

(Σαββάτος), Θεολογία, Τριµηνιαία Έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 

Ελλάδος, 2013, σ.13).  Ο διαθρησκειακός διάλογος είναι η µόνη πρακτική που θεωρείται 

κατάλληλη για την θεµελίωση συνεργασίας ανάµεσα στις διαφορετικές θρησκείες, αφού 

µπορεί να απωθήσει στο περιθώριο τις ιστορικές τραυµατικές εµπειρίες του παρελθόντος, 

όπως είναι οι θρησκευτικοί πόλεµοι και οι σταυροφορίες, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνει 

την αναγκαιότητα και την αποτελεσµατικότητά του (Μητροπολίτης Μεσσηνίας 

Χρυσόστοµος (Σαββάτος), Θεολογία, Τριµηνιαία Έκδοση της Ιεράς Συνόδου της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, 2013). Τον διάλογο, ο οποίος λειτουργεί κυρίως προληπτικά και 

όχι θεραπευτικά ή ευχητικά, υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως µια από τις 

θεµελιώδεις και καταστατικές αρχές της (άρθρο 17, Συνθήκη της Λισαβόνας). 

Η απώλεια των παραδοσιακών θρησκευτικών αξιών, χωρίς κάτι να τις αναπληρώνει, 

είναι αυτή που προκαλεί τη βία και τη µισαλλοδοξία ανάµεσα στους ανθρώπους Ωστόσο 

υποστηρίζεται ότι µέσα από έναν διαθρησκειακό διάλογο «µπορεί να προκύψει η αποδοχή 
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και ο σεβασµός κοινών διαθρησκειακών αξιών που δεν αποδοµούν τη Θρησκεία από την 

ουσία της ύπαρξής της, ούτε την κάνουν αντιφατική ως προς την πράξη» (Πορτελάνος, 

2011, σ. 66). 

  Το έτος 1986 ξεκίνησε ο διάλογος ανάµεσα στον Χριστιανισµό και το Ισλάµ µε 

στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι θρησκευτικές συγκρούσεις στις πολυπολιτισµικές 

κοινωνίες και να επιτευχθεί η ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία Χριστιανών και 

Μουσουλµάνων (Μητροπολίτης Ελβετίας ∆αµασκηνός, 1994). Οι συναντήσεις 

Χριστιανών και Μουσουλµάνων θεολόγων έχουν γίνει συχνότερες τα τελευταία χρόνια, 

όπως επίσης και οι διάλογοι προκειµένου να διερευνηθούν ποικίλα προβλήµατα κοινού 

ενδιαφέροντος. ∆ιάφοροι πανεπιστηµιακοί κύκλοι, διεθνείς εκκλησιαστικοί οργανισµοί, 

επιστηµονικά ιδρύµατα και κέντρα ερευνών λαµβάνουν την πρωτοβουλία για αυτούς τους 

διαλόγους ανάµεσα στις δύο θρησκείες (Γιαννουλάτος, 2000a). 

  Τα σηµεία σύγκλισης στη διδασκαλία του Ισλάµ και του Χριστιανισµού, όπως 

παρουσιάστηκαν στην παρούσα εργασία, φαίνεται ότι είναι αρκετά και αποτελούν µια 

καλή βάση πάνω στην οποία µπορεί να στηριχτεί ο χριστιανο-ισλαµικός διάλογος. Το 

γεγονός ότι και οι δύο θρησκείες είναι µονοθεϊστικές και εµπεριέχουν αγγελολογία, η 

κοινή αντίληψη για τη δηµιουργία του κόσµου και του ανθρώπου, η προσδοκία των 

εσχάτων, οι κοινές πρακτικές της προσευχής και της νηστείας, η κοινή πεποίθηση ότι ο 

άνθρωπος οφείλει να πράττει το θέληµα του Θεού και η ύπαρξη µυστικισµού και στις δύο 

θρησκείες, είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να αναδειχθούν και να γίνουν γνωστά στους 

πιστούς των δύο θρησκειών, προκειµένου να γνωρίσει ο ένας τη θρησκεία του άλλου και 

να δηµιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη ενός γόνιµου διαθρησκειακού 

διαλόγου, βασισµένου στις διαπολιτισµικές «αξίες» που εµπεριέχουν οι δύο αυτές 

θρησκείες. 

  Μια πρόταση διαθρηκειακού διαλόγου ανάµεσα στον Χριστιανισµό και στο Ισλάµ 

λοιπόν, είναι να γίνεται στη βάση των διαπολιτισµικών «αξιών» που αυτές οι δύο 

θρησκείες περιλαµβάνουν. Σύµφωνα µε τον Αναστάσιο Γιαννουλάτο (1975), κάποιες 

ισλαµικές ηθικές αρχές συµπίπτουν µε αυτές του Χριστιανισµού, άλλες είναι ουδέτερες, 

ενώ άλλες έρχονται σε πλήρη αντίθεση, όπως η θέση της γυναίκας, ο θεσµός της δουλείας 

και ο «ιερός πόλεµος».  Παρ’ όλα αυτά, το Ισλάµ βρίσκεται πιο κοντά στον Ορθόδοξο 

Χριστιανισµό, τόσο πνευµατικά όσο και γεωγραφικά και παρά τις έντονες και 

αδιαµφισβήτητες διαφορές τους και τις συγκρούσεις του παρελθόντος, βρίσκονται επάνω 
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σε κοινό πολιτιστικό και θρησκευτικό έδαφος (Γιαννουλάτος, 2000a).  Οι διαπολιτισµικές 

«αξίες» της δικαιοσύνης, της µετάνοιας και της συγχώρεσης, της ελεηµοσύνης και της 

ταπεινοφροσύνης, είναι κοινές ανάµεσά τους και είναι ευνόητο ότι µπορούν, χωρίς τα 

αντιφατικά σηµεία (περί απίστων κ.ά.), να συµβάλλουν στην επίτευξη αρµονικότερης 

συµβίωσης Χριστιανών και Μουσουλµάνων, αφού αµφότεροι καλούνται να τις 

εφαρµόσουν.  

Ο Χριστιανισµός διαθέτει επιπλέον τις διαπολιτισµικές «αξίες» της αγάπης και της 

ειρήνης, της ισότητας και της ελευθερίας, οι οποίες εάν όντως εφαρµοστούν, µπορούν 

επίσης να συµβάλλουν στην βελτίωση των σχέσεων Χριστιανών και Μουσουλµάνων. 

Ειδικότερα, εφόσον η εντολή της αγάπης προς τον πλησίον εµπεριέχεται και τονίζεται 

στον Χριστιανισµό, οι πιστοί του οφείλουν να την ακολουθούν και να έχουν τη διάθεση 

να ακούσουν τους άλλους και να µάθουν από αυτούς, ανεξάρτητα από το εάν οι «άλλοι» 

έχουν ή όχι την ίδια επιθυµία. Οτιδήποτε αποτελεί εµπόδιο για την εκπλήρωση αυτής της 

ηθικής εντολής πρέπει να απορρίπτεται (Επίσκοπος Αβύδου Κύριλλος (Κατερέλος) 

Θεολογία, Τριµηνιαία Έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2013).  

  Κατά το διάλογο των δύο θρησκειών, οι εκπρόσωποί τους οφείλουν να εστιάσουν 

στο πως θα µπορέσουν να επιτύχουν αρµονικότερη συνύπαρξη των πιστών τους στις 

πολυπολιτισµικές κοινωνίες, σύµφωνα µε αυτές τις διαπολιτισµικές «αξίες», οι οποίες 

στο σύνολό τους στοχεύουν στην βελτίωση και στην ανακαίνιση του ανθρώπου που τις 

εφαρµόζει, αλλά και του κόσµου γενικότερα. Έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, ότι ένας 

διαθρησκειακός διάλογος, βασισµένος σε δογµατικές και εν γένει θεολογικές αντιλήψεις, 

δεν έχει επιτύχει στο να εξαλείψει τον θρησκευτικό φανατισµό, τη µισαλλοδοξία και την 

τάση για επιβολή που έχει η µια θρησκεία απέναντι στην άλλη. Πολλές φορές µάλιστα, µε 

µια τέτοιου είδους προσέγγιση, ελλοχεύει ο κίνδυνος του συγκρητισµού, της αφοµοίωσης 

και της οµοιοµορφίας. Ίσως είναι καιρός οι εκπρόσωποι του Χριστιανισµού και του 

Ισλάµ, να φέρουν στο προσκήνιο τις διαπολιτισµικές «αξίες» που κάθε θρησκεία 

πρεσβεύει και να προσπαθήσουν να διαπιστώσουν το εάν και κατά πόσο είναι δυνατόν 

αυτές να συµβάλλουν όντως στην επίτευξη της ειρηνικής συµβίωσης, της 

αλληλοκατανόησης και του αλληλοσεβασµού και όχι απλά της «ανοχής», έννοια η οποία 

ενέχει µια τάση υποτίµησης του «άλλου» και ανωτερότητας εκείνου που «ανέχεται». 

Οφείλουν να καλούν τους πιστούς τους να γνωρίσουν την θρησκεία του «άλλου», αλλά 

και να εφαρµόζουν µε συνέπεια τις διαπολιτισµικές «αξίες» που διδάσκει η δική τους 

θρησκεία. Σε µια κοινωνία όπου συµβιώνουν Χριστιανοί και Μουσουλµάνοι, εάν 
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υπάρχουν και εφαρµόζονται οι «αξίες» της ελεηµοσύνης, της δικαιοσύνης, της µετάνοιας 

και της συγχώρεσης, της ταπεινοφροσύνης και από τις δύο πλευρές, αλλά και της αγάπης, 

της ειρήνης, της ισότητας και της ελευθερίας, έστω και από τη µία πλευρά προς την άλλη 

και µε τη διαµόρφωση µιας ελάχιστα κοινής ηθικής, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα ο 

διαθρησκειακός διάλογος να θεωρηθεί επιτυχηµένος. Κάτι τέτοιο όµως θα επαληθευτεί 

µόνο εάν εφαρµοστεί στην πράξη. 
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