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25. Ελληνισμός και Χριστιανισμός
 Όταν ο Χριστιανισμός διαδόθηκε 
έξω από την Ιουδαία συνάντησε 
έναν από τους σπουδαιότερους πο-
λιτισμούς, τον ελληνικό. Αυτός 
αρχικά συγκρούσθηκε με το Χρι-
στιανισμό, βαθμιαία όμως, συν-
δέθηκε τόσο πολύ μ' αυτόν, ώστε 
είναι δύσκολο να φαντασθούμε τη 
χριστιανική διδασκαλία χωρίς τον 
ελληνικό πολιτισμό. Τα στάδια της 
πορείας αυτής που έχει σημασία 
και για τη σημερινή ελληνική κοινω-
νία θα δούμε στο σημερινό μάθη-
μα. 
 

α) Η έννοια του Ελληνισμού  
 Από τον 3ο αιώνα π. Χ. έως τον 
4ο αιώνα μ. Χ. και λίγο αργότερα η 
έννοια του Ελληνισμού δεν 
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αναφερόταν σε μια συγκεκριμένη 
φυλή, αλλά στην παιδεία και τον 
πολιτισμό που χαρακτήριζε τη ζωή 
σχεδόν όλων των λαών της Μεσο-
γείου. Στα μεγάλα φιλοσοφικά και 
θρησκευτικά ζητήματα ελληνικές 
θεωρούνταν οι απόψεις που είχαν 
σχηματισθεί με τη συμβολή της 
αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και 
πολιτικής παράδοσης. Τέτοια θέμα-
τα ήταν: 

• Η σχέση Θεού και κόσμου : 
Στον Ελληνισμό υπήρχε πολυθεΐα, 
μονοθεϊστική παράδοση των φιλο-
σόφων και μυστηριακά θρησκεύμα-
τα. Για τους φιλοσόφους ο θεός 
ήταν μέρος του αιώνιου κόσμου 
(αγαθόν, κοσμική φωτιά για τους 
Στωικούς), για τους πολυθεϊστές οι 
θεοί εξέφραζαν όψεις της κοσμικής 
πραγματικότητας. Στα μυστηριακά 
θρησκεύματα οι άνθρωποι 
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προσπαθούσαν να ταυτιστούν με 
διάφορους κατά περίπτωση θεούς 
(π.χ. Διόνυσος στα διονυσιακά μυ-
στήρια) και να έχουν μια καλύτερη 
μεταθανάτια τύχη. Σ' όλες τις περι-
πτώσεις τις σχέσεις θείου και 
κόσμου τις κυβερνά ένας ανώτερος 
κοσμικός νόμος (Ειμαρμένη) και τις 
συνδέει υποχρεωτικά μεταξύ τους. 

• Η ανθρώπινη ύπαρξη : Κατά 
την εποχή που εξετάζουμε έχει 
ιδιαίτερη διάδοση η μυστικιστική 
και φιλοσοφική αντίληψη για τον 
άνθρωπο (Ορφικοί, Πυθαγόρειοι, 
Πλατωνισμός). Σύμφωνα μ' αυτήν ο 
άνθρωπος αποτελείται από δύο 
αντιθετικά στοιχεία, το σώμα και 
την ψυχή. Η ψυχή είναι φυλακισμέ-
νη μέσα στην ύλη και το σώμα, το 
οποίο είναι τάφος της, και για να 
σωθεί πρέπει να απελευθερωθεί 
από τα δεσμά του. 
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• Η ανθρώπινη ιστορία : Η 
ιστορία είχε για τους Έλληνες 
πορεία κυκλική και επαναλαμβανό-
μενη και συνήθως υποταγμένη 
στους ρυθμούς της φύσης ή της 
τύχης. 

• Η οργάνωση της κοινωνίας : 
Οι Έλληνες προσπάθησαν με 
αρκετή δυσκολία να συνδυάσουν 
την παλιά δημοκρατική παράδοση 
με τα νέα μοναρχικά καθεστώτα 
των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου 
και της Ρώμης. Η ενασχόληση 
όμως, των πολιτών με τα κοινά 
αποτελούσε πια παρελθόν. 
 

β) Πώς επέδρασε ο Χριστιανισμός 
στον Ελληνισμό       
 Ο Χριστιανισμός έδωσε νέες 
προοπτικές στα ζητήματα που ανα-
φέραμε παραπάνω: 

8 / 207 



• Στο θέμα της σχέσης Θεού και 

κόσμου η Χριστιανική Αποκάλυψη 
υποστήριξε ότι ο κόσμος δεν είναι 
χωρίς αρχή και τέλος. Είναι δημι-
ούργημα του Θεού και κάτι τελείως 
διαφορετικό από το Θεό. Ο Θεός 
επεμβαίνει και σώζει τον κόσμο και 
την ιστορία με τον Ιησού Χριστό, 
χωρίς να υπόκειται σε καμιά ανα-
γκαιότητα (Ειμαρμένη) αυτή η 
επέμβαση. 

• Στην αντίληψη περί ανθρώπου 
ο Χριστιανισμός δίδαξε ότι ο αν-
θρωπος είναι ενιαίος, η υλική του 
υπόσταση δεν είναι κάτι κακό, και η 
σωτηρία αφορά και το σώμα του 
(Ανάσταση νεκρών). 

• Η ιστορία δεν έχει κυκλική αλλά 
ευθύγραμμη πορεία προς το τέλος 
της Βασιλείας του Θεού, επομένως, 
τα ιστορικά γεγονότα έχουν ένα μο-
ναδικό χαρακτήρα 
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• Στην οργάνωση της κοινωνίας 
ο Χριστιανισμός ανανέωσε το 
παλιό κύτταρο δημοκρατίας, την 
Εκκλησία του δήμου, τροποποιώ-
ντας την σε Εκκλησία Χριστού. 
Έτσι μετέτρεψε την ανθρωποκε-
ντρική πολιτεία σε θεανθρωποκε-
ντρική, που θα ολοκληρωθεί στο 
μέλλον (Βασιλεία Θεού). 
 

γ) Τι παρέλαβε από τον Ελληνι-
σμό ο Χριστιανισμός     
 Η χριστιανική σκέψη κράτησε 
ανόθευτες τις παραπάνω απόψεις 
ως πυρήνα του βασικού της κηρύγ-
ματος. Ταυτόχρονα όμως, φρόντι-
σε να χρησιμοποιήσει στοιχεία από 
τον Ελληνισμό και να επενδύσει 
αυτό το βασικό πυρήνα με μια 
γλώσσα που θα τον έκανε κατανο-
ητό. Η πορεία αυτή χρήσης του Ελ-
ληνισμού άρχισε με τον απόστολο 
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Παύλο, ο οποίος στην ομιλία του 
προς τους Αθηναίους στον Άρειο 
Πάγο προσπάθησε να χρησιμοποι-
ήσει στοιχεία της ελληνικής φιλοσο-
φίας, για να μιλήσει για το Χριστό. 
Συνεχίστηκε με τους συγγραφείς 
τον 2ου και 3ου αιώνα μ. Χ. που 
υπερασπίζονταν το Χριστιανισμό 
απέναντι στους μορφωμένους ει-
δωλολάτρες και λέγονταν Απολο-
γητές και ολοκληρώθηκε με τους 
μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας με 
γνωστότερους, βέβαια, τους τρεις 
Ιεράρχες, 4ος αι. μ.Χ. Τι χρησιμο-
ποίησε η Εκκλησία από τον Ελλη-
νισμό; Κυρίως τη γλώσσα, με την 
οποία διατύπωσε την Αποκάλυψή 
της στα κείμενα της Καινής Διαθή-
κης και τα έργα των μεγάλων  
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και εκκλησιαστικών συγγραφέων. 
Επίσης χρησιμοποίησε την ελληνι-

κή φιλοσοφία, από την οποία δα-
νείστηκε έννοιες και όρους, για να 
διατυπώσει τα δόγματά της. Παρά-
δειγμα οι όροι φύσις, πρόσωπο, 
ουσία, ενέργεια και πολλές άλλες. Η 

φιλοσοφία και η επιστήμη έδωσαν 
επιχειρήματα για να υπερασπίσει η 
Εκκλησία το κήρυγμά της απέναντι 
στην ειδωλολατρική σκέψη (παρά-

δειγμα οι Απολογητές), ενώ οι ηθι-

κές αξίες του Ελληνισμού ήταν ένα 
στοιχείο επαφής με τις αρχές της 
χριστιανικής αγάπης και αρετής. Η 

ελληνιστική τέχνη ήταν ένα άλλο 
στοιχείο που χρησιμοποίησε η Εκ-
κλησία, αφού εξέφρασε τη θεολογία 
της τόσο με τις εικαστικές τέχνες 
και την αρχιτεκτονική, όσο και με τη 
λογοτεχνία. 
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δ) Ορθόδοξη Εκκλησία και νεοελ-
ληνική ταυτότητα      
 Ο Χριστιανισμός προσέλαβε ως 
«ιστορική σάρκα» του τον Ελληνι-
σμό τόσο επιτυχημένα, ώστε σήμε-
ρα να είναι πολύ δύσκολο να δια-
χωριστούν τα δύο αυτά μεγέθη. Πα-
ρά ταύτα, δεν πρέπει να συγχέου-
με τον Ελληνισμό που είναι ένα πο-
λιτιστικό μέγεθος με εγκόσμια κα-
τεύθυνση, με το έργο του Θεού με-
σα από το Χριστό που σώζει τον 
κόσμο με μια σειρά από πράξεις 
(Θεία Οικονομία) με προοπτική αι-
ώνια. Αν ενώσουμε άκριτα τις ιδέες 
του Ελληνισμού με το έργο της σω-
τηρίας, θα πέσουμε είτε στις 
αρχαίες αιρέσεις είτε σε μια ιδεολο-
γία που θα υπηρετεί στόχους άσχε-
τους προς τη σωτηρία του ανθρώ-
που.           
 Για το σύγχρονο Έλληνα, 
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πάντως, που η ορθόδοξη πίστη του 
εκφράσθηκε με την παιδεία που 
βρίσκεται στη ρίζα της δικής του 
σύγχρονης νεοελληνικής παιδείας 
είναι ιδιαίτερα σημαντική η σύνθε-
ση Χριστιανισμού και Ελληνισμού. 
Η σύνθεση αυτή μπορεί να εμπνέει 
και να δίνει κατευθύνσεις στη σύγ-
χρονη ελληνική κοινωνία, ενώ στην 
ενωμένη Ευρώπη και τη διεθνή κοι-
νότητα μπορεί να δίνει λύσεις στα 
ουσιαστικά προβλήματα του αν-
θρώπου. Πράγματι τα σύγχρονα 
προβλήματα του πολιτισμού και τα 
υπαρξιακά του σύγχρονου ανθρώ-
που είναι σε μεγάλο βαθμό παρό-
μοια με τα προβλήματα που επέλυ-
σε η συνάντηση Χριστιανισμού και 
Ελληνισμού κατά τους πρώτους 
χριστιανικούς αιώνες. Όλα αυτά εί-
ναι για τους ορθόδοξους Έλληνες 
τιμή αλλά και ευθύνη να μη μείνουν 
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σε μια προγονόπληκτη παθητική 
απόδοχή του παρελθόντος, αλλά 
να συνεχίσουν να παράγουν νέες 
μορφές πολιτισμού γνωρίζοντας 
και βιώνοντας τις αξίες της ελληνο-
ρθόδοξης παράδοσης, αντιμετωπί-
ζοντας έτσι τις σύγχρονες προκλή-
σεις. 
 

 

 

Οι τρεις 
ιεράρχες που 
συνδύασαν 
Ελληνισμό και 
Χριστιανισμό 
θαυμάσια. 
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ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. «Τον Θεό που εσείς λατρεύετε 
χωρίς να τον γνωρίζετε, αυτόν εγώ 
τώρα σας τον κάνω γνωστό. Είναι ο 
Θεός που δημιούργησε τον κόσμο κι 
όλα όσα υπάρχουν σ' αυτόν. Ως 
Κύριος του ουρανού και της γης, δεν 
κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, 
ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώ-
πινα σαν να 'χε ανάγκη από κάτι, 
αφού αυτός δίνει σε όλα ζωή και 
πνοή και τα πάντα. Από έναν άνθρω-
πο έκανε όλα τα έθνη των ανθρώ-
πων, για να κατοικούν πάνω σ' όλη τη 
γη, και όρισε πόσον καιρό θα υπάρ-
χουν και σε ποια σύνορα θα κατοι-
κούν. Θέλησε να ζητούν τον Κύριο 
και να προσπαθούν να τον βρουν 
ψηλαφώντας στο σκοτάδι, αν και δεν 
είναι μακριά από τον καθένα μας. 
Γιατί μέσα σ' αυτόν ζούμε και κινού-
μαστε και υπάρχουμε, όπως λένε και 
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μερικοί απ' τους δικούς σας ποιητές: 
«δική του γενιά είμαστε». Αφού, λοι-
πόν, είμαστε γενιά του Θεού, δε θα 
πρέπει να νομίζουμε ότι η θεότητα 
είναι κάτι όμοιο με χρυσάφι ή ασήμι ή 
πέτρα, δηλαδή με γλυπτό έργο της 
τέχνης ή της φαντασίας του ανθρώ-
που. Ο Θεός παρέβλεψε τα χρόνια 
της άγνοιας• τώρα όμως, απαιτεί απ' 
όλους τους ανθρώπους σε κάθε το-
πο να μετανοήσουν, γιατί καθόρισε 
μια μέρα που θα κρίνει την οικουμένη 
με δικαιοσύνη, μέσω ενός ανδρός 
που τον όρισε γι' αυτό. Κι έδωσε 
βέβαιη απόδειξη σε όλους, ότι αυτός 
θα είναι ο κριτής, ανασταίνοντάς τον 
από τους νεκρούς» . Όταν άκουσαν 
για ανάσταση νεκρών, άλλοι κορόι-
δευαν κι άλλοι είπαν «θα μας τα ξα-
ναπείς μιαν άλλη φορά».(Πρ. Απ. 17, 
23-32). 
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2. «Οι δικές μας απόψεις των Χρι-
στιανών φαίνονται λοιπόν μεγαλειω-
δέστερες από κάθε ανθρώπινη διδα-
σκαλία, επειδή ο Χριστός που φανε-
ρώθηκε για μας έγινε συνολικά λογι-
κός, και σώμα και λογική και ψυχή. 
Όσα από πάντα καλά διακήρυξαν και 
βρήκαν αυτοί που φιλοσόφησαν ή νο-
μοθέτησαν τα διαμόρφωσαν με εύρε-
ση και θεωρία που έγινε με τμήμα 
του λόγου. Κι επειδή δεν είχαν γνω-
ρίσει το σύνολο του λόγου, που είναι 
ο Χριστός, γι' αυτό και πολλές φορές 
είπαν και πράγματα αντιφατικά μετα-
ξύ τους. Και οι προγενέστεροι τον 
Χριστού που αποπειράθηκαν διά τον 
λόγου με ανθρώπινο τρόπο να θεω-
ρήσουν και να ελέγξουν τα πράγμα-
τα μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια ως 
ασεβείς και περίεργοι. Κι ο πιο άξιος 
απ' όλους στο θέμα αυτό, ο Σωκρά-
της, κατηγορήθηκε για τα ίδια που 
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κατηγορούμαστε κι εμείς. Γιατί είπαν 
ότι έφερε νέα δαιμόνια και ότι δεν 
πιστεύει τους θεούς που δέχεται η 
πολιτεία. Αυτός όμως αφού έβγαλε 
από την πολιτεία τον Όμηρο και τους 
άλλους ποιητές, δίδαξε να παραιτη-
θούν οι άνθρωποι από τους φαύλους 
δαίμονες και όσους έπραξαν αυτά 
που έλεγαν οι ποιητές. Προέτρεψε 
τους ανθρώπους στην επίγνωση του 
άγνωστου σ' αυτούς Θεού μέσα από 
την αναζήτηση δια τον λόγου λέγο-
ντας «τον Πατέρα και δημιουργό 
των πάντων ούτε να τον βρει κανείς 
είναι εύκολο, ούτε αφού τον βρει 
είναι ασφαλές να τον ανακοινώσει σε 
όλους». Αυτά ο δικός μας Χριστός 
τα έκανε με δική τον δύναμη». 
(Ιουστίνου μάρτυρος, Β Απολογία, 
10, 1-8, Έλληνες Πατέρες της Εκ-
κλησίας, Ιουστίνος, Θεσσαλονίκη 
1985, σ. 219-220) 
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Τι πήρε ο Χριστιανισμός από τον 
Ελληνισμό και πόσο αυτό ήταν 
αναγκαίο; 
2. Μερικές φορές χρησιμοποιείται ο 
όρος Ελληνοχριστιανισμός. Τον 
κρίνετε επιτυχημένο ή όχι και γιατί; 
3. Τι γνωρίζετε για την προσφορά 
των Τριών Ιεραρχών στην προσέγ-
γιση μεταξύ Χριστιανισμού και 
Ελληνισμού; 
4. Ποια είναι η θέση μας απέναντι 
στην ελληνοχριστιανική μας παρά-
δοση; 
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26. Χριστιανισμός και πολιτισμός 
 Από την αρχή της ύπαρξής του 
στη γη το ανθρώπινο είδος προ-
σπάθησε να ξεφύγει από την κατά-
σταση του ζώου και να δημιουργή-
σει πολιτισμό. Ο άνθρωπος με το 
λογικό και το αυτεξούσιο επικοινω-
νεί με το συνάνθρωπο του χρησιμο-
ποιώντας το λόγο, μεταδίδει γνώ-
σεις, επιλέγει το καλύτερο για τη 
ζωή του και χρησιμοποιεί τη φύση 
για να βελτιώσει τις συνθήκες της 
ζωής του. Αφού προσπαθήσουμε 
να ορίσουμε τι είναι πολιτισμός, θα 
δούμε στη συνέχεια τη σχέση του 
Χριστιανισμού με την οικοδόμηση 
του πολιτισμού. 

 
α) Τι είναι πολιτισμός     
 Μπορούμε γενικά να ορίσουμε 
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τον πολιτισμό ως την κοινωνική κλη-
ρονομιά τον συνόλου των γνώσεων, 
των πεποιθήσεων και των τεχνικών 
επιτευγμάτων καθώς και των προτύ-
πων συμπεριφοράς μιας ομάδας (ή 
όλου του ανθρώπινου γένους). 
Πολλοί επιστήμονες διακρίνουν 
ανάμεσα στον τεχνικό ή υλικό πολι-
τισμό, που περιλαμβάνει τα τεχνο-
λογικά επιτεύγματα και τον πνευμα-
τικό πολιτισμό (κουλτούρα) που 
περιλαμβάνει τις γνώσεις, τις κοι-
νωνικές σχέσεις κτλ. Πολλή συζή-
τηση γίνεται για το αν μπορούμε να 
μιλήσουμε για εξέλιξη και στάδια 
πολιτισμού ανώτερα ή κατώτερα ή 
αν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους 
διάφορους πολιτισμούς ως ανεξάρ-
τητα μεγέθη ίδιας αξίας. Στην εποχή 
μας κυριαρχεί ιδιαίτερα η έννοια της 
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προόδου1 και ο πολιτισμός μας 

θεωρείται ο πιο εξελιγμένος σε σύγ-
κριση με τους προηγούμενους. 
 Ανάμεσα στους διάφορους πα-
ράγοντες διαμόρφωσης πολιτισμού 
(πολυπλοκότητα κοινωνικών σχέ-
σεων, υλικές μορφές παραγωγής 
κτλ.) οι θρησκείες αποτέλεσαν και 
αποτελούν ένα πολύ σημαντικό 
στοιχείο. Εφ' όσον η θρησκεία συμ-
βάλλει στον ορισμό του τι είναι κα-
λό και τι κακό, είναι φανερό ότι 
συμβάλλει ιδιαίτερα και στον πολι-
τισμό. Αυτό φαίνεται τόσο στα 

                                                           

1 Η έννοια της προόδου που είναι 

προϊόν του Διαφωτισμού* ορίζεται 
ως η βελτίωση των όρων ζωής 
στην οικονομία, την πολιτική και 
την τεχνική σε σχέση με προγενέ-
στερες ιστορικά φάσεις τον πολιτι-
σμού και της κοινωνίας. 
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θετικά επιτεύγματα όπως π.χ. στη 
θρησκευτική τέχνη, η οποία σε κά-
ποιους πολιτισμούς είναι η μόνη ή 
η σημαντικότερη μορφή τέχνης, 
όσο και στα αρνητικά (π.χ. θρη-
σκευτικοί πόλεμοι). Είναι γνωστό 
ότι ο Αραβικός πολιτισμός, του 
οποίου η παρουσία μαρτυρείται 
μέχρι σήμερα σ' όλη τη Μέση Ανα-
τολή και τη Β. Αφρική, σφραγίσθη-
κε από τη θρησκεία του Ισλάμ. 
Πάμπολλες όψεις του πολιτισμού 
της Άπω Ανατολής θα ήταν ακατα-
νόητες χωρίς τη βαθιά επίδραση 
του Βουδισμού, των κινεζικών και 
ιαπωνικών θρησκειών, στην κουλ-
τούρα, την τέχνη και τον τρόπο 
ζωής των χωρών αυτών. Το ίδιο 
συμβαίνει στη Λατινική Αμερική με 
το μείγμα Ρωμαιοκαθολικισμού και 
γηγενών θρησκευμάτων που 
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επιδρά βαθιά στον ψυχισμό και την 
τέχνη των κατοίκων. 
 

β) Η συμβολή του Χριστιανισμού 
 Ο Χριστιανισμός ως θρησκεία, 
έχει συμβάλει ουσιαστικά στη δια-
μόρφωση του πολιτισμού. Ο 
κόσμος των ιδεών πολλών κοινω-
νιών εμπλουτίστηκε με βασικές χρι-
στιανικές αντιλήψεις, όπως η ένω-
ση Θεού και ανθρώπου με την 
Ενανθρώπηση, το πέρασμα της 
ανθρώπινης φύσης από το θάνατο 
στη ζωή, η αγάπη χωρίς όρια, η αυ-
τοθυσία του Χριστού. Όλες οι εκχρι-
στιανισμένες κοινωνίες, με διάφο-
ρες παραλλαγές, οδηγήθηκαν να 
δώσουν νόημα στην ιστορία τους 
με βάση τη σχέση Θεού - ανθρώ-
που ή να δώσουν έμφαση στο ρόλο 
του ανθρώπου και της ιστορίας. 
Έτσι όσες κοινωνίες 
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εκχριστιανίστηκαν, ενδιαφέρθηκαν 
για την πρόοδο των ανθρώπινων 
σχέσεων και διατύπωσαν αιτήματα 
για καλύτερη οργάνωση της 
κοινωνίας.     
 Μορφολογικά, μπορούμε να δια-
κρίνουμε την επίδραση του Χρι-
στιανισμού στην ελληνική Ανατολή, 
που δημιούργησε τον πολιτισμό 
του Βυζαντίου και επηρέασε τις γύ-
ρω χώρες (Αρμενία, Γεωργία), την 
επίδραση του Ορθόδοξου Χριστια-
νισμού στο Βορρά, που δημιούργη-
σε τον πολιτισμό των σλαβικών 
χωρών και την επίδραση του Χρι-
στιανισμού στη Λατινική Δύση, που 
οδήγησε στο δυτικό (Ευρωπαϊκό-
αμερικανικό) πολιτισμό. 

• Στην Ανατολή ο Βυζαντινός πολι-
τισμός έκανε πιο φιλάνθρωπη την 
εξουσία προς τον πολίτη, έθεσε αν-
θρωπιστικά αιτήματα στην 
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κοινωνία (θέση γυναικών, δούλων 
κτλ.) και έδωσε νέο νόημα στο αίτη-
μα για ένωση με το Θεό και μετα-
μόρφωση του κόσμου με την άσκη-
ση. Στο πεδίο της σκέψης συμπλή-
ρωσε ουσιαστικά το γόνιμο προ-
βληματισμό της αρχαίας ελληνικής 
φιλοσοφίας για τον άνθρωπο και 
τον κόσμο. Στο χώρο της τέχνης και 
του υλικού πολιτισμού παρήγαγε 
ανυπέρβλητα επιτεύγματα, που εν-
τυπωσιάζουν μέχρι σήμερα τον άν-
θρωπο (βυζαντινή εικονογραφία, 
μικροτεχνία, αρχιτεκτονική) και δια-
τηρούνται ζωντανά και ακμαία (π.χ. 
Άγιον Όρος). 

• Στους σλαβικούς λαούς ο Χριστια-
νισμός έδωσε τον άξονα για να 
οργανωθεί η εθνική ζωή και αυτο-
συνειδησία, η γλώσσα (η γραπτή 
μορφή της ήλθε με την εργασία των 
πρώτων ιεραποστόλων Κυρίλλου 
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και Μεθοδίου) καθώς και θαυμάσιες 
μορφές εικαστικών τεχνών. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Άγγελος. Ψηφιδωτό από τη Μετα-
μόρφωση της Ιεράς Μονής του Σινά 
 
Μπορεί να πει κανείς ότι οι περισ-
σότεροι Σλαβικοί λαοί (Σέρβοι, Ρώ-
σοι, Βούλγαροι) ήλθαν στο ιστορικό 
προσκήνιο και απέκτησαν αίσθηση 
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του ρόλου τους ως εθνών μέσα από 
το Χριστιανισμό. 

• Τέλος, στη Δύση ο Χριστιανισμός 
έδειξε την αξία του ατόμου και των 
δικαιωμάτων του (ιδιαίτερα ο Προ-
τεσταντισμός), το ρόλο και την ευ-
θύνη του ανθρώπου στην ιστορία 
και έτσι βοήθησε να αναπτυχθεί ο 
τεχνικός πολιτισμός με μεγάλα 
έργα που ξεκινούν από τους μεσαι-
ωνικούς καθεδρικούς ναούς και 
φθάνουν στα μεγάλα σημερινά 
τεχνολογικά επιτεύγματα. Η συνέ-
χεια όμως, του δυτικού πολιτισμού 
διαστρέβλωσε τα χριστιανικά στοι-
χεία, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 
 

γ) Ο πολιτισμός σήμερα και ο 
Χριστιανισμός        
 Στη σημερινή εποχή όλοι οι 
ανθρώπινοι πολιτισμοί επηρεάζο-
νται και σχεδόν κυριαρχούνται από 
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τον Δυτικό πολιτισμό. Αυτή, όμως, 
η κυριαρχία αφενός στερεί από την 
παγκόσμια κοινωνία την πραγματι-
κή πολυμορφία και αφετέρου χαρα-
κτηρίζεται από υπερανάπτυξη του 
τεχνικού πολιτισμού εις βάρος του 
πνευματικού και του ατόμου εις βά-
ρος της κοινωνίας. Αυτά επιβεβαιώ-
νονται από το ότι ο άνθρωπος δίνο-
ντας απόλυτη έμφαση στην τεχνική 
ανάπτυξη αύξησε ανεξέλεγκτα τις 
αυτοκαταστροφικές δυνατότητές 
του (παγκόσμιοι πόλεμοι, πυρηνική 
απειλή), δεν περιόρισε αλλά αύξη-
σε τη μόλυνση του περιβάλλοντος, 
σήμερα εξαφανίζει διαρκώς τους 
φυσικούς πόρους κ.ά.     
 Από την άλλη ο σύγχρονος άν-
θρωπος κατανοεί πλέον τα αδιέξο-
δα της κυριαρχίας ενός μόνο πολι-
τισμού και προσπαθεί (έστω και 
καθυστερημένα) να αναγνωρίσει 
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ίση αξία και σε άλλους πολιτισμούς 
και να ασκήσει την αυτοκριτική του 
για τις καταστροφές που προκάλε-
σε σ' αυτούς (π.χ. προκολομβιανοί 
πολιτισμοί της Αμερικής). 
 

 
 

Βυζαντινή αρχιτεκτονική. Η 
Παρηγορίτισσα της Άρτας. 

 

Έτσι, κατακτά διαρκώς έδαφος η 
έννοια της «πολυπολιτισμικής» κοι-
νωνίας, στην οποία περισσότεροι 
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πολιτισμοί καλούνται να συνυπάρ-
ξουν ισότιμα και αρμονικά.
 Απέναντι στα παραπάνω ο Χρι-
στιανισμός, και ειδικά η Ορθόδοξη 
Εκκλησία, έχει πολλά να προσφέ-
ρει. Η προσφορά αυτή συνίσταται 
στο ότι η Εκκλησία δεν αντιμετω-
πίζει τον υλικό κόσμο ως απλό χώ-
ρο κυριαρχίας του ατόμου ή μέσον 
επιβίωσης, με αναπόφευκτο αποτέ-
λεσμα την υπερτροφία της τεχνολο-
γίας, αλλά ως το χώρο όπου ο αν-
θρωπος θα αγωνιστεί για να συμ-
μετάσχει στην εγκαθίδρυση της 
Βασιλείας του Θεού. Κατά το Χρι-
στιανισμό, ο άνθρωπος δεν έρχεται 
για να κυριαρχήσει στον κόσμο ή 
να τον «βελτιώσει» απλώς με τις 
δικές του ατομικές δυνάμεις. Κάτι 
τέτοιο είναι ουτοπικό* και γι' αυτό 
είναι αναποτελεσματικό. Εγκαθί-
δρυση της Βασιλείας του Θεού 
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σημαίνει πλήρη μεταμόρφωση του 
κόσμου και όχι απλή βελτίωσή του. 
Πρόκειται για μεταμόρφωση που 
καταργεί το θάνατο μέσα από πρω-
τοβουλία του ίδιου του Θεού, που 
ήρθε ως άνθρωπος, για να σταυρω-
θεί και να αvαστηθεί.  
 

  
 
 
 
Έργο 
του 
Νικόλα
ου 
Χούτου 
1998. 
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Καθώς ο άνθρωπος συμμετέχει και 
συνεργάζεται στο έργο αυτό του 
Θεού ξεπερνά το στείρο ατομικι-
σμό, οικοδομεί έναν μεταμορφωτι-
κό, αναστάσιμο πολιτισμό και ανα-
δεικνύει με τον ουσιαστικότερο τρό-
πο την αξία του ίδιου του ανθρώ-
που: οδηγεί στη θέωση τόσο την 
ανθρώπινη φύση όσο και τα έργα 
της. 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
«Οι χριστιανοί οφείλουν είτε να 
βγουν από τον κόσμο, τον οποίο 
κυβερνά ένας άλλος κύριος εκτός 
από το Χριστό (οποιοδήποτε όνομα 
κι αν έχει αυτός ο κύριος: Καίσαρας 
ή Μαμωνάς ή οποιοδήποτε άλλο), και 
να αρχίσουν μια χωριστή κοινωνική 
ζωή, είτε, πάλι, οφείλουν να μετα-
μορφώσουν τον εξωτερικό κόσμο και 
να τον ξαναχτίσουν σύμφωνα με τον 
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νόμο του Ευαγγελίου. Πάντως το 
σπουδαίο είναι πως ακόμη κι εκείνοι 
που βγαίνουν έξω από τον κόσμο δεν 
μπορούν να απαλλαγούν από το 
κύριο πρόβλημα. Γιατί οφείλουν 
παρά ταύτα να οικοδομήσουν κι 
αυτοί μια κοινωνία και δεν μπορούν 
γι' αυτό να κάνουν χωρίς το βασικό 
αυτό στοιχείο του κοινωνικού πολιτι-
σμού. Ο «αναρχισμός», εν πάση 
περιπτώσει, αποκλείεται από το 
Ευαγγέλιο. Ούτε κι ο μοναχισμός 
σημαίνει ή συνεπάγεται καταδίκη 
του πολιτισμού. Για αρκετό διάστημα 
τα μοναστήρια ήταν τα πλέον δυνα-
μικά κέντρα της πολιτιστικής δρα-
στηριότητας ενός υγιούς και βασι-
σμένου στην πίστη προσανατολι-
σμού, μέσα σε μια συγκεκριμένη 
ιστορική κατάσταση.      
 Οι χριστιανοί δεν αρνούνται τον 
πολιτισμό ως πολιτισμό. Είναι όμως 
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αυστηροί για κάθε υπάρχουσα πολι-
τιστική κατάσταση και την κρίνουν 
με τα μέτρα του Χριστού. Γιατί οι 
Χριστιανοί είναι οι υιοί της αιωνιότη-
τας, δηλαδή οι μελλοντικοί πολίτες 
της ουράνιας Ιερουσαλήμ. Ακόμη 
προβλήματα κι ανάγκες «του αιώνος 
τούτου» δεν μπορούν ν' αποπεμ-
φθούν ή να παραθεωρηθούν σε 
καμιά περίπτωση και κατά καμιά 
έννοια, αφού οι Χριστιανοί καλούνται 
να εργασθούν και να υπηρετήσουν 
ακριβώς «σ' αυτόν τον κόσμο» και 
«σ' αυτόν τον αιώνα». Μόνο που 
πρέπει όλες αυτές οι ανάγκες, οι 
σκοποί και τα προβλήματα να θεω-
ρηθούν μ' αυτήν τη νέα κι ευρύτερη 
προοπτική που αποκαλύπτεται από 
τη χριστιανική αποκάλυψη και φωτί-
ζεται από το φως της» . (Γ. Φλωρό-
φσκυ, Πίστη και πολιτισμός, μετάφ. 
Ν. Πουρναρά, στον τόμο Γ. 
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Φλωρόφσκυ, Έργα 2, Θεσσαλονίκη 
1982, σσ. 38-39). 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Ποια είναι η συμβολή του Χρι-
στιανισμού στη διαμόρφωση του 
πολιτισμού; 
2. Ανάφερε τομείς της σημερινής 
πραγματικότητας (ιδέες, τέχνη) 
στους οποίους ο Χριστιανισμός 
έπαιξε σημαντικό ρόλο. 
3. Ο σημερινός πολιτισμός ικανο-
ποιεί τελικά το σύγχρονο άνθρωπο; 
4. Τι μπορεί να προσφέρει η Ορθο-
δοξία στο σημερινό πολιτισμό; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ 

 
 

 

  



 

 

Στο Κεφάλαιο αυτό ασχολούμα-
στε με τις κυριότερες θρησκείες του 
κόσμου. Με εξαίρεση την αρχαία ελ-
ληνική θρησκεία, την οποία συμπε-
ριλάβαμε επειδή χαρακτηρίζει μια 
από τις περιόδους της ιστορικής 
πορείας του έθνους μας, πρόκειται 
για ζωντανές θρησκείες, που επη-
ρεάζουν σήμερα βαθιά τη ζωή μεγά-
λων περιοχών του πλανήτη. Για να 
περιγράψουμε τις θρησκείες αυτές 
βασιστήκαμε σε σύγχρονα επιστη-
μονικά δεδομένα, ώστε να εξασφα-
λιστεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος 
βαθμός αντικειμενικότητας. Μια τέ-
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τοια προσέγγιση είναι απαραίτητη, 
διότι ως χριστιανοί βλέπουμε τις 
άλλες θρησκείες με σεβασμό, ως 
προϊόντα τόσο της διαρκούς πα-
ρουσίας του Θεού στον κόσμο και 
στην ιστορία, όσο και της νοσταλ-
γίας του ανθρώπου γι' Αυτόν. Τη 
στάση αυτή συνοψίζει ο Απ. Παύ-
λος στην ομιλία του στον Άρειο 
Πάγο προς τους Αθηναίους: 

«ἐποίησέ τε ἐξ ἑνός αἵματος πᾶν 
ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπί πᾶν 
τό πρόσωπον τῆς γῆς, ὁρίσας 
προστεταγμένους καιρούς και τάς 
ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν, 
ζητεῖν τόν Κύριον, εἰ ἄρα γε 
ψηλαφήσειαν αὐτόν καί εὕροιεν, καί 
γε οὐ μακράν ἀπό ἑνός ἑκάστου 
ἡμῶν ὑπάρχοντα» (Πράξ. 17, 26-27).  

 Μέρος της αντικειμενικής προ-
σέγγισης που επιδιώξαμε συνιστά 
η προσπάθεια να αποφύγουμε τις 
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ακραίες θεωρήσεις τόσο της θεμε-
λιώδους ομοιότητας μεταξύ των 
θρησκειών, όσο και της απόλυτης 
διαφοράς. Αυτοί οι τρόποι προσέγ-
γισης προέρχονται από προκατα-
σκευασμένες αντιλήψεις και όχι 
από μια αντικειμενική εξέταση της 
ταυτότητας και της ιστορίας τους. 
Στις θρησκείες υπάρχουν και 
ομοιότητες αλλά και διαφορές και 
ακριβώς έτσι προσπαθήσαμε να τις 
περιγράψουμε. Βέβαια, στον πολύ 
περιορισμένο χώρο που είχαμε στη 
διάθεσή μας δεν μπορέσαμε να 
επεκταθούμε πέρα από τα άκρως 
βασικά. Πιστεύουμε, όμως, ότι και 
έτσι ο μαθητής θα μπορέσει να 
αποκτήσει μια ουσιαστική πληρο-
φόρηση σχετικά με το θέμα των 
θρησκειών.  
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27. Η αρχαία ελληνική θρησκεία  
 Η ακμή της αρχαίας ελληνικής 
θρησκείας σημειώθηκε από την 
εποχή της πρώτης καθόδου των 
ινδοευρωπαϊκών φύλων στον ελλα-
δικό χώρο (μεταξύ του 2000 και του 
1900 π. Χ.) μέχρι την ανακήρυξη 
του Χριστιανισμού ως της επίσημης 
θρησκείας του Ρωμαϊκού κράτους. 
Στη μακροχρόνια διαδρομή της η 
θρησκεία αυτή παρουσίασε διάφο-
ρες φάσεις εξέλιξης. Σε όλες παρα-
τηρείται ένα κεντρικό χαρακτηριστι-
κό, η λατρεία θείων όντων διάφο-
ρων τύπων.  

 

α) Ιστορικό διάγραμμα     

 Τα ονόματα των θεοτήτων που 
αποτελούσαν τον πυρήνα της θρη-
σκείας των ινδοευρωπαϊκών φύ-
λων που κατέβηκαν στην Ελλάδα 
απαντούν ήδη από το 14ο αι. στη 
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Γραμμική γραφή Β των πινακίδων 
της Κνωσού και της Πύλου. Είναι 
εκείνα του κλασικού ελληνικού παν-
θέου, δηλ. του Δία (Δίας= φωτεινός, 
κοινή ρίζα με το dies, day της ινδο-
ευρωπαϊκής γλωσσικής οικογέ-
νειας), του Ποσειδώνα, του Διονύ-
σου, της Αθηνάς κτλ. Κάποιες από 
τις νέες θεότητες, όπως η Δήμητρα, 
θεά της γονιμότητας, 
αντικατέστησαν παρόμοιες της 
προηγούμενης θρησκείας, αφομοι-
ώνοντας ταυτόχρονα και πολλά 
από τα χαρακτηριστικά τους. Η 
δημιουργία της πόλης-κράτους 
μεταξύ 11ου και 8ου αι. π. Χ., προ-
κάλεσε αλλαγές στη θρησκεία. Κάθε 
πόλη-κράτος επιλέγει μία θεότητα 
ως προστάτιδα, ιδρύει ναό για να 
εξασφαλίσει τη μόνιμη παρουσία 
της και οργανώνει την επίσημη 
θρησκευτική της ζωή. Παράλληλα η 
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δημιουργία των ομηρικών επών και 
η χρήση τους στην εκπαίδευση, η 
ανάπτυξη πανελλήνιων αγώνων 
και η ίδρυση πανελλήνιων ιερών 
έχουν ως αποτέλεσμα την πανελ-
λήνια αναγνώριση του πανθέου 
των Ολυμπίων. Από τον 8ο αι. π. Χ. 
αναπτύσσεται εξάλλου σε τοπικό 
επίπεδο η λατρεία των ηρώων. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά διατηρούνται 
σε όλη τη διάρκεια της κλασικής 
εποχής.           

 β) Χαρακτηριστικά της θρη-
σκευτικότητας των αρχαίων 
Ελλήνων          

 1. Ο πολυθεϊσμός. Η αρχαία ελ-
ληνική θρησκεία είχε ως αντικείμε-
νο λατρείας πολλά θεία όντα, τα 
οποία ήδη στον Ησίοδο διακρίνο-
νται σε θεούς, δαίμονες, ήρωες και 
νεκρούς. Ανώτεροι είναι οι γνωστοί 
Ολύμπιοι θεοί. Οι δαίμονες που εί-
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ναι όντα όπως ο Παν, οι Νύμφες, οι 
Νηρηίδες κτλ. ονομάζονται εναλ-
λακτικά και θεοί, ενώ οι θεοί ποτέ 
δεν ονομάζονται δαίμονες.    

 2. Η ισαριθμία επιμέρους πρα-
γματικοτήτων του κόσμου και 
θείων όντων. Μια από τις βασικές 
ιδέες του πολυθεϊσμού είναι ότι κα-
θεμιά από τις επιμέρους πραγματι-
κότητες που αποτελούν τον κόσμο 
εξουσιάζεται από ένα θείο ον. Έτσι, 
υπάρχει η τάση να διακρίνονται τό-
σα θεία όντα όσες και οι επιμέρους 
πραγματικότητες. Αυτές είναι τα φυ-
σικά όντα και φαινόμενα (ο ουρα-
νός, η γη, τα ουράνια σώματα, τα 
καιρικά φαινόμενα, τα δάση, τα 
ποτάμια κτλ.), οι ανθρώπινες κατά-
στάσεις και δραστηριότητες (η 
υγεία, τα επαγγέλματα, ο πόλεμος 
κτλ.), οι κοσμικές λειτουργίες (ο 
κύκλος του έτους, η γονιμότητα 
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κτλ.) κ. ά. Μ' αυτόν τον τρόπο 
δημιουργείται μια βασική σειρά 
θείων όντων.         

 3. Η τάση πολλαπλασιασμού 
των θεών. Η αντίληψη για την ισα-
ριθμία μεταξύ επιμέρους πραγματι-
κοτήτων του κόσμου και θείων 
όντων έχει ως αποτέλεσμα το συ-
νεχή εμπλουτισμό με νέα τέτοια 
όντα ή με νέες μορφές των ήδη 
υπαρχόντων. Στην πρώτη περί-
πτωση ο εμπλουτισμός συμβαίνει 
λόγω της προσθήκης νέων τέτοιων 
πραγματικοτήτων. Π.χ. λόγω της 
αστάθειας κατά την ελληνιστική 
εποχή αναπτύχθηκε η λατρεία της 
θεάς Τύχης. Στη δεύτερη περίπτω-
ση η ίδια θεότητα αποκτά βαθμιαία 
τόσες μορφές, όσες πτυχές θεω-
ρείται ότι έχει η επιμέρους πραγμα-
τικότητα του κόσμου, την οποία 
εξουσιάζει. Π.χ. ο Ζευς ως θεός του 
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ουρανού απέκτησε βαθμιαία τόσες 
μορφές, όσες πτυχές μπορούν να 
διακριθούν στον ουρανό. Είναι έτσι 
φωτεινός (Δίας), γιατί η φωτεινό-
τητα είναι μια βασική πτυχή της 
πραγματικότητας του ουρανού, 
είναι κύριος του κόσμου (Ζευς Άναξ 
ή Πατήρ), γιατί η κυριαρχία πάνω 
από τον κόσμο είναι μια άλλη βα-
σική πτυχή της πραγματικότητας 
του ουρανού. Για τον ίδιο λόγο ο 
Ζευς έχει επίσης τόσες μορφές, όσα 
είναι τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα: 
Ζευς Όμβριος, Αστραπαίος, 
Κεραύνειος, Ευάνεμος, Ούριος κτλ. 
Όπως σε όλα τα πολυθεϊστικά 
συστήματα, έτσι και στην αρχαία 
ελληνική θρησκεία η συνεχής 
προσθήκη νέων θεοτήτων δεν είναι 
αποτέλεσμα ανοχής, αλλά φυσική 
ιδιότητα που απορρέει από την 
ιδέα της ισαριθμίας επιμέρους 
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πραγματικοτήτων του κόσμου και 
θεοτήτων. 

  
Οι Δελφοί. 

 
 
 

Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι 
δεν υπάρχουν δυο θεότητες για την 
ίδια επιμέρους πραγματικότητα. 

4. Η εγκόσμια κατεύθυνση. Η 
αρχαία ελληνική θρησκεία αποσκο-
πούσε στην εξασφάλιση της θετικής 
πορείας των εγκόσμιων πραγμά-
των και στην αποτροπή της αρνη-
τικής. Κύριο μέσο αυτής της εξα-
σφάλισης είναι οι θυσίες, συχνά 
αιματηρές, που αποτελούν το 
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κέντρο της λατρείας. Παράλληλα, 
αλλά σε μικρότερο βαθμό, από τον 
6ο αι. π. Χ. άκμασε συμπληρωμα-
τικά ο ελληνικός μυστικισμός, για 
τον οποίο θα μιλήσουμε παρακάτω. 

5. Η εναρμόνιση με το θέλημα της 
θεότητας. Η ιδέα ότι κάθε επιμέ-
ρους πραγματικότητα του κόσμου 
εξουσιάζεται από κάποιο θείο ον, 
οδηγεί στην πίστη ότι όλα τα σχε-
τικά μ' αυτήν την πραγματικότητα 
(π.χ. με τον πόλεμο) πρέπει να γί-
νονται σε συμφωνία με το θέλημα 
αυτού του όντος. Αυτό οδηγεί στην 
εξεύρεση τρόπων επικοινωνίας 
μαζί του, ώστε να γίνει γνωστό το 
θέλημά του. Ένας τέτοιος τρόπος 
ήταν κυρίως η χρησμοδοσία με τη 
βοήθεια διαμέσων, όπως η Πυθία, η 
οιωνοσκοπία κ.ά. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να αναπτυχθούν τα 
μαντεία. Κάποια, όπως οι Δελφοί, 
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είχαν μεγάλη φήμη σε όλο τον 
αρχαίο κόσμο. 
 

γ) Ελληνική θρησκεία και μύθος 

Ο μύθος των αρχαίων Ελλήνων 
υπήρξε ένας από τους τρόπους, με 
τους οποίους αυτοί προσπάθησαν 
να εκφράσουν ό, τι θεωρούσαν ως 
αλήθεια, γύρω από διάφορα ζητή-
ματα, όπως την προέλευση του 
κόσμου, τη λειτουργία του, τους 
νόμους που διέπουν τη ζωή, τη 
μοίρα του ανθρώπου κτλ. Οι θεοί 
για τους οποίους μιλούν οι μύθοι 
δεν ήταν προσωποποιήσεις φυσι-
κών φαινομένων, αλλά όντα που 
ζουν μια ζωή παρόμοια με τη ζωή 
των ανθρώπων:  
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Ο Δίας και η Ήρα 

 
Εργάζονται, ερωτεύονται, μισούν 
κτλ. Όπως ήταν φυσικό οι 
αντιλήψεις αυτές έγιναν στόχος της 
λογικής των φιλοσόφων, που από 
τον 6ο αι. π. Χ. άσκησαν σ' αυτές 
κριτική. Αυτό μαζί με άλλους παρά-
γοντες είχε ως αποτέλεσμα να υπο-
χωρήσει η πίστη στους θεούς βαθ-
μιαία πολύ πριν τη χριστιανική 
εποχή. 
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δ) Θεοί και άνθρωποι στην αρχαία 
ελληνική θρησκεία 
 
 Η αθανασία και οι εξαιρετικές δυ-
νάμεις των θεών τούς διακρίνουν 
από τους ανθρώπους. Η προσπά-
θεια υπέρβασης των ορίων της αν-
θρώπινης μοίρας με σκοπό την εξο-
μοίωση με τους θεούς ονομάζεται 
ύβρις και, όπως στην περίπτωση 
του Προμηθέα, τιμωρείται. Από την 
άλλη μεριά, επειδή οι θεοί θεωρού-
νταν ενδοκόσμιες υπάρξεις, ο 
διαχωρισμός αυτός δεν είναι από-
λυτος. Μεταξύ τους υπάρχει επικοι-
νωνία που συνίσταται κυρίως στην 
επέμβαση των θεών στη ζωή των 
ανθρώπων. Στις περιπτώσεις που 
η επέμβαση αυτή καταλήγει σε 
ερωτική ένωση γεννιούνται οι 
λεγόμενοι ημίθεοι  
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Ο θεός Απόλλων 

 

ε) Ο μυστικισμός των αρχαίων 
Ελλήνων   

Τα θρησκευτικά ρεύματα, τα 
οποία αποσκοπούσαν στην εξα-
σφάλιση μιας καλής μεταθανάτιας 
ζωής, στην υπέρβαση αυτού του 
κόσμου για χάρη κάποιου άλλου, ή 
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σε μια άμεση επικοινωνία με τους 
θεούς, συνιστούν τον ελληνικό μυ-
στικισμό. Τα ρεύματα αυτά είναι τα 
μυστήρια ή μυστηριακές θρησκείες, 
όπως εκείνα της Ελευσίνας, η Διο-
νυσιακή λατρεία και ο Ορφισμός. 
Μέσω της μύησης στα ελευσίνια μυ-
στήρια ο πιστός αποκτούσε μια 
ιδιαίτερη σχέση με τη Δήμητρα και 
την Περσεφόνη, πράγμα που θα 
του εξασφάλιζε μια μεταθανάτια 
μοίρα καλύτερη από την κοινή των 
σκιών του Άδη. Στη Διονυσιακή 
λατρεία και μάλιστα στην κατάστα-
ση της μανίας, δηλαδή της κατά-
ληψης από το θεό, την οποία επε-
δίωκαν ομάδες γυναικών (θίασοι, 
Μαινάδες) μέσα από οργιαστικές 
και άλλες πρακτικές, τα όρια θεού 
και ανθρώπου καταργούνταν. Στον 
Ορφισμό επίσης με ένα πρόγραμμα 
ασκητικής ζωής επιδιωκόταν η 
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ένωση με το θεό. Στον Ορφισμό η 
ψυχή θεωρείται ως ένα θείο 
στοιχείο, που πρέπει να απελευ-
θερωθεί από τα δεσμά του σώματος 
(που θεωρείται τάφος της ψυχής) 
και της ύλης και να ενωθεί με το 
θείο. Οι ιδέες αυτές βρίσκονται σε 
αντίθεση προς την παραδοσιακή 
ελληνική αντίληψη περί του ανθρώ-
που, που θεωρούσε ότι αυτός από-
τελείται εξίσου από σώμα και ψυχή 
και απέβλεπε στην καλλιέργεια και 
των δύο («καλός κἀγαθός»). 

 

στ) Ο μονοθεϊσμός των μεγάλων 
φιλοσόφων  

Τα ρεύματα του ελληνικού μυστι-
κισμού παρέμειναν περιθωριακά 
στην επίσημη θρησκεία της 
αρχαίας ελληνικής πόλης. Τις ιδέες 
όμως, του ρεύματος που 
εκπροσωπεί ο Ορφισμός, υιοθέτη-
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σε ο Πυθαγόρας (περ. 530 π. Χ.) και 
μέσω αυτού ο Πλάτων. Ο Πλάτων 
δημιούργησε ένα διαστρωματωμέ-
νο κοσμοείδωλο, θεωρώντας ότι 
στην κορυφή της κοσμικής πυραμί-
δας υπάρχει ένας αιώνιος κόσμος 
με κέντρο τον ένα και μόνο θεό, τον 
οποίο ονομάζει «το Αγαθό». Η ψυ-
χή προέρχεται από αυτόν τον κό-
σμο και έχει εκπέσει στο επίπεδο 
του κόσμου που ζούμε. Σκοπός της 
θρησκευτικής ζωής είναι η κάθαρση 
της ψυχής κι η επιστροφή της στον 
κόσμο της καταγωγής της. Η επι-
στροφή αυτή μοιάζει με την έξοδο 
από ένα σκοτεινό σπήλαιο προς το 
φως. Τις βασικές αυτές ιδέες επε-
ξεργάσθηκε αργότερα σε ένα μυστι-
κιστικό σύστημα ο Πλωτίνος. 

ΚΕΙΜΕΝΑ  
1. Ύμνος στον Δία 
Τον Δία θα υμνήσω  
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τον ισχυρότερο και μεγαλύτερο απ' 
τους θεούς  
τον παντεπόπτη, τον δυνατό, που 
στο κάθε τι εκπληρώνει  
το θέλημά του  
και που συχνά με τη Θέτιδα 
συνομιλεί,  
που βρίσκεται στο πλευρό του. Ας 
είσαι μεγαλόψυχος σ' εμάς, 
παντεπόπτη γιε του Κρόνου, 
πανένδοξε και παμμέγιστε!  

(Από τους Ομηρικούς Ύμνους) 

2. Σπονδή για την αίσια έκβαση 
της εκστρατείας στη Σικελία 415 
π.Χ. 

 Αφού όλοι επιβιβάσθηκαν στα 
πλοία κι αφού όλος ο απαραίτητος 
εξοπλισμός είχε φορτωθεί, η σάλπιγ-
γα του κήρυκα πρόσταξε σιγή. 
Απαγγέλθηκαν τότε οι προσευχές 
που συνηθίζεται να γίνονται πριν τα 
πλοία αναχωρήσουν, όχι από κάθε 
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πλοίο χωριστά, αλλά από ολόκληρο 
το στόλο, που με μια φωνή ακολου-
θούσε τα λόγια του κήρυκα. Μετά σ' 
όλα τα πλοία ανάμιξαν στους κρατή-
ρες κρασί κι από εκεί αξιωματικοί και 
στρατιώτες έκαμαν τις σπονδές 
τους από χρυσούς ή ασημένιους 
κύλικες. Όλο το πλήθος των πολιτών 
από τη στεριά, καθώς και άλλων που 
είχαν έρθει από φιλική διάθεση προς 
τους Αθηναίους, πρόσθεσαν τις 
προσευχές τους σ' εκείνες των 
πολεμιστών που αναχωρούσαν. Αφού 
έψαλλαν τον παιάνα και τελείωσαν 
τις σπονδές, ο στόλος ξεκίνησε.  

(Θουκυδίδη, Ιστορία, Ζ, 32).  
 

3. Μια θεραπεία του Ασκληπιού. 
 Αμβροσία από την Αθήνα, τυφλή 
από το ένα μάτι. Αυτή η γυναίκα 
ήρθε σαν ικέτιδα στο θεό. 
Περπατώντας στο ιερό, χλεύασε 
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κάποιες από τις θεραπείες, ισχυρι-
ζόμενη ότι ήταν απίστευτο κουτσοί 
και τυφλοί να έχουν ανακτήσει την 
υγεία τους απλώς με το να έχουν δει 
ένα όνειρο. Κοιμήθηκε στο ιερό και 
είδε ένα όνειρο: ο θεός εμφανίσθηκε 
ακριβώς δίπλα της και της είπε ότι 
θα τη θεράπευε, αλλά ότι θα έπρεπε 
να πληρώσει προσφέροντας ως 
θυσία ένα ασημένιο γουρούνι σαν 
αναμνηστικό για την ανοησία της. 
Έτσι λέγοντας, έκανε μια τομή στο 
άρρωστο μάτι της και έριξε μέσα 
φάρμακο. Το επόμενο πρωί έφυγε 
θεραπευμένη.  

(W. Dittenberger, Sylloge 
Inscriptionum Graecarum, Leipzig 

1915,1168, 33-41).  
4. Τα ιερά μιας αρχαίας ελληνικής 
πόλης  

Οι κάτοικοι της Μαντίνειας έχουν 
ένα διπλό ναό που χωρίζεται στα δύο 
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από ένα τοίχο υψωμένο στη μέση. Το 
ένα τμήμα του ναού έχει ένα άγαλμα 
του Ασκληπιού φτιαγμένο από τον 
Αλκαμένη και το άλλο είναι ένα ιερό 
της Λητούς και των παιδιών της∙ τα 
αγάλματά τους φτιάχτηκαν από τον 
Πραξιτέλη δυο γενιές μετά από τον 
Αλκαμένη. Στο βάθρο τους παριστά-
νονται οι Μούσες και ο Μαρσύας να 
παίζει τον αυλό του... Οι Μαντινείς 
έχουν κι άλλα ιερά: ένα του Δία Σω-
τήρα και ένα άλλο του επονομαζό-
μενου Επιδότη, επειδή δίνει γεν-
ναιόδωρα στους ανθρώπους. Υπάρ-
χει επίσης ένα ιερό των Διόσκουρων 
και άλλο ένα ιερό της Δήμητρας και 
της Κόρης, όπου διατηρούν φωτιά 
την οποία φροντίζουν ποτέ να μην 
αφήσουν να σβήσει. Είδα επίσης ένα 
ιερό της Ήρας κοντά στο θέατρο, με 
αγάλματα του Πραξιτέλη, που παρι-
στάνουν την Ήρα καθισμένη σε 
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θρόνο και δίπλα της την Αθηνά και 
την κόρη της Ήρας Ήβη. Κοντά στο 
βωμό της Ήρας είναι ο τάφος του 
Αρκάδα, γιου της Καλλιστούς... 
Ονομάζουν αυτό το μέρος όπου 
είναι ο τάφος του Αρκάδα, οι βωμοί 
του Ήλιου. Όχι μακριά απ' το θέατρο 
υπάρχουν κάποιοι φημισμένοι τάφοι: 
σ' εκείνον που ονομάζεται Κοινή 
Εστία, που είναι κυκλικός, λένε ότι 
είναι θαμμένη η Αντινόη, η κόρη του 
Κηφέα... Πίσω από το θέατρο 
υπήρχαν τα υπολείμματα, με ένα 
άγαλμα, ενός ιερού της Αφροδίτης, 
της επονομαζόμενης Συμμαχίας... 
Λατρεύουν επίσης την Αθηνά Αλέα 
και έχουν ένα ιερό και ένα άγαλμά 
της... Στην αγορά της Μαντίνειας 
υπάρχει ένα ορειχάλκινο άγαλμα 
μιας γυναίκας, που οι Αρκάδες 
ονομάζουν Διομένεια, κόρης του 
Αρκάδα και ένα ηρώο αφιερωμένο 
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στον Ποδάρη, για τον οποίο λένε ότι 
πέθανε στη μάχη εναντίον του 
Επαμεινώνδα και των Θηβαίων του.  

(Παυσανία, Ελλάδος Περιήγησις, 
Αρκαδικά VIII, 9, 1-9).  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
1. Γιατί στην αρχαία ελληνική 
θρησκεία προστίθενται συνεχώς 
νέες θεότητες; 
2. Γιατί αναπτύχθηκαν τα μαντεία 
στην αρχαία Ελλάδα; 
3. Στην αρχαία ελληνική θρησκεία 
μπορεί ο άνθρωπος να γίνει θεός; 
4. Σε τι αποσκοπούσαν τα 
μυστικιστικά ρεύματα στην αρχαία 
Ελλάδα;  

28. Τα αφρικανικά θρησκεύματα 
Κοιτίδα των αυτόχθονων αφρικα-

νικών θρησκευμάτων είναι η περιο-
χή νότια από τη Σαχάρα. Υπάρχουν 
τόσα θρησκεύματα όσες και οι 
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εθνότητες, μεγάλες δηλαδή πολιτι-
σμικές και γλωσσικές ομάδες που 
δε συμπίπτουν με τα αφρικανικά 
κράτη. Εντούτοις τα θρησκεύματα 
αυτά μοιράζονται κάποια κοινά χα-
ρακτηριστικά. Αυτά αποτελούν την 
παραδοσιακή αφρικανική θρησκευ-
τικότητα που θα περιγράψουμε στη 
συνέχεια. 

 

α) Γενικά χαρακτηριστικά της 
θρησκευτικότητας των Αφρικα-
νών            
 Αυτή συνίσταται στο μεγαλύτερο 
μέρος της στη λατρεία πνευμάτων. 
Τα πνεύματα αυτά είναι προσωπο-
ποιημένα όντα, καλά ή κακά, που 
κατοικούν σε φυσικά όντα ή αντικεί-
μενα, όπως ορισμένοι άνθρωποι, 
δέντρα, ζώα, λίμνες, ποτάμια, βου-
νά, εδαφικές περιοχές σε φυσικά 
φαινόμενα, όπως ο άνεμος και η 
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βροχή• Αλλά και σε φαινόμενα 
όπως οι επιδημικές αρρώστιες που 
θεωρούνται ότι είναι εξωτερικές 
εκδηλώσεις πνευμάτων. Πνεύματα 
επίσης είναι οι ψυχές των νεκρών 
και γενικά των προγόνων. Οι πρό-
γονοι αποτελούν τη μορφή εκείνη 
του υπερφυσικού, στην οποία πε-
ρισσότερο από όλες απευθύνεται η 
αφρικανική θρησκευτικότητα. Αυτοί 
προστατεύουν την οικογένεια και 
εξασφαλίζουν τη γονιμότητα, την 
υγεία και γενικά την ευημερία της. 
Στα πνεύματα, προγονικά ή μη, 
αποδίδεται σχεδόν καθετί που συμ-
βαίνει. Έτσι, η πίστη σ' αυτά εξηγεί 
τα συμβαίνοντα στον κόσμο και 
δημιουργεί ένα γενικό πλαίσιο που 
δίνει νόημα στη ζωή και μάλιστα 
στις διάφορες δοκιμασίες. 

β) Η πίστη στο δημιουργό θεό 
   Παράλληλα με τα πνεύματα 
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υπάρχει συχνά στα αφρικανικά 
θρησκεύματα ένας υπέρτατος θεός. 
Αυτός διακρίνεται από το γεγονός 
ότι δεν εξουσιάζει κάποια επιμέ-
ρους περιοχή, αλλά το σύνολο του 
κόσμου, τον οποίο δημιούργησε, 
σύμφωνα με μια πληθώρα μύθων. 
Ο θεός αυτός, αφού δημιούργησε 
τον κόσμο, για κάποιο λόγο (π.χ. 
κακή συμπεριφορά των ανθρώπων 
ή κάποιο λάθος κτλ.), απομακρύν-
θηκε από αυτόν. Το θεό αυτόν δεν 
τον λατρεύουν, διότι θεωρείται ότι 
βρίσκεται πολύ μακριά για να φρο-
ντίσει για τις καθημερινές ανθρώ-
πινες ανάγκες. Τον επικαλούνται 
σπανιότατα, σε πολύ εξαιρετικές 
περιπτώσεις. Έτσι, η αφρικάνικη 
θρησκευτικότητα συνδυάζει τον 
πολυθεϊσμό με το μονοθεϊσμό. 

 γ) Οι ιεροδιάμεσοι και ο ρόλος 
τους στην επαφή με το υπερ- 
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φυσικό           
 Τα πνεύματα φανερώνονται με-
σα από τη λεγόμενη πνευματολη-
ψία, δηλαδή την κατάληψη και χρή-
ση του σώματος, της φωνής κτλ. 
κάποιου ζωντανού ανθρώπου, αν-
δρα ή γυναίκας. Οι άνθρωποι αυτοί 
λέγονται ιεροδιάμεσοι (σαμάνες). 
Μέσα από την ικανότητά τους να 
επικοινωνούν με τα πνεύματα επη-
ρεάζουν πολύ τη ζωή των ανθρώ-
πων ατομικά, αλλά και εκείνη ολό-
κληρων περιοχών αφού αποφαί-
νονται για διάφορα σημαντικά θέμα-
τα, όπως αν πρέπει να γίνει πόλε-
μος, με ποια μέσα πρέπει να αντι-
μετωπιστεί μια κατάσταση, ποιοι 
κανόνες πρέπει να διέπουν την 
κοινωνική ζωή κ.ά. Εκτός από τους 
σαμάνες πρόσωπα που 
χαρακτηρίζουν την αφρικανική 
θρησκεία είναι οι μάγοι. Επειδή ο 
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σαμανισμός και η μαγεία δεν είναι 
το ίδιο, σαμάνες και μάγοι δε 
συμπίπτουν αναγκαστικά. 
 

δ) Τόποι και τρόποι λατρείας  
 Την επικοινωνία με τους προγό-
νους και με τα πνεύματα που γίνε-
ται μέσω της πνευματοληψίας συμ-
πληρώνει η επικοινωνία που γίνε-
ται με τη λατρεία. Η λατρεία έχει 
πάμπολλες μορφές: από εκείνη 
που γίνεται στις διαβατήριες τελε-
τές, δηλαδή στις τελετές κατά τις 
οποίες το άτομο περνά από το ένα 
στάδιο ζωής στο άλλο, όπως η 
γέννηση, η εφηβεία, ο γάμος και ο 
θάνατος ως τη λατρεία που γίνεται 
ευκαιριακά. Τελετές μύησης, κά-
θαρσης, ικεσίας, εξιλέωσης, ανάμ-
νησης, επανάληψης κάποιας μυθι-
κής πράξης (π.χ. της κοσμογονίας), 
προσφοράς, θυσίας, είναι κάποιες 
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από τις βασικές της μορφές. Οι 
προσφορές (π.χ. τροφής) και οι 
θυσίες (π.χ. κάποιου ζώου) αποτε-
λούν τον κυριότερο τύπο λατρείας. 
Με αυτές, ιδίως στην περίπτωση 
των προγόνων, επιδιώκεται η συν-
τήρηση των υπερφυσικών όντων, 
ώστε και αυτά με τη σειρά τους να 
φροντίσουν για την ευημερία του 
λάτρη, της οικογένειας ή της κοινό-
τητας. Η λατρεία γίνεται συνήθως 
κοντά στον τόπο όπου κατοικούν 
τα πνεύματα, π.χ. κάτω από κάποιο 
μεγάλο δέντρο, όταν πρόκειται για  
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Χορευτική επίκληση στο Θεό του 
κεραυνού και της βροχής 

 
το πνεύμα που κατοικεί σ' αυτό, δί-
πλα σε ένα ποτάμι, όταν πρόκειται 
για το πνεύμα του ποταμού ή, στην 
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περίπτωση των προγόνων, στους 
τάφους τους, στους προγονικούς 
ναούς, κ.ο.κ.         
 Η λατρεία των πνευμάτων δια-
μόρφωσε βαθιά την αφρικανική 
ζωή. Π.χ. η λατρεία εδαφικών 
περιοχών, δέντρων κτλ. καθόρισε 
τις καλλιεργήσιμες και μη καλλιερ-
γήσιμες εκτάσεις, το χρόνο της καλ-
λιέργειας, τη χρήση ή μη φωτιάς 
κτλ. Αλλά και την οργάνωση της 
κοινωνίας επηρέασε, αφού π.χ. η 
λατρεία ενός πνεύματος καθόριζε 
την περιοχή κατοικίας μιας φυλής ή 
μια κοινή λατρεία δημιουργούσε 
δεσμούς μεταξύ φυλών κτλ. Σήμε-
ρα, οι αφρικανικές θρησκείες δοκι-
μάζονται από την αστυφιλία και την 
ανάπτυξη του δυτικού τρόπου 
ζωής. Έχουν επίσης επηρεαστεί 
από τη συνύπαρξή τους με το 
Ισλάμ και το Χριστιανισμό. Όμως, 
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ταυτόχρονα παρατηρείται η αναβί-
ωση της παραδοσιακής αφρικανι-
κής θρησκευτικότητας υπό τη 
μορφή διάφορων νέων θρησκειών. 
 

 
 

Οι προσφορές αποτελούν τον 
κυριότερο τύπο λατρείας. 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

1. Αφρικανικός μύθος 

«Ο ουρανός όπου κατοικεί ο Θεός, 
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ήταν κάποτε πολύ κοντύτερα από ό,τι 
είναι σήμερα. Τόσο κοντά ήταν που οι 
άνθρωποι μπορούσαν να τον αγγί-
ξουν. Αλλά μια μέρα κάποιες γυναίκες 
πήραν κομμάτια από τον ουρανό για 
να τα μαγειρέψουν στη σούπα. Τότε ο 
Θεός θύμωσε και απομακρύνθηκε στη 
σημερινή του απόσταση». 

 (Ninian Smart, The Religious 
Experience of Mankind, 1980 (1969), 

σ. 60). 

2.Προγονολατρία 

Εκείνοι που πέθαναν ποτέ δεν 
έφυγαν: 
Υπάρχουν μέσα στη σκιά 
που γίνεται όλο και παχύτερη. 
Οι νεκροί δεν είναι κάτω από τη γη: 
Υπάρχουν στο δέντρο που θροΐζει, 
Υπάρχουν στο δάσος που βογγά. 
Υπάρχουν στο νερό που τρέχει, 
Υπάρχουν στο νερό που κοιμάται, 
Υπάρχουν στην καλύβα, υπάρχουν 
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μέσα στο πλήθος. 
Οι νεκροί δεν είναι νεκροί. 
Εκείνοι που πέθαναν ποτέ δεν 
έφυγαν: 
Υπάρχουν στο στήθος της γυναίκας, 
Υπάρχουν στο παιδί που στριγγλίζει, 
Και στο δαυλό που φλέγεται. 
Οι νεκροί δεν είναι κάτω απ' τη γη: 
Είναι στη φωτιά που σβήνει. 
Είναι στα χόρτα που κλαίνε. 
Είναι στους βράχους που θρηνούν. 
Είναι στο δάσος, είναι στο σπίτι. 
Οι νεκροί δεν είναι νεκροί.  

(Ninian Smart, The Religious 
Experience of Mankind, 1980 (1969), 

o. 60). 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Ποια είδη υπερφυσικών όντων 
λατρεύονται στις αφρικανικές 
θρησκείες; 
2. Ποια η διαφορά μεταξύ 
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πνευμάτων και δημιουργού θεού; 
3. Ποιες πρακτικές λειτουργίες 
εκπληρώνει η πίστη σε πνεύματα 
στη ζωή των Αφρικανών γενικά; 
4. Ποιο ρόλο παίζουν οι ιεροδιά-
μεσοι στη διαμόρφωση της αφρικα-
νικής κοινωνίας; 
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29. Ο Ιουδαϊσμός 
α) Βασικές διδασκαλίες του 
Ιουδαϊσμού        
 Οι διδασκαλίες αυτές, όπως 
περιέχονται στη Βίβλο, είναι οι 
εξής: 

1. Ο Θεός είναι ένας. Πρόκειται για 
την κυριότερη διδασκαλία του 
Ιουδαϊσμού. Ο τονισμός της μοναδι-
κότητας του Θεού αντιδιαστέλλει 
τον Ιουδαϊσμό από τις πολυθεϊστι-
κές θρησκείες του περιβάλλοντος 
στο οποίο δημιουργήθηκε. Ο ένας 
αυτός Θεός είναι ο μόνος αληθινός, 
δηλαδή ο μόνος υπάρχων σε 
αντίθεση με τους άλλους, οι οποίοι 
θεωρούνται ψευδείς, δηλαδή ανύ-
παρκτοι. 

2. Ο Θεός είναι ο δημιουργός του 
παντός. Ο Θεός δημιουργεί το σύ-
μπαν. Επομένως, πριν τη δημι-
ουργία δεν υπήρχε τίποτε. Άρα, ο 
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κόσμος έχει μια αρχή, δημιουργή-
θηκε εκ του μηδενός. Εφόσον ο 
Θεός προηγείται του κόσμου, δια-
κρίνεται από αυτόν, είναι εντελώς 
άλλος από αυτόν. Για τον ίδιο λόγο 
ο Θεός είναι κύριος του κόσμου. 

3. Ο κόσμος είναι πολύ καλός. Ο 
κόσμος ως δημιούργημα του Θεού 
είναι καλός. Το κακό είναι μια κατά-
σταση, στην οποία περιέρχεται ο 
κόσμος από την κακή χρήση της 
ελευθερίας του ανθρώπου. Δεν 
είναι ο ίδιος ο κόσμος κάτι κακό. 
Χαρακτηριστικό της αξίας του είναι 
ότι ο Θεός αναθέτει στον άνθρωπο 
την αποστολή του εργάτη και φύλα-
κά του. 

4. Η δημιουργία του ανθρώπου 
και η πτώση. Ο άνθρωπος δημι-
ουργείται ως μια ψυχοσωματική 
ενότητα. Είναι, δηλαδή, και τα δύο 
αυτά στοιχεία και όχι μια ψυχή σε 
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ένα σώμα που της είναι ξένο. 
Δημιουργείται «κατ' εικόνα και καθ' 
όμοίωσιν» του Θεού. Ως μέρος του 
κόσμου ο άνθρωπος εξαρτάται από 
το Θεό, όμως ταυτόχρονα προικίζε-
ται με ελευθερία έναντι του Θεού. Η 
απόπειρα αυτοθεοποίησης του αν-
θρώπου έχει ως αποτέλεσμα τον 
αποχωρισμό του από το Θεό, την 
πηγή της ζωής, και άρα το θάνατο. 

5. Ο Θεός σώζει. Μετά τη δημιουρ-
γία του κόσμου το κύριο έργο του 
Θεού συνίσταται στη σωτηρία του. 
Το έργο αυτό πραγματοποιείται με 
εκλογή ενός τμήματος της ανθρω-
πότητας, που θα ζει μια ζωή τέτοια, 
που θα το διατηρεί σε κοινωνία με 
το Θεό. Κύρια αρχή αυτής της ζωής 
είναι να έχει Θεό του μόνο τον ίδιο 
και να τηρεί τις εντολές Του. Το τμή-
μα αυτό της ανθρωπότητας που 
είναι ο Ισραήλ ονομάζεται γι' αυτόν 
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τον λόγο «λαός του Θεού». Ο Θεός 
εκλέγει τον Αβραάμ ως γενάρχη 
αυτού του λαού. Ανανεώνει την 
εκλογή μέσω των άλλων πατριαρ-
χών και τελικά συνάπτει μ' αυτόν 
συμφωνία (διαθήκη) μέσω του 
Μωυσή στο Σινά. 
 

 

Η μελέτη του Νόμου. 

6. Η σωτηρία συμβαίνει στο τέλος 
της ιστορίας. Ήδη από την Έξοδο 
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άρχισε να υπάρχει μεταξύ των Ιου-
δαίων η προσδοκία μιας μελλοντι-
κής ανάδειξης του έθνους τους σε 
πρότυπο και ηγήτορα της ανθρω-
πότητας. Αυτό θα συνέβαινε στην 
τελική φάση της ιστορίας σε μια 
πορεία που κινείται από το παρελ-
θόν προς το μέλλον. Η ιδέα αυτή 
στους προφήτες πήρε τη μορφή 
της «Μέρας του Γιαχβέ», δηλαδή 
της εποχής που οι εχθροί του Ισ-
ραήλ θα κατατροπώνονταν και ένας 
βασιλιάς προερχόμενος από τον 
οίκο του Δαβίδ θα ίδρυε μια και-
νούργια βασιλεία. Αργότερα όμως, 
η ιδέα της εθνικής αποκατάστασης 
αντικαθίσταται από εκείνη της πα-
γκόσμιας σωτηρίας των δικαίων, 
που θα προέλθει από κάποιον ορι-
σμένο (χρισμένο= Μεσσία) από το 
Θεό γι' αυτόν το σκοπό. Στη σωτη-
ρία αυτή συμπεριλαμβάνεται η 
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προσδοκία της ανάστασης των 
νεκρών. 
 Κυρίως στη διάρκεια του Μεσαί-
ωνα, καθώς και στα νεότερα χρό-
νια, οι βασικές διδασκαλίες του Ιου-
δαϊσμού διακλαδώθηκαν σε διάφο-
ρες παραλλαγές, συχνά πολύ δια-
φορετικές μεταξύ τους. 

 

β) Τα ιερά κείμενα      
 Το κύριο ιερό κείμενο του 

Ιουδαϊσμού είναι η Εβραϊκή Βίβλος. 
Αυτή κατά τους Ιουδαίους αποτελεί-
ται από 24 επιμέρους βιβλία που 
συγκεντρώθηκαν οριστικά το 90 
μ.Χ. Τα βιβλία αυτά διαιρούνται σε 
τρεις ομάδες, χωρίζοντας έτσι τη 
Βίβλο σε τρία μέρη, που είναι: 1. Η 

Πεντάτευχος ή Τορά (=διδασκαλία 
ή νόμος, επειδή περιέχει το νόμο 
που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή). 2. 

Οι Προφήτες. 3. Τα Αγιόγραφα. 
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Δεύτερο σε σπουδαιότητα ιερό κεί-

μενο είναι το Βαβυλωνιακό 
Ταλμούδ. Αυτό συντάχθηκε τον 5ο 
με 6ο αι. μ. Χ. Αποτελεί εκτεταμένο 
υπόμνημα ενός έργου που συντά-

χθηκε το 2ο μ. Χ. αι. της Μισνά, που 
αφορούσε στη λατρεία, τις γιορτές, 
τις σχέσεις των φύλων, το αστικό 
και ποινικό δίκαιο κ.ο.κ. Το Βαβυ-
λωνιακό Ταλμούδ έδωσε στον πα-
ραδοσιακό Ιουδαϊσμό τη συγκεκρι-
μένη μορφή που έχει ουσιαστικά 
ως σήμερα. 
 

γ) Η εξέλιξη του Ιουδαϊσμού στη 
μετά Χριστόν εποχή μέχρι σήμερα 
 Μετά την καταστροφή της Ιερου-
σαλήμ από τον Τίτο το 70 μ.Χ. και 
την καταστολή από τον Αδριανό 
της επανάστασης του Μπαρ 
Κοχμπά το 132 μ.Χ., μεγάλο μέρος 
από όσους διασώθηκαν κατέφυγε 
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σε χώρες της Μεσογείου και της 
Μέσης Ανατολής. 
 

 
 

Προσκυνητές απ’ όλο τον κόσμο 
προσεύχονται στο τείχος των 

δακρύων 
 

Στις χώρες αυτές ζούσαν σε χωρι-
στές κοινότητες τρεφόμενοι από τη 
μεσσιανική ελπίδα της επιστροφής 
σε ένα αποκαταστημένο έθνος. 
Στους αιώνες που ακολούθησαν με 
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διάφορες αφορμές μεγάλος αριθμός 
τους εκδιώχθηκε από τη δυτική Ευ-
ρώπη και κατέφυγε σε χώρες της 
ανατολικής Ευρώπης και αλλού. 
Όσοι παρέμειναν αναγκάστηκαν να 
ζουν σε κλειστά περιβάλλοντα, τα 
ονομαζόμενα γκέτο. Από τα μέσα 
του 18ου αι., ως αποτέλεσμα των 
ιδεών της γαλλικής επανάστασης 
και άλλων παραγόντων, οι Ιουδαίοι 
άρχισαν να συμμετέχουν στην πο-
λιτιστική ζωή των ευρωπαϊκών κοι-
νωνιών. Για να γίνει αυτό έπρεπε 
να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση 
μεταξύ του τρόπου ζωής που επέ-
βαλλε η ιουδαϊκή θρησκεία και 
εκείνου της σύγχρονης Ευρώπης. 
Έτσι, άρχισαν να εισάγονται διάφο-
ρες αλλαγές, όπως π.χ. να χρη-
σιμοποιείται στη λατρεία η γλώσσα 
της χώρας στην οποία ζούσαν κτλ. 
Η στάση αυτή είχε ως αποτέλεσμα 
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την ανάπτυξη του Μεταρρυθμι-
σμένου Ιουδαϊσμού. Αυτός πήρε 
διάφορες μορφές και διαίρεσε τον 
Ιουδαϊσμό σε δύο ανταγωνιζόμε-
νους κλάδους, που διαφέρουν σε 
πολλά σημεία, το Μεταρρυθμισμένο 
και τον Ορθόδοξο. Εξάλλου από τα 
μέσα του 19ου αι. δημιουργήθηκε 
στις ΗΠΑ ο λεγόμενος Συντηρητι-
κός Ιουδαϊσμός, ο οποίος εξελίχ-
θηκε στον κύριο κλάδο Ιουδαϊσμού 
σ' αυτήν τη χώρα. 
 Ο ισχυρός αντισημιτισμός στην 
Ευρώπη του τέλους του 19ου αι. 
έδωσε αφορμή να δημιουργηθεί ο 
Σιωνισμός, δηλαδή ένα κίνημα που 
στόχευε στη δημιουργία ιουδαϊκού 

κράτους στο Ισραήλ. Μετά το ολο-

καύτωμα των Εβραίων από τη 
ναζιστική Γερμανία το κίνημα αυτό 
ενισχύθηκε, πραγματοποιώντας 
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τελικά το σκοπό του το 1948 με την 
ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. 
 

δ) Η λατρευτική πράξη 
 Το κέντρο της ιουδαϊκής λατρεί-
ας είναι κυρίως η συναγωγή, που 
εμφανίστηκε μετά την καταστροφή 
του πρώτου ναού το 586 π. Χ. Ως 
λατρευτικός χώρος όμως, άρχισε 
να αναπτύσσεται μετά την κατα-
στροφή του δεύτερου ναού, το 70 μ. 
Χ. Η σύγχρονη συναγωγή αποτελεί-
ται από μια αίθουσα, στο κέντρο 
της οποίας και μπροστά από τα 
καθίσματα των πιστών βρίσκεται 
ένα υπερυψωμένο βάθρο. Από το 
βάθρο αυτό γίνονται τα αναγνώ-
σματα από την Τορά (Πεντάτευχο). 
Η λατρεία συνίσταται από τρεις 
βασικές ακολουθίες που γίνονται 
καθημερινά το πρωί, το απόγευμα 
και το βράδυ. Εμπλουτισμένες 
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παραλλαγές αυτού του συνόλου 
τελούνται το Σάββατο, που είναι η 
κυρίως λατρευτική μέρα του 
Ιουδαϊσμού, και τις γιορτές. Οι 
ραβίνοι, οι οποίοι προΐστανται της 
λατρείας, όπως και της κοινότητας 
γενικά, δεν είναι ιερείς, αλλά θρη-
σκευτικοί διδάσκαλοι. 
 Κάποιες διαφορές στα τελούμενα 
στη συναγωγή υπάρχουν μεταξύ 
Μεταρρυθμισμένων και Ορθοδόξων 
Ιουδαίων. Π.χ. στις Ορθόδοξες συν-
αγωγές ο ρόλος των γυναικών είναι 
περιορισμένος. Υπάρχει μάλιστα 
γυναικωνίτης ή κάποιος απομονω-
μένος χώρος, όπου παραμένουν 
κατά τη διάρκεια της λατρείας. Στις 
Μεταρρυθμισμένες συναγωγές οι 
γυναίκες όχι μόνο κάθονται μαζί με 
όλους τους πιστούς αλλά παίζουν 
και ενεργητικότερο ρόλο, ο οποίος 
φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις και 
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στη χειροτονία τους σε ραβίνους. 
Άλλη διαφορά είναι η κάλυψη της 
κεφαλής με καπέλο ή ένα μικρό 
στρογγυλό σκούφο για τους άντρες 
και διάφορα καλύμματα για τις 
γυναίκες. Στις Μεταρρυθμισμένες 
αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. 
 

ε) Το ιουδαϊκό έτος      
 Το ιουδαϊκό έτος είναι σεληνιακό 
και αρχίζει στο τέλος Σεπτεμβρίου ή 
αρχές Οκτωβρίου με τη γιορτή του 

Νέου Έτους. Μετά από ένα δεκαή-

μερο ακολουθεί η Ημέρα της Εξιλέ-
ωσης, αφιερωμένη στη μετάνοια. 
Μετά από πέντε μέρες ακολουθεί η 

γιορτή της Σκηνοπηγίας σε ανάμνη-
ση της διάβασης της ερήμου. Δύο 
μήνες περίπου αργότερα γιορτά-

ζεται η Χανουκά, σε ανάμνηση της 
νίκης κατά των Σελευκιδών, το 2ο 
π. Χ. αι. Κατά τις αρχές της άνοιξης 
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η Πουρίμ γιορτάζεται σε ανάμνηση 
των γεγονότων του βιβλίου της 
Εσθήρ. Κατά το μήνα Νισάν (μεταξύ 
Μαρτίου και Απριλίου) γιορτάζεται 

το Πάσχα ( Πεσάχ = διάβαση), δη-
λαδή η έξοδος από την Αίγυπτο. 
Επτά εβδομάδες μετά τη δεύτερη 
μέρα του Πάσχα γιορτάζεται η 

Πεντηκο-στή, σε ανάμνηση της 
αποκάλυ-ψης του Θεού στο Σινά. 
Πέντε εβδομάδες περίπου μετά την 
Πεντηκοστή τηρείται πένθος 
διάρκειας τριών εβδομάδων σε 
ανάμνηση της καταστροφής των 
δυο ναών. 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ  
Η εμμονή στον αληθινό Θεό έχει 
ως αποτέλεσμα τη ζωή, η από-
μάκρυνση το θάνατο.  
1. « Ἰδού δέδωκα προ προσώπου σου 
σήμερον τήν ζωήν καί τον θάνατον, 
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τό ἀγαθόν καί τό κακόν. 

 

 
 
Ἐάν εἰσακούσης τάς ἐντολάς Κυρίου 
τοῦ Θεοῦ σου, ὡς ἐγώ ἐντέλλομαί 
σοι σήμερον, ἀγαπᾶν Κύριον τον 
θεόν σου, πορεύεσθαι ἐν πάσαις ταῖς 
ὁδοῖς αὐτοῦ, φυλάσσεσθαι τά 
δικαιώματα αὐτοῦ καί τάς κρίσεις 
αὐτοῦ, καί ζήσεσθε καί πολλοί 
ἔσεσθε, και εὐλογήσει σε Κύριος ὁ 
θεός σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ, εἰς ἥν 
εἰσπορεύῃ ἐκεῖ τοῦ κληρονομῆσαι 
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αὐτήν. Καί ἐάν μεταστῇ ἡ καρδία 
σου καί μή εἰσακούσῃς καί πλανηθείς 
προσκυνήσῃς θεοῖς ἑτέροις καί 
λατρεύσῃς αὐτοῖς, ἀναγγέλλω σοι 
σήμερον ὅτι ἀπωλείᾳ ἀπολεῖσθε καί 
οὐ μή πολυήμεροι γένησθε ἐπί τῆς 
γῆς, εἰς ἥν ὑμεῖς διαβαίνετε τόν 
Ἰορδάνην ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν. 
Διαμαρτύρομαι ὑμῖν σήμερον τόν τε 
οὐρανόν καί τήν γῆν. Τήν ζωήν καί 
τόν θάνατον δέδωκα πρό προσώπου 
ὑμῶν, τήν εὐλογίαν καί τήν κατάραν· 
ἔκλεξαι τήν ζωήν σύ, ἵνα ζήσῃς σύ 
καί τό σπέρμα σου, ἀγαπᾶν Κύριον 
τόν θεόν σου, εἰσακούειν τῆς φωνῆς 
αὐτοῦ καί ἔχεσθαι αὐτοῦ». 

(Δευτερονόμιο, 30, 15-20)  
 

Η απαγόρευση της εργασίας το 
Σάββατο  
2. «Αν κάποιος χτίζει το Σάββατο, 

πόσο πρέπει να χτίσει για να 
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θεωρηθεί ότι υπέχει ευθύνη; Αν 

χτίζει, έστω και ελάχιστα, αν 

σμιλεύει την πέτρα, χτυπά με σφυρί 

ή με πελέκι ή ανοίγει μια τρύπα, 

οσοδήποτε λίγο κι αν κάνει 

οτιδήποτε απ' αυτά, υπέχει ευθύνη. 

Αυτός είναι ο γενικός κανόνας: 

όποιος κάνει το Σάββατο δουλειά 

που επιφέρει κάποιο μόνιμο αποτέ-

λεσμα, υπέχει ευθύνη».  

(Από τη συλλογή κειμένων της 
Μισνά του Isidore Fishman, 

Gateway to Mishnah, London 1956, 
σ. 52).  

 

Η Βασιλεία του Θεού κατά τον 
προφήτη Ησαΐα  

Τότε θα κάθεται ο λύκος  
παρέα με το αρνί  
και θα κοιμάται ο πάνθηρας  
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με το κατσίκι αντάμα.  
Το μοσχαράκι και το λιονταρόπουλο 
θα βοσκούνε μαζί  
κι ένα μικρό παιδί 
 θα τα οδηγάει. 
 Η αγελάδα κι η αρκούδα  
την ίδια θα 'χουνε βοσκή  
και τα μικρά τους  
το ίδιο το λημέρι∙ 
το λιοντάρι θα τρέφεται  
καθώς το βόδι με άχυρο. 
Το βρέφος άφοβα θα παίζει  
στη φωλιά της έχιδνας, 
το νήπιο που μόλις αποκόπηκε  
από της μάνας του το γάλα  
θ' απλώνει το χεράκι του  
στης κόμπρας τη σπηλιά. 
Κανένας δεν θα προξενεί στον άλλον 
βλάβη ούτε κακό 
πουθενά στο όρος το άγιο  
του Θεού,  

93 / 240 



γιατί η γνώση του Κυρίου θα 
σκεπάζει  
όπως σκεπάζουν τα νερά τη 
θάλασσα.  
Σαν έρθει εκείνη η μέρα, το 
βλαστάρι 
από τη ρίζα του Ιεσσαί 
εκεί θα στέκεται 
για τους λαούς σημαία. 
Τα έθνη θα 'ρχονται να του 
ζητάνε συμβουλή 
και κατοικία τον θα είν' η 
δόξα τον Κυρίου. 

(Ησαΐας 11, 6-10). 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Ποιες είναι οι βασικές διδασκα-
λίες του Ιουδαϊσμού; 
2. Ποια είναι η σχέση Θεού και 
κόσμου κατά την ιουδαϊκή διδα-
σκαλία; 
3. Ποια η θέση του κόσμου στο 
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δημιουργικό και λυτρωτικό έργο 
του Θεού; 
4. Πώς κρίνετε τις διώξεις κατά των 
Ιουδαίων στη μεσαιωνική Ευρώπη; 
Ποια η ενδεδειγμένη χριστιανική 
θέση απέναντι σ' αυτές; 
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30. Το Ισλάμ (A') 
Ισλάμ σημαίνει «υποταγή» στο 

Θεό. Είναι η θρησκεία της υποταγής 
στο θέλημα του θεού, όπως αυτό 
αποκαλύφθηκε στον προφήτη του 
Μωάμεθ. Το θέλημα αυτό στο Ισλάμ 
διαμορφώνει όλες τις όψεις της 
ζωής, κοινωνικές και ατομικές, ως 
τις παραμικρές λεπτομέρειες. Έτσι, 
το Ισλάμ αποτελεί μια θρησκεία, αλ-
λά ταυτόχρονα μια πολιτική, πολι-
τισμική, κοινωνική και ηθική 
πραγματικότητα. Αριθμεί πάνω από 
700.000.000 πιστούς, που ζουν οι 
περισσότεροι στο Πακιστάν, την 
Ινδία, το Μπανγκλαντές, τη Νοτιο-
ανατολική Ασία και Ινδονησία, τις 
Αραβικές χώρες, την Αφρική, την 
Τουρκία, το Ιράν, το Αφγανιστάν, τη 
Ρωσία, τα Βαλκάνια κ.α. 
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α) Η προϊσλαμική θρησκεία στην 
Αραβία          

 Η θρησκεία που επικρατούσε 
στη χερσόνησο της Αραβίας πριν 
την εμφάνιση του Ισλάμ ήταν ένας 
συνδυασμός ανιμισμού και πολύ-
θεϊσμού. Πλατιά διαδεδομένη ήταν 
η λατρεία πνευμάτων που κατοι-
κούσαν στα δέντρα και στις πηγές 
των οάσεων. Ανώτερος μεταξύ των 
θεοτήτων ήταν ο Αλλάχ, ο δημι-
ουργός του κόσμου. Επίσης, δια-
δεδομένη ήταν και η λατρεία ιερών 
λίθων, για τους οποίους πίστευαν 
ότι περιέχουν κάποια δύναμη που 
μπορούσε να μεταδοθεί στον πιστό 
μέσω επαφής. Σημαντικό ιερό στο 
οποίο γίνονταν ετήσια προσκυνή-
ματα ήταν η Καάμπα στη Μέκκα, 
ένα μεγάλο οικοδόμημα κυβικού 
σχήματος, χτισμένο πάνω σε έναν 
από αυτούς τους ιερούς λίθους, το 
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οποίο στέγαζε, επίσης, αγάλματα 
πολλών από τις θεότητες. 
Υπήρχαν, επίσης, ιουδαϊκές και 
χριστιανικές κοινότητες. 

β) Μωάμεθ: «ο προφήτης» των 
Αράβων 

 Ο Μωάμεθ γεννήθηκε το 570 μ. Χ. 
Λίγα είναι γνωστά για την παιδική 
του ηλικία. Ο πατέρας του πέθανε 
λίγο πριν γεννηθεί. Συγγενείς ανέ-
λαβαν την ανατροφή του, πρώτα ο 
παππούς του και μετά ο θείος του. 
Νέος μπήκε στην υπηρεσία μιας 
πλούσιας χήρας, της Χαντίτζα, την 
οποία τελικά παντρεύτηκε. Στην 
οικογένειά του μεταξύ των διαφό-
ρων θεοτήτων λάτρευαν ιδιαίτερα 
τον Αλλάχ. Ο ίδιος ήταν έντονα 
θρησκευτική φύση και συχνά από-
μονωνόταν για να προσευχηθεί. 
Έτσι, έζησε ως την ηλικία των 
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σαράντα χρόνων. Τότε, συνέβη κάτι 
που άλλαξε ολόκληρη 

 

Προσκύνημα στην Καάμπα 

 
τη ζωή του. Σύμφωνα με το Κορά-
νιο, μια νύχτα που προσευχόταν 
στα βουνά εμφανίστηκε σ' αυτόν ο 
άγγελος Γαβριήλ, κρατώντας ένα 
κείμενο και τον διέταξε να το απαγ-
γείλει. Ακολούθησαν και άλλα ορά-
ματα με τελικό αποτέλεσμα να του 
δημιουργηθεί η συνείδηση της 
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προφητικής αποστολής, ότι δηλαδή 
ο Θεός τον κάλεσε για να μεταφέρει 
στους ανθρώπους την αλήθεια που 
θα του αποκάλυπτε. 
 Ο Μωάμεθ άρχισε την αποστολή 
αυτή, κηρύττοντας ότι ο Αλλάχ δεν 
είναι απλώς ένας, έστω ο υψηλότε-
ρος, μεταξύ πολλών θεών, αλλά ο 
μόνος υπάρχων και ότι η λατρεία 
οποιουδήποτε άλλου θεού αποτε-
λούσε βλασφημία. Το πολυθεϊστικό 
περιβάλλον δεν μπορούσε να 
ανεχθεί αυτήν τη διδασκαλία και 
τον αντιμετώπισε με εχθρότητα. 
Τελικά, το 622 μ. Χ., ο Μωάμεθ 
εγκατέλειψε τη Μέκκα για μια άλλη 
πόλη, τη Με-δίνα. Το γεγονός αυτό 
ονομάζεται Εγίρα (Χίτζρα). Η χρονο-
λογία 622 μ. Χ. είναι η αρχή του 
μουσουλμανικού ημερολογίου. Στη 
Μεδίνα ο Μωάμεθ έγινε δεκτός και 
απέκτησε μεγάλη δύναμη. 
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Κατάργησε την ειδωλολατρία και 
οργάνωσε την πόλη αυτή με βάση 
τη νέα θρησκεία: το Ισλάμ. Έτσι, 
στη Μεδίνα το Ισλάμ απέκτησε για 
πρώτη φορά κάποια από τα βασικά 
του χαρακτηριστικά, όπως την 
ισχυρή αίσθηση της αδελφότητας 
μεταξύ των μελών του λόγω του 
κοινού πατέρα. Η αίσθηση αυτή 
συνέβαλε στην ανάδειξη της Μεδί-
νας, όπως αργότερα και όλου του 
Ισλάμ, σε εξαιρετική στρατιωτική 
δύναμη. 
 Όταν ο Μωάμεθ αισθάνθηκε 
αρκετά ισχυρός επιτέθηκε εναντίον 
της Μέκκας και την κυρίευσε το 630 
μ.Χ. Ο Μωάμεθ μετέτρεψε την 
Καάμπα σε χώρο λατρείας του 
Αλλάχ και έκανε την πόλη κέντρο 
της νέας θρησκείας. Πέθανε το 632 
μ. Χ και τον διαδέχθηκε, παίρνοντας 
τον τίτλο του διαδόχου (χαλίφη), ο 
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στενός σύντροφος του Αμπού-
Μπαάκρ. 
 

 
 
Ισλαμική αρχι-
τεκτονική: Ο 
τάφος του 
αυτόκράτορα 
Άκμπαρ στην 
Άγκρα, Ινδία 
 

 
γ) Το Κοράνιο και οι διδασκαλίες 
του 
 Στο Ισλάμ το Κοράνιο έχει τη 
θέση της απόλυτης αυθεντίας. Περι-
έχει το λόγο του ίδιου του Θεού, 
όπως αυτός τον αποκάλυψε στο 
Μωάμεθ μέσω του Γαβριήλ. Το 
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περιεχόμενο του θεωρείται θείο και 
αλάθητο. Αποτελείται από συλλο-
γές λόγων του Μωάμεθ και είναι 
χωρισμένο σε 114 κεφάλαια που 
ονομάζονται «σούρες», δηλαδή 
αποκαλύψεις. 
 

 
 

Το Κοράνιο. 
 

Οι βασικές διδασκαλίες του Κορα-
νίου είναι: 
1. Ο Θεός είναι ένας, ο Αλλάχ, και ο 
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Μωάμεθ είναι ο προφήτης του. 
Άλλοι προφήτες, όπως ο Μωυσής, 
ο Ιησούς κτλ. προηγήθηκαν, αλλά ο 
Μωάμεθ είναι ο τελευταίος και ανώ-
τερος από όλους, γιατί σ' αυτόν δό-
θηκε η τελική και ολοκληρωμένη 
αποκάλυψη. 

2. Οι άγγελοι είναι δημιουργήματα 
τον Αλλάχ και το έργο τους είναι να 
εκτελούν τις εντολές του. Ένας 
όμως από αυτούς, ο Ιμπλίς (δηλαδή 
ο διάβολος) εξέπεσε. Στα όρια που 
του επιτρέπει ο Αλλάχ, ο Ιμπλίς και 
οι άγγελοι που τον ακολούθησαν 
στην πτώση πειράζουν τους πι-
στούς με διάφορους τρόπους. 
3. Η ζωή και οι πράξεις των 
ανθρώπων προκαθορίζονται από τη 
βούληση τον Αλλάχ (κισμέτ), ο 
οποίος άλλον οδηγεί στο σωστό 
και άλλον αφήνει να πλανηθεί. 
Εντούτοις στην Τελική Κρίση ο 
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άνθρωπος ανταμείβεται ή καταδι-
κάζεται ως υπεύθυνος για τις 
πράξεις του. Ο συμβιβασμός αυτής 
της αντίφασης αποτέλεσε ζήτημα 
για τη μουσουλμανική θεολογία, η 
οποία προσπάθησε να το λύσει με 
διάφορους τρόπους. 

4. Η ανταμοιβή, που συνίσταται σε 
μια παραδείσια ζωή με ποικίλες 
απολαύσεις, όσο και η καταδίκη, 
που συνίσταται σε φρικτά βασανι-
στήρια στην κόλαση περιγράφο-
νται πολύ ζωντανά. Ιδιαίτερα το-
νίζεται η απόλαυση του παραδεί-
σου ως ανταμοιβής για το θάνατο 
στη μάχη κατά των απίστων. Αυτή 
συνέβαλε στην ανάπτυξη του πολε-
μικού ζήλου που χαρακτήριζε τις 
στρατιές του Ισλάμ στη διάρκεια της 
ιστορίας του. 
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δ) Οι «πέντε στύλοι» του Ισλάμ 
 «Πέντε στύλοι», ονομάζονται τα 
πέντε υποχρεωτικά θρησκευτικά 
καθήκοντα του μουσουλμάνου 
πιστού. Αυτά είναι: 
1) Η επανάληψη της φράσης «δεν 
υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο 
Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο 
προφήτης τον». Πρόκειται για μια 
σύντομη ομολογία πίστης, που 
περιέχει τις δύο βασικότερες διδα-
σκαλίες του Ισλάμ και προβάλλει το 
Μωάμεθ ως τον τελευταίο και μεγα-
λύτερο από τους προφήτες, αλλά 
και ως πρότυπο της ισλαμικής 
ζωής γενικά. 
2) Η προσευχή. Αυτή κατέχει 
κεντρική θέση στη ζωή του πιστού. 
Κατά γενικό κανόνα ο μουσουλμά-
νος πρέπει να προσεύχεται, στρε-
φόμενος προς την κατεύθυνση της 
Μέκκας, πέντε φορές την ημέρα, 
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συγκεκριμένα την ανατολή του 
ήλιου, το μεσημέρι, το απόγευμα, τη 
δύση του ήλιου και το βράδυ. Μέρα 
αφιερωμένη στην προσευχή είναι η 
Παρασκευή. Το μεσημέρι αυτής της 
μέρας οι πιστοί συγκεντρώνονται 
για να προσευχηθούν στο τζαμί, 
που είναι το κέντρο της κοινοτικής 
λατρείας. Στον τοίχο του τζαμιού 
που βλέπει προς τη Μέκκα υπάρχει 
μια ημικυκλική κόγχη που λέγεται 
μιχράμπ. Στραμμένος προς το 
μιχράμπ ο επικεφαλής λειτουργός, 
ο ιμάμης, απαγγέλλει τις προσευχές 
και προσκυνά σε δεδομένες 
στιγμές, ακολουθούμενος από τους 

πιστούς1 (βλ. υποσημείωση).  

                                                           

1 Άλλα στοιχεία του τζαμιού είναι: 

α) Ο άμβωνας από τον οποίο ο ιμά-
μης η κάποιος άλλος, ειδικός για το 
σκοπό αυτό λειτουργός, κηρύσσει, 
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3) Η ελεημοσύνη των φτωχών. Αυτή 
τονίζεται ιδιαίτερα στο Ισλάμ. Στη 
διάρκεια της ιστορίας του πήρε 
μάλιστα τη μορφή φόρου, που 
αφαιρούνταν από τα εισοδήματα 
των πιστών. Σήμερα λίγες ισλα-
μικές χώρες έχουν διατηρήσει αυτό 
το σύστημα. Όπου αυτό έχει καταρ-
γηθεί η ελεημοσύνη γίνεται με τη 
μορφή της εθελοντικής προσφοράς. 
                                                                                                                                                                                                 

β) Ο μιναρές, δηλαδή ο πύργος από 
τον οποίο ένας άλλος λειτουργός, ο 
μουεζίνης, καλεί τους πιστούς στην 
προσευχή, γ) Ένα σιντριβάνι ή  
πηγή νερού, που χρησιμοποιείται 
για καθαρμούς. Καθώς η εικονική 
διακόσμηση θεωρείται ειδωλολα-
τρική η διακόσμηση του τζαμιού 
είναι ανεικονική. Στο Ισλάμ δεν 
υπάρχουν ιερείς και έτσι οι παρα-
πάνω λειτουργοί δεν έχουν ιερατική 
ιδιότητα. 
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4) Η νηστεία. Αυτή γίνεται το μήνα 
Ραμαντάν, που, εφόσον το  
μουσουλμανικό ημερολόγιο είναι 
σεληνιακό, δεν έχει μόνιμη θέση 
μέσα στο έτος. Συνίσταται στην 
αποχή από κάθε είδους τροφή από 
την ανατολή μέχρι τη δύση του 
ήλιου. 
5) Η ιερή αποδημία ή προσκύνημα 
στα ιερά μνημεία της Μέκκας. 
Λέγεται Μεγάλο Προσκύνημα ή 
Χατζ. Απαιτείται από όλους τους 
μουσουλμάνους να το πραγματο-
ποιήσουν τουλάχιστο μια φορά στη 
ζωή τους. 
 Εκτός από τους «πέντε στύ-
λους» υπάρχει ένα πλήθος άλλων 
υποχρεώσεων και εθίμων που τη-
ρούνται κοινά από τους μουσουλ-
μάνους και χαρακτηρίζουν την 
ισλαμική κοινωνία. Πρόκειται για 
διατάξεις που αφορούν σε θέματα 
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όπως η τροφή, ο γάμος, το διαζύ-
γιο, η κληρονομιά κτλ. Υπάρχουν 
εξάλλου απαγορεύσεις που αφο-
ρούν στα τυχερά παιχνίδια, το 
χοιρινό κρέας, την κατανάλωση 

αλκοόλ κ.ά.2 (βλ. υποσημείωση). 

   
---------------------------- 

2. Όλα αυτά περιλαμβάνονται σε 

ένα εξαιρετικά λεπτομερειακό σώμα 
νόμων που αναπτύχθηκε βαθμιαία 
μέσα στο Ισλάμ και ονομάζεται 

σαρία, για της οποίας την ανάπτυ-
ξη, τη διδασκαλία και την εφαρμογή 
υπεύθυνη είναι η τάξη των ουλεμά ή 
μουλά, που είναι μια τάξη κυρίως  
νομικών και επέχει τη θέση ιερα-
τείου με μεγάλη δύναμη 
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Η θέση της γυναίκας στο Ισλάμ από 
πολλές απόψεις είναι κατώτερη 
από εκείνη του άνδρα. Ενώ έχει τα 
ίδια θρησκευτικά καθήκοντα  
με αυτόν, σε πολλά θέματα βρί-
σκεται σε μειονεκτική θέση. Π.χ. οι 
άρρενες κληρονόμοι παίρνουν 
μεγαλύτερο ποσοστό της κληρονο-
μιάς το διαζύγιο είναι δικαίωμα του 
άνδρα, που δεν έχει παρά να το 
αναγγείλει στη γυναίκα σε κάποιες 
ισλαμικές χώρες η γυναίκα ζει 

σχεδόν έγκλειστη και, ανάλογα με 
τη χώρα, υποχρεώνεται να καλύ-
πτει το σώμα και το πρόσωπο της. 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. Η πίστη και η απιστία έχει 

καθοριστεί από τον Αλλάχ 

 Όσον αφορά τους άπιστους, είτε 

τους προειδοποιείς είτε όχι, αυτοί 

δεν θα έχουν πίστη. Ο Αλλάχ έχει 
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σφραγίσει τις καρδιές τους και τα 

αυτιά τους, η όρασή τους έχει θο-

λώσει και μια θλιβερή τιμωρία τους 

περιμένει.       (Κοράνιο, Η αγελάδα). 

2. Αντεκδίκηση στην αιματοχυσία 
Πιστοί, επιβάλλεται αντεκδίκηση 
στην αιματοχυσία: ένας ελεύθερος 
άνθρωπος για ένα ελεύθερο, ένας 
σκλάβος για ένα σκλάβο, και ένα 
θηλυκό για ένα θηλυκό. Αυτός που 
συγχωρείται από το θλιμμένο 
αδελφό θα διωχθεί σύμφωνα με το 
έθιμο και θα του πληρώσει ένα 
γενναιόδωρο ποσό. Αυτή είναι μια 
σπλαχνική άφεση από τον Κύριό σας. 
Αυτός που θα γίνει παραβάτης στο 
μέλλον θα τιμωρηθεί αυστηρά. 

(Κοράνιο, Η αγελάδα). 
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3. Οι άντρες είναι ανώτεροι από 
τις γυναίκες 
 Οι άντρες εξουσιάζουν τις γυναί-
κες επειδή ο Αλλάχ τους έκανε 
ανώτερους από τις γυναίκες και 
επειδή ξοδεύουνε τα αγαθό τους για 
να τις συντηρήσουν. Οι καλές γυναί-
κες είναι υπάκουες. Κρύβουν τα 
απόκρυφα μέρη τους επειδή ο Αλλάχ 
τα έχει κρύψει. Αυτές δε που φοβά-
στε πως είναι ανυπάκουες, να τις 
συμβουλεύετε, να τις στέλνετε σε 
χωριστά κρεβάτια και να τις χτυπά-
τε. Έπειτα αν σας υπακούσουν, να 
μην κάνετε καμία άλλη πράξη ένα-
ντίον τους. Ο Αλλάχ είναι ανώτερος, 
υπέρτατος. 

(Κοράνιο, Γυναίκες). 
 

4. Ο πιστός στον Αλλάχ είναι 
όργανο του 
 Πιστοί, όταν περικυκλώνετε τις 
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στρατιές των άπιστων μην τους 
γυρίζετε τις πλάτες φεύγοντας. Αν 
αυτή τη μέρα κάποιος γυρίσει την 
πλάτη του σε αυτούς, εκτός αν το 
κάνει για λόγους τακτικής, ή για να 
ενωθεί με μια άλλη ομάδα, θα προκα-
λέσει την οργή του Αλλάχ και η Κόλαση 
θα γίνει κατοικία του: μια κακή μοίρα. 
 Δεν είσαστε εσείς αλλά ο Αλλάχ 
που τους έσφαξε. Δεν είσαστε εσείς 
που τους χτυπήσατε: ο Αλλάχ τους 
χτύπησε για να μπορέσει Αυτός να 
ανταμείψει πλουσιοπάροχα τους 
πιστούς. Αυτός τα ακούει όλα και τα 
βλέπει όλα. Σίγουρα Αυτός θα 
συντρίψει τα σχέδια των άπιστων. 

(Κοράνιο, Τα λάφυρα). 

5. Ιερό προσκύνημα στη Μέκκα 
 Αν κάποιος από εσάς εν καιρώ 
ειρήνης συνδυάζει την επίσκεψη με 
το προσκύνημα, πρέπει να 
προσφέρει τέτοια δώρα που μπορεί 

114 / 249 



να διαθέσει, αλλά αν του λείπουν τα 
μέσα ας νηστεύσει τρεις μέρες κατά 
τη διάρκεια του προσκυνήματος και 
εφτά μετά την επιστροφή του, 
δηλαδή δέκα συνολικά μέρες. Αυτό 
επιβάλλεται σε αυτόν που η οικο-
γένεια, του δεν είχε μεταβεί στο 
Ιερό Τέμενος. 

(Κοράνιο, Η αγελάδα). 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Πώς αντιλαμβάνεστε την προφη-
τική ιδιότητα του Μωάμεθ; 
2. Ποιες είναι οι βασικές διδασκα-
λίες του Ισλάμ; 
3. Οι πέντε στύλοι του Ισλάμ 
προσφέρουν στοιχεία πνευματικής 
ζωής στον πιστό; 
4. Αναζητήστε ως θέμα εργασίας τα 
στοιχεία που συνέβαλαν στην 
επιτυχία της επιβολής του Ισλάμ. 
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31. Το Ισλάμ (Β ) 
α) Η επέκταση του Ισλάμ. 
 Μετά το θάνατο του προφήτη, οι 
αραβικές στρατιές κατέκτησαν μέσα 
σε διάστημα τριάντα ετών μια τερά-
στια περιοχή, αποτελούμενη από 
τη Συρία, την Παλαιστίνη, το Ιράκ, 
την Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Περσία 
και τις περιοχές δυτικά της Κα-
σπίας. Από τον 11ο αι. διάφοροι 
μουσουλμανικοί λαοί κατέκτησαν 
την Ινδία. Από το 14ο αι. το Ισλάμ 
αποκτά στο μεσογειακό χώρο δύ-
ναμη με τη δημιουργία της Οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας. 
 

β) Το πρόβλημα της διαδοχής του 
Μωάμεθ. Σηίτες και Σουνίτες 
 Διαμάχες γύρω από τη διαδοχή 
του Μωάμεθ άρχισαν να υπάρχουν 
στο Ισλάμ από πολύ νωρίς. Όταν ο 
τρίτος χαλίφης Ουθμάν 
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δολοφονήθηκε, στη θέση του 
εξελέγη ο Αλή, που ήταν εξάδελφος 
και γαμπρός του Μωάμεθ. Το συγ-
γενικό περιβάλλον του Ουθμάν 
αντιτάχθηκε σ' αυτήν την εκλογή. 
Ακολούθησε πολεμική αναμέτρηση 
που κατέληξε στην ήττα του Αλή. 
Οικτρή ήττα επίσης υπέστη αργό-
τερα ο γιος του Χουσεΐν. Όμως, οι 
ακόλουθοι τους που ονομάστηκαν 

Σηίτες, διαμόρφωσαν μια δική τους 
διδασκαλία και διαφοροποιήθηκαν 
από τους υπόλοιπους μουσουλμά-
νους, οι οποίοι αποτέλεσαν το λε-
γόμενο ορθόδοξο κλάδο, και 

ονομάστηκαν Σουνίτες. Οι Σηίτες 
επικράτησαν τελικά στην Περσία, 
το Ιράκ και το Πακιστάν. Ο υπό-
λοιπος μουσουλμανικός κόσμος, 
που αποτελεί την πλειονότητα, 
όπως οι Άραβες, Τούρκοι κτλ., είναι 
κυρίως Σουνίτες. 
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γ) Χαρακτηριστικά των Σουνιτών 
και των Σηιτών 
 Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των 
Σουνιτών είναι η εμμονή στο Κορά-
νιο, που θεωρείται θεμέλιο του 
Ισλάμ. Οι αποφάσεις παίρνονται με 
βάση την ομοφωνία της κοινότητας. 
Τα δύο αυτά σημεία προσφέρουν 
στερεότητα και συνοχή στον κλάδο. 
Επίσης, θεωρούν ότι η διαδοχή του 
Μωάμεθ δε χρειάζεται να είναι κλη-
ρονομική. 
 Οι Σηίτες τόνισαν εξαιρετικά το 
πρόσωπο του Αλή, ως προφήτη 
μετά το Μωάμεθ. Η πίστη στην κλη-
ρονομική διαδοχή τούς οδήγησε 
στην ιδέα ότι οι χαλίφες δεν έπρεπε 
να εκλέγονται. Κατ' αυτούς κάθε 
γενιά έχει ένα δικό της ηγέτη που 
προέρχεται από τον οίκο του Αλή. 
Ο ηγέτης (Ιμάμης), αυτός είναι ο 
αληθινός διάδοχος στην ηγεσία του 
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Ισλάμ. Θεωρείται μάλιστα αλάθη-
τος και τελικά μια ημιθεϊκή μορφή. 
Αυτός είναι η πηγή κάθε απόφασης 
και όχι η κοινότητα. Από αυτόν η 
αληθινή ερμηνεία του Κορανίου 
μεταβιβάζεται στους διαδόχους του 
μυστικά. Οι Σηίτες δέχονται ότι οι 
Ιμάμηδες υπήρξαν δώδεκα. Ο 
τελευταίος, ο Μουχαμάντ αλΜάχ-
ντι, έχει «απαχθεί» πνευματικά και 
«κρύβεται» κάπου, ώσπου να επι-
στρέψει στη γη, για να εγκαινιάσει 
μια εποχή ευδαιμονίας. Έτσι, ο 
Σηϊτισμός έχει έντονο εσχατολογικό 
χαρακτήρα. Η ιδέα της μυστικής 
μεταβίβασης της αληθινής διδασκα-
λίας συνέβαλε στη δημιουργία πολ-
λών σχολών μέσα στο Σηϊτισμό, 
έτσι ώστε ο κλάδος τους να μην 
έχει τη συνοχή των Σουνιτών. 
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δ) Ο μυστικισμός στο Ισλάμ (Σου-
φισμός) 
 Κινήματα αυστηρότητας και 
ασκητισμού μέσα στην ίδια την 
ισλαμική κοινότητα, αλλά και άλλοι 
παράγοντες, όπως η επίδραση των 
χριστιανών ασκητών από τις κατα-
κτημένες περιοχές, η επαφή με νέο-
πλατωνικές ιδέες κτλ., οδήγησαν 
από τον 8ο αι. μ. Χ. στη δημιουργία 
του ισλαμικού μυστικισμού*, που 
πήρε το όνομα Σουφισμός. Ο μυστι-
κισμός δε βρήκε εύκολα τη θέση 
του μέσα στην προφητική θρησκεία 
του Ισλάμ και πάντα η σχέση του μ' 
αυτή διακρινόταν από κάποια έντα-
ση. Σκοπός του Σουφισμού είναι η 
ένωση με το Θεό που επιτυγχάνεται 
μέσω της εκμηδένισης του εγώ. Ο 
ισλαμικός φόβος και η υπακοή στο 
Θεό στο Σουφισμό μετατράπηκε σε 
θείο έρωτα και επιδίωξη της θέας 
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του Θεού. Βαθμιαία οι Σούφι οργα-
νώθηκαν σε διάφορες μοναστικές 
κοινότητες και τάξεις, όπως οι δερ-
βίσηδες κ.ά. Επίσης ανέπτυξαν 
τεχνικές, μέσω των οποίων μπο-
ρούσε να επιτευχθεί η ένωση με το 

Θεό, όπως το «ντικρ», που συνί-
σταται στο διαλογισμό πάνω στο 
όνομα του Θεού, ή ο στροβιλισμός 
των δερβίσηδων γύρω από τον 
εαυτό τους. 
 

ε) Το Ισλάμ σήμερα 
 Η διαμόρφωση της σημερινής 
φυσιογνωμίας του Ισλάμ άρχισε 
από την εποχή της ευρωπαϊκής 
αποικιοκρατίας. Αυτή έφερε το θεο-
κεντρικό πολιτισμό του Ισλάμ σε 
επαφή με τον ανθρωποκεντρικό 
δυτικό πολιτισμό. Κάποια από τα 
επιτεύγματα του δυτικού πολιτι-
σμού, όπως η τεχνολογία η 
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στρατιωτική οργάνωση, τα οικονο-
μικά και πολιτικά συστήματα, οι νό-
μοι, η παιδεία κτλ. προσείλκυσαν 
κυρίως τους πολιτικούς αρχηγούς 
χωρών, όπως π.χ. της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, που θέλησαν να με-
ταφέρουν τα επιτεύγματα αυτά στις 
χώρες τους. Έτσι η δυτική παιδεία 
άρχισε να αντικαθιστά την ισλαμι-
κή. Το ίδιο συνέβη με τα δυτικά νο-
μικά συστήματα, που άρχισαν να 
αντικαθιστούν τη σαρία κτλ. Αυτό 
έφερε τους ανανεωτές σε σύγκρου-
ση με εκείνους που έτσι έχαναν τη 
δύναμή τους, δηλαδή τους ουλεμά-
δες (νομομαθείς του Ισλάμ), αλλά 
και με όσους θεωρούσαν το Ισλάμ 
συστατικό στοιχείο της εθνικής 
τους ταυτότητας. 
 Οι δύο αυτές τάσεις, των ανανε-
ωτών και των συντηρητικών στοι-
χείων, αποτελούν τις δυνάμεις που 
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διαμορφώνουν την εικόνα του ση-
μερινού Ισλάμ. Χρονολογικά η 
πρώτη από αυτές είχε ως αποτέλε-
σμα τη δημιουργία λιγότερο ή πε-
ρισσότερο εκσυγχρονισμένων ισ-
λαμικών κρατών, όπως το Πακι-
στάν, η Τουρκία, η Αίγυπτος κ.ά., 
όπου το Ισλάμ, παρά την ισχυρή 
του παρουσία, δεν καθορίζει όλες 
τις όψεις της ζωής. Η δεύτερη είχε 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κινη-
μάτων που επιδιώκουν την ανάκτη-
ση της κυριαρχίας του Ισλάμ. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, όπως 
εκείνη του Ιράν, τα κινήματα αυτά 
πέτυχαν το σκοπό τους με την 
εγκαθίδρυση θεοκρατικών συστη-
μάτων, ενώ σε άλλες, όπως εκείνες 
διάφορων χωρών της Β. Αφρικής, η 
σύγκρουση αποτελεί μια συνεχι-
ζόμενη αιματηρή πραγματικότητα. 
Τα κινήματα αυτά συνήθως 
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τονίζουν την ανωτερότητα του 
Ισλάμ έναντι όλων των άλλων 
θρησκειών αλλά και ιδεολογιών και 
ιδιαίτερα του δυτικού τρόπου ζωής.
 Ένα ακόμη στοιχείο της σημερι-
νής εικόνας του Ισλάμ είναι η νέα 
εξάπλωσή του σε διάφορες περι-
οχές, που οφείλεται σε διάφορους 
λόγους, όπως π.χ. στην παγκόσμια 
αναβίωση, από τη δεκαετία του 60, 
του μυστικισμού των διάφορων 
θρησκειών, συμπεριλαμβανομένου 
και του ισλαμικού σουφισμού.  
Μ' αυτήν τη μορφή το Ισλάμ έχει 
διαδοθεί πλατιά σε μερικές χώρες, 
όπως π.χ. στη Γαλλία. Άλλος λόγος 
είναι η επιθυμία από διάφορες 
εθνικές ή φυλετικές ομάδες, όπως 
οι μαύροι της Αμερικής και της 
Αφρικής, να διαφοροποιηθούν από 
τα πρότυπα των δυτικών κοι-
νωνιών και να αποκτήσουν εθνική 
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ή φυλετική ταυτότητα άλλη από 
εκείνη των δυτικών. 
 

 
 

Χορός Δερβίσηδων 
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ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. Η παντοδυναμία τον Αλλάχ 
Ο Αλλάχ - δεν υπάρχει άλλος θεός 
παρά Αυτός, ο Ζων, ο Αιώνιος• 
αυτόν δεν τον καταλαμβάνει κόπωση 
ούτε ύπνος• σ' Αυτόν ανήκει οτιδή-
ποτε υπάρχει στον ουρανό και 
οτιδήποτε υπάρχει στη γη- ποιος 
μπορεί να μεσολαβήσει σ' Αυτόν τη 
μέρα της Κρίσης χωρίς Αυτός να το 
επιτρέψει; Αυτός γνωρίζει τα 
παρελθόντα και τα μέλλοντα και 
κανείς δεν αντιλαμβάνεται τίποτε 
από τη γνώση Του παρά μόνο ό,τι 
Αυτός θέλει- ο θρόνος του υψώνεται 
πάνω από τον ουρανό και τη γη, που 
δεν κουράζεται να φυλάει Αυτός 
είναι υ Ύψιστος, ο Ισχυρός. 

(Κοράνιο, Αγελάδα). 
  

2. Το πνεύμα τον Σουφισμού 
««Γιορτή αύριο!» φωνάξαν, 
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«ποιο φόρεμα θα βάλεις;». 
Απάντησα: 
«Το φόρεμα που Αυτός μου έδωσε, 
γεμάτο 
τόσα πικρά φαρμάκια. Φτώχεια 
κι υπομονή είν' τα ρούχα μου. 
Σκεπάζουν μια καρδιά που σ' όλες 
τις γιορτές 
βλέπει τον Εραστή της. 
Ποιο ρούχο τάχα ομορφότερο 
υπάρχει 
το Φίλο για να χαιρετήσεις ή να 
επισκεφθείς 
παρά εκείνο που μας έδωσε ο ίδιος; 
Όταν Εσύ, απαντοχή μου, 
αλαργεύεις 
κάθε στιγμή είναι ένας αιώνας 
λύπης, φόβου: 
Όμως, όταν μ' αφήνεις να σε βλέπω, 
να σ' ακούω, όλες 
χαρά είν' οι μέρες μου και μια γιορτή 
η ζωή μου! (Αλ-Νουρί, The Doctrine 
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of the Sufis, σ. 87, Από το Abu-Bakr 
al- Kalabadhi). 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Ποια γεγονότα οδήγησαν στη 
διαίρεση του Ισλάμ; 
2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
των δύο κλάδων του Ισλάμ; 
3. Περιγράψτε ως θέμα εργασίας 
διάφορα σουφικά τάγματα. 
4. Τι μορφή έχει το Ισλάμ στις γειτο-
νικές μας χώρες; 
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32. Ο Ινδουισμός (Α') 
 Με τον όρο «Ινδουισμός» ονομά-
ζεται το πολυσύνθετο σύνολο εκεί-
νων των παραδόσεων της Ινδίας, 
που αποτέλεσαν στη διάρκεια της 
ιστορίας της και αποτελούν επίσης 
σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της 
θρησκευτικής και κοινωνικής ζωής 
της. Στη χώρα αυτή ο Ινδουισμός 
αριθμεί περί τα 700 εκατομμύρια 
πιστούς, ενώ μικρότερες Ινδου-
ϊστικές κοινότητες υπάρχουν τόσο 
στις γειτονικές χώρες όσο και σε 
άλλα μέρη της γης, όπως το Μπαλί, 
τη Ν. και Δ. Αφρική, το αρχιπέλαγος 
της Καραϊβικής κ.α. 
 

α) Το πρόβλημα του ορισμού. Στην 
αχανή ινδική χώρα οι ποικίλες γεω-
γραφικές και κλιματολογικές ιδιαιτε-
ρότητες, η εθνολογική ποικιλία, η 
μακραίωνη ιστορία, καθώς και 
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άλλοι παράγοντες, γέννησαν στη 
διάρκεια των αιώνων ένα πλήθος 
θρησκευτικών αντιλήψεων και πα-
ραδόσεων. Αυτές συχνά διαφέρουν 
τόσο πολύ μεταξύ τους, που σύμ-
φωνα με πολλούς πρέπει να θεω-
ρηθούν ως διαφορετικές θρησκείες 
και να περιγραφούν χωριστά. Έτσι 
ο Ινδουισμός δεν αποτελεί μια 
ενιαία θρησκεία και συνεπώς δεν 
μπορεί να περικλειστεί σε ένα 
ορισμό. Από την άλλη μεριά όμως, 
οι περισσότερες από αυτές τις πα-
ραδόσεις προϋποθέτουν το ίδιο 
θεωρητικό υπόβαθρο. Εδώ θα πε-
ριγράψουμε αυτό το κοινό θεωρη-
τικό υπόβαθρο και τις μεγαλύτερες 
από τις παραδόσεις που στηρίζο-
νται σ' αυτό, δηλαδή εκείνες που 
ακολουθούνται από την πλειονό-
τητα του ινδικού λαού. 
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β) Ο πολιτισμός του Ινδού και οι 
Άριοι. Η ιστορία του Ινδουισμού 
ξεκινά από τον πολιτισμό που 
άκμασε με κέντρο την κοιλάδα του 
ποταμού Ινδού περίπου από το 
3.000 ως το 1500 π. Χ. Αρχαιολο-
γικά ευρήματα, όπως η παράστα-
ση ενός θεού που κάθεται σε στάση 
γιόγκα και είναι περικυκλωμένος 
από ζώα, ειδώλια της Μητέρας 
θεάς, καθώς και άλλα ευρήματα, 
δείχνουν ότι η θρησκευτική ζωή 
συνίστατο στη λατρεία του θείου ως 
γενεσιουργού δύναμης που 
παράγει τη ζωή.      
 Με την εγκατάσταση των Αρίων, 
που εισέβαλαν στην Ινδία περί το 
1500 π.Χ., δημιουργήθηκε ένας άλ-
λος πολιτισμός, που επικάλυψε τα 
υπολείμματα του προγενέστερου. 
Ταυτόχρονα όμως, τα υπολείμματα 
αυτά πέρασαν μέσα στον Άριο 
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πολιτισμό, αναπτύχθηκαν και 
συνέβαλαν στην τελική σύνθεση 
του Ινδουισμού. 
 

γ) Η βεδική θρησκεία. Η θρησκεία 
των Αρίων ήταν πολυθεϊστική, 
όπως εκείνη των αρχαίων Ελλήνων 
ή των Ρωμαίων. Πηγή πληροφο-
ριών για τη θρησκεία αυτή αποτελεί 
μια σειρά ιερών βιβλίων που ονο-

μάζονται Βέδες, οι οποίες γράφη-
καν από το 1500 ως το 1000 π.Χ. 
Από το όνομά τους η θρησκεία, 
όπως και η εποχή αυτή, ονομάζεται 
βεδική. Θεοί ήταν ο ουρανός, ο 
ήλιος, η φωτιά, ο θεός της καταιγί-
δας, της γονιμότητας, και του πολέ-
μου κ.ά. Στη βεδική θρησκεία κέν-
τρο της λατρευτικής δραστηριό-
τητας αποτελεί η θυσία προς τους 
θεούς. 
 Όταν οι Αριοί εισέβαλαν στην 
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Ινδία ήταν ήδη χωρισμένοι σε τρεις 

τάξεις: ιερείς (βραχμάνους), πολε-
μιστές – αριστοκράτες και καλ-
λιεργητές. Ανώτερη θεωρού-νταν 
εκείνη των βραχμάνων. Σ' αυτές 

προστέθηκε η τάξη των χειρωνα-

κτών, στην οποία κατέταξαν τους 
κατακτημένους ντόπιους λαούς. Η 
κοινωνική και θρησκευτική ζωή 
κάθε τάξης ρυθμιζόταν από ένα 
σύνολο κανόνων, τους οποίους 
καθόριζαν οι βραχμάνοι. Το ινδικό 
όνομα των βασικών αυτών τάξεων 

είναι βάρνα = χρώμα. Είναι όμως 
κοινά γνωστές με το όνομα κάστες 
που δόθηκε το 16ο αι. από τους 
Πορτογάλους αποίκους. Στη 

διάρκεια των αιώνων οι κάστες 
απέκτησαν ένα πλήθος υποδιαι-
ρέσεις. Αυτές διακρίθηκαν και 
ιεραρχήθηκαν με βάση κυρίως το 
επάγγελμα και το βαθμό 
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καθαρότητάς του. Με την ίδια βάση 
δημιουργήθηκε, επίσης, η τάξη 
εκείνων που ήταν έξω από κάθε 
κάστα (άθικτοι). 
 Παράλληλα με τον πολυθεϊσμό 
στις Βέδες απαντά, επίσης, η ιδέα 
ότι υπάρχει μια παγκόσμια τάξη, η 
οποία διακρίνεται στη δομή και 
λειτουργία του κόσμου, αλλά και 
στη δομή και λειτουργία της κοινω-
νίας, την ηθική δεοντολογία κ.λπ. Η 
παγκόσμια αυτή τάξη ονομάζεται 

«ντάρμα». 
 Το ντάρμα είναι θείας καταγωγής 
και άρα η σύμφωνη μ' αυτό διαγω-
γή των ανθρώπων είναι πράξη θρη-
σκευτικού χαρακτήρα και συνεπώς 
υποχρεωτική. Επομένως, και η 
δεδομένη τάξη της κοινωνίας, 

δηλαδή η διαίρεσή της σε κάστες, 
θεωρείται στις Βέδες μέρος της 
παγκόσμιας τάξης και άρα επίσης 
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θείας καταγωγής. Το ίδιο ισχύει και 
για το σύνολο των κανόνων που 
συνοδεύει κάθε κάστα και που ονο-
μάζεται επίσης ντάρμα. Η μεταπή-
δηση σε άλλη κοινωνική τάξη θεω-
ρήθηκε αργότερα ότι μπορεί να επι-
τευχθεί μόνο σε μια επόμενη ζωή, 
ανάλογα με τις πράξεις κατά την 
παρούσα. 
 

 
 

Η δημιουργία και η καταστροφή του 
κόσμου, ως χορός του Σίβα 
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δ) Οι Ουπανισάδες. Ήδη από το 
τέλος της βεδικής εποχής αρχίζει 
να εμφανίζεται στις Βέδες η ιδέα ότι 
ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι το 
επιφανειακό ή εξωτερικό στρώμα 
μιας θείας πραγματικότητας, που 
βρίσκεται στο βάθος ή στη βάση 
του κόσμου. Όλα όσα υπάρχουν, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
θεών, απέρρευσαν απ' αυτή. Μ' 
αυτόν τον τρόπο το σύνολο του 
κόσμου χωρίστηκε σε δύο βασικά 
στρώματα, τη θεμελιώδη αυτή 
πραγματικότητα και το φαινόμενο 
κόσμο. Ο φαινόμενος κόσμος απο-
τελείται από όντα περιορισμένα στα 
όρια της μορφής τους, ενώ η θεμε-
λιώδης πραγματικότητα είναι 
απεριόριστη και άμορφη. 
 Η ιδέα αυτή αναπτύχθηκε περισ-
σότερο και επικράτησε ως το βασι-
κό κοσμοείδωλο του Ινδουισμού σε 
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μια άλλη σειρά βιβλίων που ονομά-

ζονται Ουπανισάδες και γράφηκαν 
περ. από το 800 ως το 500 π. Χ. 
Στις Ουπανισάδες η θεία πραγματι-
κότητα που αποτελεί το υπόστρω-
μα του σύμπαντος ονομάστηκε 

Μπράχμαν. Όπως ο αέρας που, αν 
και άμορφος, μπορεί να περικλει-
στεί μέσα στα δοχεία, έτσι και μέσα 
σε κάθε τι υπάρχει ένα «τμήμα» του 
Μπράχμαν, ένα θείο στοιχείο. Αυτό 

ονομάζεται Άτμαν. Μ' αυτόν τον 
τρόπο όλα τα όντα είναι στο βάθος 
τους Άτμαν και άρα μέρος του 
Μπράχμαν. Το ίδιο και ο άνθρωπος. 
Μόνο που αυτός, γοητευμένος από 
τον κόσμο, έχει συνεχώς στραμ-
μένο το νου του προς αυτόν και 
άρα προς τα έξω και αγνοεί ότι το 
βάθος του εαυτού του είναι η θεία 
πραγματικότητα.       
 Ενώ στις Βέδες ο κόσμος 
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θεωρείται ως κάτι καλό, στις Ουπα-
νισάδες καλό θεωρείται μόνο το 

Μπράχμαν. Ο κόσμος είναι μια δευ-
τερεύουσα πραγματικότητα και όχι 
η βασική και αληθινή. Εξάλλου από-
τελείται από όντα που βρίσκονται 
σε κατάσταση περιορισμού και 
μεταβολής. Τα έμβια όντα, μεταξύ 
των οποίων και ο άνθρωπος, 
αισθάνονται οδυνηρά αυτήν την 
κατάσταση. Βιώνουν λοιπόν την 
ύπαρξη ως πόνο. 
 Στις Ουπανισάδες εμφανίζονται, 
επίσης, δύο άλλες ιδέες, που είναι 
άγνωστες στις Βέδες. Αυτές είναι η 

σαμσάρα και το κάρμα. Σαμσάρα 
είναι η ανακύκληση των υπάρξεων. 
Σύμφωνα μ' αυτήν την αντίληψη τα 
έμβια όντα δε ζουν μόνο μια φορά 
αλλά αφού μια μορφή ύπαρξης δια-
λυθεί, κάτι από αυτήν επιβιώνει και 
μεταβαίνει σε άλλη μορφή ύπαρξης. 
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Δημιουργείται έτσι ένας ατέρμων 
κύκλος μετενσαρκώσεων που δια-
τηρεί συνεχώς τα όντα σε κάποια 
μορφή ύπαρξης. Κάρμα σημαίνει 
πράξη. Οι πράξεις που το ον διέ-
πραξε στην προηγούμενη μορφή 
ύπαρξης είναι εκείνες που προσ-
διορίζουν τη μορφή στην οποία θα 
μεταβεί. Τέτοιες μορφές εκτός από 
την ανθρώπινη μπορούν να είναι 
μια ζωική, μια δαιμονική σε κάποια 
κόλαση ή μια θεϊκή σε κάποιο ου-
ρανό. Τι πράξεις κάνει ο άνθρωπος 
εξαρτάται από εκείνο που επιθυμεί. 
Έτσι τελικά μετενσαρκώνεται κάθε 
φορά σε κάποια μορφή ύπαρξης 
ανάλογη με την επιθυμία του. 
 Η ατέρμονη παραμονή σε 
κάποια μορφή ύπαρξης, δηλαδή σε 
μια κατάσταση που ταυτίζεται με 
την οδύνη, προκάλεσε το αίτημα 

της απελευθέρωσης (μούκτι ή 
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μόξα) από αυτή. Σύμφωνα με τις 
Ουπανισάδες, αυτή επιτυγχάνεται 
με τη σταδιακή απόσυρση του νου 
του ανθρώπου από τον εξωτερικό 
κόσμο και τη στροφή του προς τον 
εσωτερικό με τελικό σκοπό την ταύ-
τιση του νου με το Άτμαν και μέσω 
αυτού με το Μπράχμαν. Η διαδικα-
σία αυτή, από τη σταδιακή από-
συρση του νου από τον εξωτερικό 
κόσμο ως την ταύτιση ή ένωση με 
το Μπράχμαν ονομάζεται γιόγκα. Η 
χρήση της γιόγκα γι' αυτό το σκοπό 
καθιστούσε το έργο της σωτηρίας 
μια ατομική προσπάθεια που μπο-
ρούσε να αναλάβει ο καθένας 
μόνος του. 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. Στον ακόλουθο κοσμογονικό 
μύθο το σύμπαν παρομοιάζεται με 
ένα γιγάντιο άνθρωπο που διαμελί-
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ζεται από τους θεούς, ώστε να 
παραχθεί ο κόσμος. Έτσι η διαί-
ρεση του κόσμου στα μέρη του 
είναι θείας προέλευσης. Για να 
δείξουν ότι και αυτές είναι ίδιας 
προέλευσης οι βραχμάνοι πρόσ-
θεσαν στην αρχική διήγηση και τη 
δημιουργία των καστών. 
 
Όταν [οι θεοί] διαμέλισαν τον 
Πουρούσα, πόσα μέρη ξεχώρισαν; Τι 
όνομα έδωσαν στο στόμα του, στα 
χέρια του; Τι όνομα έδωσαν στους 
μηρούς και στα πόδια του; 
Η [κάστα] των βραχμάνων έγινε από 
το στόμα του, από τα δυο του χέρια 
έγινε η [κάστα] των βασιλιάδων. 
Οι μηροί του έγιναν οι βάισα και από 
τα πόδια του έγιναν οι σούντρα. 
Το φεγγάρι γεννήθηκε από το νου 
του, και από το μάτι του γεννήθηκε ο 
ήλιος. 
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Ο Ίντρα και ο Άγκνι γεννήθηκαν απ' 
το στόμα του, και ο [θεός του 
ανέμου] Βάγιου απ' την αναπνοή του. 
Απ' τον αφαλό του προήλθε ο αέρας 
μεταξύ [ουρανού και γης]. Ο 
ουρανός φτιάχτηκε απ' το κεφάλι 
του. 
Η γη από τα πόδια του και από το 
αυτί τον οι διάφορες περιοχές. Έτσι 
[οι θεοί] έφτιαξαν τους κόσμους. 

(Ριγκ Βέδα Χ, 90). 
 

2. Το Μπράχμαν είναι η βασική 
πραγματικότητα 
Ζούσε κάποτε ένα παιδί, ο 
Σβετακέτου Αρουνέγια. Κάποια μέρα 
ο πατέρας του, του είπε: 
«Σβετακέτου, πήγαινε να μάθεις την 
ιερή σοφία. Δεν υπάρχει κανένας 
στην οικογένειά μας που δεν έχει 
σπουδάσει τις ιερές Βέδες και που 
θα μπορούσε να ονομαστεί 
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βραχμάνος χωρίς αυτή τη σπουδή». 
Το παιδί έφυγε σε ηλικία δώδεκα 
ετών και, αφού έμαθε τις Βέδες, 
γύρισε σπίτι σε ηλικία είκοσι 
τεσσάρων, πολύ περήφανος για τις 
γνώσεις του και νομίζοντας ότι είναι 
κάποιος. 
Ο πατέρας του, βλέποντας αυτό, 
του είπε: «Σβετακέτου, παιδί μου, 
φαίνεται ότι νομίζεις πως είσαι 
κάποιος, πως έχεις γνώσεις και είσαι 
περήφανος. Ρώτησες όμως για κείνη 
τη γνώση μέσω της οποίας 
ακούγεται εκείνο που δεν ακούγεται, 
νοείται εκείνο που δε νοείται και 
γνωρίζεται εκείνο που δε 
γνωρίζεται;» 
«Ποια γνώση είναι αυτή, πατέρα;» 
ρώτησε ο Σβετακέτου. 
«Ακριβώς όπως γνωρίζοντας μια 
μάζα πηλού, γιε μου, μπορείς να 
γνωρίσεις όλα όσα είναι φτιαγμένα 
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από πηλό, εφόσον όλες οι διαφορές 
είναι μόνο λέξεις και η 
πραγματικότητα είναι πηλός... 
Ακριβώς όπως γνωρίζοντας ένα 
κομμάτι χρυσό, μπορείς να 
γνωρίσεις όλα όσα είναι φτιαγμένα 
από χρυσό, εφόσον όλες οι διαφορές 
είναι μόνο λέξεις και η 
πραγματικότητα είναι μόνο χρυσός... 
Και ακριβώς, όπως γνωρίζοντας ένα 
κομμάτι σίδερο γνωρίζεις όλα όσα 
είναι από σίδερο, εφόσον όλες οι 
διαφορές είναι μόνο λέξεις και η 
πραγματικότητα είναι μόνο σίδερο 
[έτσι γνωρίζοντας τη βασική 
πραγματικότητα του σύμπαντος, το 
Μπράχμαν, μπορείς να γνωρίσεις 
όλο το σύμπαν]». 

(Τσάντογκυα Ουπανισάντ, 6.1). 
 
 Συνεχίζοντας τη διδασκαλία για 
το Μπράχμαν, ο πατέρας του 
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Σβετακέτου λέει: 
«Φέρε μου έναν καρπό από αυτό το 
δέντρο μπανυάν». 
«Τον έφερα, πατέρα». 
«Άνοιξέ τον». 
«Τον άνοιξα, κύριε». 
«Τι βλέπεις μέσα του;» 
«Πολύ μικρούς σπόρους, κύριε». 
«Άνοιξε έναν απ' αυτούς, γιε μου». 
«Τον άνοιξα, κύριε». 
«Τι βλέπεις μέσα του;» 
«Τίποτε απολύτως, κύριε». 
Τότε ο πατέρας του, του είπε: «Γιε 
μου, από την ίδια αυτή ουσία μέσα 
στο σπόρο, την οποία δεν μπορείς να 
δεις, προέρχεται στ' αλήθεια όλο 
αυτό το τεράστιο δέντρο μπανυάν. 
Πίστεψέ με, γιε μου, μια αόρατη και 
λεπτή ουσία είναι το Πνεύμα 
ολόκληρου του σύμπαντος. Αυτό 
είναι η Πραγματικότητα. Αυτό είναι 
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το Άτμαν. Εσύ [ο ίδιος] είσαι [κατά 
βάθος] αυτό». 
(Τσάντογκυα Ουπανισάντ, 6.12-14). 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Τι καθιστά προβληματικό τον 
ορισμό του Ινδουισμού; 
2. Γιατί η καθηκοντολογία κάθε 
κάστας θεωρείται υποχρεωτική; 
3. Γιατί τα έμβια όντα βιώνουν την 
ύπαρξη ως πόνο; 
4. Τι είναι το «ντάρμα», τι η 
«σαμσάρα» και τι το «κάρμα»; 
5. Ποιο είναι το κοσμοείδωλο που 
παρουσιάζουν οι Ουπανισάδες; 

 

Σαρασβάτι, μια από τις 
δημοφιλέστερες μορφές 
της θεάς (βλ. σ. 264) 
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33.Ο Ινδουισμός (Β΄) 
 
 Από το 500 π.Χ. ως το 500 μ.Χ. 
περίπου αναπτύχθηκαν τα στοιχεία 
που αποτελούν την επικρατούσα 
ως σήμερα μορφή του Ινδουισμού. 
Αυτά είναι: 
α) Η σύνθεση ντάρμα και μόξα 
 Η θρησκευτική αντίληψη κατά 
την οποία η σωτηρία δεν εξαρτιό-
ταν από τους βεδικούς θεούς αλλά 
από την ατομική προσπάθεια, έθετε 
σε κίνδυνο τη θέση των βραχμά-
νων. Ας σημειωθεί ότι κατά τα μέσα 
του 6ου αι. π. Χ. εμφανίστηκαν θρη-
σκείες, όπως ο Βουδισμός και ο 
Τζαϊνισμός που επίσης εξαρτούσαν 
τη σωτηρία από την ατομική προ-
σπάθεια.          
 Οι βραχμάνοι αντέδρασαν σ' 
αυτά υιοθετώντας μεν το πλαίσιο 
των παραπάνω ιδεών, δίνοντάς 
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του όμως, ένα μακροπρόθεσμο 
χαρακτήρα. Μετέθεσαν για την πλει-
ονότητα των ανθρώπων την επιδί-
ωξη της απελευθέρωσης σε κάποια 
τελική ζωή στο μακρινό μέλλον. Στο 
μεταξύ όμως, ένας βραχυπρόθεσμα 
επιδιώξιμος σκοπός μπορούσε να 
είναι η εξασφάλιση μιας μετενσάρ-
κωσης σε κάποια καλή μορφή 
ύπαρξης. Οι βραχμάνοι πρόβαλαν 
την ιδέα ότι ο σκοπός αυτός μπο-
ρούσε να πραγματοποιηθεί μέσα 
από τη συσσώρευση καλού κάρμα. 
Κι αυτή μπορούσε να επιτευχθεί αν 
κάποιος ζούσε σύμφωνα με το 
ντάρμα, δηλαδή με τους κανόνες 
της κοινωνικής και θρησκευτικής 
ορθοπραξίας που ίσχυαν γενικά, 
κυρίως όμως, σύμφωνα με τους 
κανόνες που ίσχυαν ειδικά α) για 
την κάστα στην οποία κάποιος 
ανήκε, και β) για το στάδιο της ζωής 
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στο οποίο κάποιος βρισκόταν.  
 Τέτοια στάδια οι βραχμάνοι ανα-
γνώρισαν την ίδια εποχή τέσσερα: 
του νέου και μαθητευόμενου κοντά 
σε κάποιο βραχμάνο, του οικογενει-
άρχη, του αποτραβηγμένου ασκητή 
και τέλος του περιπλανώμενου ερη-
μίτη. Έτσι, από την εποχή αυτή 
(περ.500 π. Χ.) άρχισε να παράγε-
ται ένας μεγάλος αριθμός βιβλίων 
που καθορίζουν λεπτομερέστατα 
τους κανόνες που διέπουν την κοι-
νωνική και θρησκευτική ζωή. Απ' 
αυτούς οι γενικά υποχρεωτικοί, 
εκείνοι δηλαδή που ισχύουν για 
όλες τις κάστες και τα στάδια ζωής, 
είναι τα προσκυνήματα σε ιερά με-
ρη, η λατρεία των θεοτήτων, η τιμή 
και οι προσφορές προς τους βραχ-
μάνους, η αποφυγή οιασδήποτε 
βλάβης κτλ. Οι ειδικά υποχρεωτικοί 
κανόνες είναι οι τελετές που πρέπει 
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να κάνει ο Ινδουιστής σε διάφορες 
στιγμές της καθημερινής του ζωής, 
αλλά και σε κάθε σταθμό της ζωής 
του γενικά, ανάλογα με την κάστα 
και το στάδιο ζωής στο οποίο βρί-
σκεται. Ως προς τις σχέσεις μεταξύ 
των καστών οι κανόνες αυτοί καθο-
ρίζουν ποιοι γάμοι επιτρέπονται 
μεταξύ τους και ποιοι όχι, τι μιαίνει 
και τι καθαρίζει και πάμπολλα άλλα. 
 Αποτέλεσμα της σύνθεσης 
ντάρμα και μόξα ήταν ότι στον 
άμεσο τρόπο σωτηρίας, με κάποιο 
είδος γιόγκα, προστέθηκε και ο 
προοδευτικός, με το ντάρμα. Έτσι, 
η θρησκευτική ζωή χωρίστηκε σε 
δύο συνυπάρχουσες μορφές. 

 
 

Ναός του Σίβα. 
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Ο Βισνού και οι αβατάρα του. 
 

β) Ο Σιβαϊσμός και ο Βισνουϊσμός 
 Ήδη στις τελευταίες Ουπανισά-
δες η ιδέα ότι το θείο ως απεριόρι-
στο είναι άμορφο άρχισε να αντικα-
θίσταται από την ιδέα ότι ως 
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απεριόριστο δεν πρέπει να 
στερείται τίποτε και άρα πρέπει α) 
να έχει μορφή και β) να συμπερι-
λαμβάνει και τον κόσμο. Διάφορες 
ομάδες βραχμάνων άρχισαν από 
τότε να θεωρούν κάποιες δημοφι-
λείς θεότητες της εγχώριας θρη-
σκείας, οι οποίες θεωρούνταν 
γεννήτορες του κόσμου, όπως ο 

Σίβα, ο Βισνού και η Ντέβι, ως τη 
μορφή του Μπράχμαν. Κάθε ομάδα 
θεωρούσε τη μια από αυτές τις θεό-
τητες ως την αληθινή μορφή του 
Μπράχμαν. Έτσι το Μπράχμαν έγινε 
προσωπικό. Η παράδοση που το 
θεωρεί απρόσωπο συνέχισε να 

υπάρχει υπό το όνομα Βεδάντα και 
αποτελεί και σήμερα ένα αξιόλογο 
ρεύμα μέσα στον Ινδουισμό, αν και 
όχι τόσο εκτεταμένο όσο οι παρα-
δόσεις των παραπάνω θεοτήτων. 
Από τις θεότητες αυτές απορρέει το 
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σύνολο του κόσμου, ο οποίος έτσι 
αποτελεί την εξώτατη έκφρασή 
τους. Μ' αυτόν τον τρόπο, τα γενικά 
χαρακτηριστικά του κόσμου, όπως 
π.χ. η δημιουργία και η καταστρο-
φή, η γέννηση και ο θάνατος, το 
αρσενικό και το θηλυκό κ.ο.κ. απο-
τέλεσαν, ιδίως στην περίπτωση του 
Σίβα, τα δικά τους χαρακτηριστικά, 
όπως τα βλέπουμε στις παραστά-
σεις τους. 
 Ο σκοπός στις παραδόσεις αυ-
τές ήταν και πάλι ο ίδιος: η απελευ-
θέρωση, μέσα από την ένωση με 
μια απ' αυτές τις θεότητες, από τη 
διαιώνιση του εγκλωβισμού στη 
μεταβαλλόμενη και περιορισμένη 
ύπαρξη. Όμως, η προσωπική διά-
σταση που προστέθηκε στο 
Μπράχμαν έφερε δυο αλλαγές στο 
μέσον, με το οποίο η ένωση αυτή 
μπορούσε να πραγματοποιηθεί: 
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αφενός η ίδια η θεότητα αναλάμ-
βανε με διάφορους τρόπους, όπως 
εμφανίσεις της στον κόσμο μας 
κτλ., να βοηθήσει τους ανθρώπους 
να την πραγματοποιήσουν αφετέ-
ρου ο άνθρωπος μπορούσε ν' αγα-
πήσει τη θεότητα και χρησιμοποιώ-
ντας την αγαπητική αφοσίωση 
(μπάκτι) ως γιόγκα, δηλαδή ως 
μέσο ένωσης (μπάκτι γιόγκα), να 

ενωθεί μ' αυτή. Η μπάκτι γιόγκα κα-
θιερώθηκε ως το κατεξοχήν τέτοιο 
μέσον σ' αυτές τις παραδόσεις. 
Βέβαια, εκτός από την τελική σωτη-
ρία οι θεότητες αυτές πρόσφεραν 
και κάθε είδους βοήθεια εγκόσμιου 
τύπου. 
 Οι εμφανίσεις στον κόσμο μας με 
διάφορες μορφές (αβατάρα) αποτε-
λούν τον τρόπο με τον οποίο συμ-
βάλλει στη σωτηρία ο θεός Βισνού. 
Υπάρχουν δέκα τέτοιες εμφανίσεις 

154 / 266 



του Βισνού, κυριότερες όμως και 
δημοφιλέστερες είναι εκείνη του 

Κρίσνα και εκείνη του Ράμα. 
 Ο Σίβα βοηθά τους πιστούς του, 
χωρίς να προβαίνει σε εμφανίσεις. 
Λατρεύεται υπό διάφορες μορφές, 
που, όπως είπαμε, αντιστοιχούν 
στα γενικά χαρακτηριστικά του 
κόσμου. Π.χ. τόσο ως δημιουργός 
όσο και ως καταστροφέας, καθώς, 
ενώ ως γενεσιουργός γεννά το 
σύμπαν, μετά από ένα τεράστιο 
χρονικό διάστημα επίσης το κατα-
στρέφει και το απορροφά, για να το 
γεννήσει και πάλι κ.ο.κ. 
 

γ) Ο Σακτισμός 
 Παράλληλα με την ανάπτυξη του 
Σιβαϊσμού και του Βισνουϊσμού, 

αναπτύχθηκε επίσης ο Σακτισμός 
με κέντρο τη λατρεία της γενεσι-
ουργού δύναμης ή ενέργειας του 
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Σίβα, που ονομάζεται Σάκτι και 
λατρεύεται ως η θηλυκή όψη ή, με 
τη μυθική γλώσσα, ως η σύζυγος 
του Σίβα. Μπορεί όμως να λατρεύ-
εται και ανεξάρτητα από αυτόν. Η 
Σάκτι λατρεύεται ως η Μεγάλη θεά ή 
απλώς η θεά (Ντέβι) υπό διάφορες 

μορφές, όπως είναι η φοβερή Κάλι 
με την κατακόκκινη από το αίμα 
γλώσσα και το περιδέραιο από νε-
κροκεφαλές. Είναι η θεά που παρά-
γει τη ζωή αλλά μέσω του θανάτου 
ξαναπαίρνει την ενέργεια που ξόδε-
ψε, ώστε να μπορέσει να την ανα-
παραγάγει κ.ο.κ. Έτσι, αιματηρές 
θυσίες που της επέστρεφαν αυτήν 
την ενέργεια ήταν ως πρόσφατα το 
κέντρο της λατρείας της Κάλι. 
 

δ) Η λατρεία 
 Από τον 6ο αι. μ. Χ. μια νέα 
μορφή λατρείας των θεοτήτων 
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αρχίζει να επικρατεί αντί της 
θυσίας: η «τιμή» της θεότητας, που 
 

 
 

Λατρεία του Γάγγη. 
από την εποχή αυτή γίνεται η κύρια 
λατρευτική πράξη του Ινδουισμού. 
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Πρόκειται για διάφορες λατρευτικές 
πράξεις, που απομιμούνται την 
υποδοχή, περιποίηση και αποχαι-
ρετισμό ενός φιλοξενούμενου, 
όπως προσφορά καθίσματος, προ-
σφορά νερού για την πλύση των 
χεριών και των ποδιών, πλύση 
όλου του αγάλματος, προσφορά σ' 
αυτό καινούργιου ενδύματος, χρίση 
του με αρώματα, προσφορά λου-
λουδιών, λιβανιού, τροφής κ.ο.κ. 
 

ε) Ο Ινδουισμός στη νεότερη 
εποχή 
 Από το 13ο ως το 18ο αι. η Ινδία 
βρέθηκε υπό μουσουλμανική κατο-
χή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αυτής τα κινήματα μπάκτι με κέντρο 
κάποια από τις εμφανίσεις ή 
μορφές των τριών θεοτήτων συνέ-
χισαν να ακμάζουν. Κυρίως από το 
19ο αι. υπό τους Βρετανούς ο 
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Ινδουισμός ήλθε σε επαφή με τη 
Δύση και το Χριστιανισμό. Η συνά-
ντηση αυτή, μαζί με άλλους παρά-
γοντες, οδήγησε τον Ινδουισμό σε 
μια νέα συνειδητοποίηση της ταυ-
τότητάς του και σε μια αναβίωση 
κάποιων από τις παραδόσεις του, 
οι οποίες επιδιώχθηκε να αναδια-
τυπωθούν με σύγχρονο τρόπο. 
Επίσης τον οδήγησε σε μια προ-
σπάθεια αποβολής κάποιων στοι-
χείων που αμαύρωναν την εικόνα 
του, όπως ήταν εκείνο των καστών. 
Η αναβίωση αυτή πραγματοποιή-
θηκε στην Ινδία αλλά τα κύματά της 
έφτασαν επίσης στη Δύση. Κάποια 
από τα μεγάλα ονόματα αυτής της 
αναβίωσης είναι ο Ραμακρίσνα Πα-
ραμαχάνσα (1836-86), ο Σρι Αουρο-
μπίντο (1872-1950) και ο Μαχάτμα 
Γκάντι (1869-1948), ο ελευθερωτής 
της Ινδίας από τη βρετανική 
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κατοχή. Η κεντρική ιδέα του Γκάντι 
ήταν η εφαρμογή παραδοσιακών 
Ινδουιστικών πρακτικών, όπως η 
νηστεία ή η αποφυγή βλάβης (μη 
βία), στην αντιμετώπιση προβλη-
μάτων κοινωνικών, όπως εκείνο 
της θέσης των άθικτων στην ινδική 
κοινωνία, ή πολιτικών, όπως η ξένη 
κατοχή της Ινδίας. 
 

στ) Η σημερινή εικόνα 
 Ο Ινδουισμός είναι το σύνολο 
των παραδόσεων που τον αποτε-
λούν. Μπορούμε όμως να πούμε, 
ότι κυρίως είναι ό, τι πιστεύει σή-
μερα η πλειονότητα του ινδικού 
λαού. Τα κύρια στοιχεία αυτής της 
πίστης του είναι: Η ύπαρξη είναι 
οδυνηρή. Ως τέτοια θέτει το αίτημα 
της απελευθέρωσης από αυτή. Η 
απελευθέρωση επιδιώκεται με δύο 
τρόπους, τον άμεσο και το 
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σταδιακό. Ο άμεσος τρόπος επιτυγ-
χάνεται κυρίως μέσα από την αγα-
πητική αφοσίωση (μπάκτι γιόγκα) 
προς μια θεότητα, που επιλέγεται 
προσωπικά από τον Ινδουιστή. Η 
θεότητα αυτή είναι συνήθως κάποια 
που περιέχεται σε μια από τις τρεις 
παραδόσεις που περιγράψαμε, δη-
λαδή το Σιβαϊσμό, το Βισνουϊσμό 
και το Σακτισμό. Το γεγονός αυτό 
κάνει τις τρεις αυτές παραδόσεις να 
είναι οι τρεις δημοφιλέστερες λύ-
σεις στο αίτημα της απελευθέρω-
σης.           
 Ο σταδιακός τρόπος, ο οποίος 
συγκεντρώνει την προτίμηση της 
μεγάλης πλειονότητας των πιστών, 
επιτυγχάνεται με την προσήλωση 
στο ντάρμα. Σ' αυτό, όπως είπαμε, 
συμπεριλαμβάνεται η λατρεία των 
διαφόρων θεοτήτων που, 
υπάρχουν στο Ινδουιστικό πάνθεο. 
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Θεότητες που θεωρείται ότι συμ-
βάλλουν στην απόσβεση του κακού 
κάρμα και συνεπώς σε μια καλή 
μετενσάρκωση, όπως η θεότητα 
του ποταμού Γάγγη με την πλύση 
στα νερά του, είναι δημοφιλείς. 
Αλλά και στο σταδιακό τρόπο η έ-
νωση με τη θεότητα της προσωπι-
κής επιλογής παραμένει πάντα ο 
απώτερος, τελικός στόχος. Ακόμη 
κι όταν λατρεύει διάφορες θεότητες 
ο Ινδουιστής, δεν είναι ποτέ πολύ-
θεϊστής. Τοποθετεί πάντα την προ-
σωπική του θεότητα στη θέση του 
απολύτου και υποτάσσει τις άλλες 
σ' αυτήν ως μορφές ή εμφανίσεις 
της ή δυνάμεις που βοηθούν στο 
έργο της τελικής απολύτρωσης στα 
ποικίλα του στάδια. 
 

ΚΕΙΜΕΝΑ 
1. Ο Κρίσνα εμφανίζει στον 
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Αρζούνα την πραγματική τον 
μορφή: τον Βισνού που γεννά και 
περιέχει όλο το σύμπαν. 
Τότε ο γιος τον Πάντου [ο Αρζούνα] 
είδε ολόκληρο το [πλατύ] σύμπαν να 
συγκλίνει σε Ένα, Εκεί, στο σώμα 
τον Θεού των θεών, κι ωστόσο να 
διαιρείται προς τα έξω σε πολλά. 
Ω Θεέ, θωρώ όλους τους θεούς 
μέσα στο σώμα σον. Και όλα τα 
πλήθη κάθε είδους όντων [Βλέπω το 
θεό] Μπραμά, θρονιασμένο πάνω στο 
άνθος τον νούφαρου, Ουράνια 
ερπετά και όλους τους [αρχαίους 
μύστες]. 
Χέρια, κοιλιές, στόματα και μάτια 
όλα πολλαπλά- Έτσι σε βλέπω όπου 
και να κοιτάξω- άπειρη η μορφή σου. 
Τέλος, μέση ή αρχή σε σένα δεν 
μπορώ να δω. Ω Βασιλιά του παντός, 
[που φανερώνεσαι] σε όλες τις 
μορφές. 
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Εσύ είσαι το αθάνατο, [εσύ] ο 
τελικός σκοπός της σοφίας Εσύ, τον 
σύμπαντος αυτού το τελευταίο 
στήριγμα και θεμέλιο. Εσύ το 
αμετάβλητο, [εσύ] ο φύλακας του 
αιώνιου νόμου (ντάρμα), Εσύ είσαι 
το αιώνιο Πρόσωπο( [επιτέλους] 
καταλαβαίνω!... Αστράφτοντας με 
πολύχρωμες [φλόγες] αγγίζεις τον 
ουρανό, Τα στόματά σου ολάνοιχτα, 
χάσκοντα, τα μάτια σου 
διεσταλμένα, φλογισμένα- 
Σε βλέπω, και το εσώτατο εγώ μου 
τρέμει: Δε μπορώ να το αντέξω, να 
ειρηνέψω, ω Βισνού!  

(Μπαγκαβάτ-Γκιτά, XI, 9 εξ.) 
 
2. Ο Κρίσνα διδάσκει στον Αρζούνα 
τρόπους ένωσης με αυτόν 
Σ' εκείνους που...αφιερώνοντας όλες 
τις πράξεις τους σ' εμένα και 
θεωρώντας με ως τον ύψιστο σκοπό 
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με λατρεύουν, διαλογιζόμενοι πάνω) 
σ' εμένα με αποκλειστική αφοσίωση, 
που έχουν το νου τους προσηλωμένο 
σ' εμένα, εγώ, χωρίς καθυστέρηση, 
έρχομαι να τους λυτρώσω απ' τον 
ωκεανό αυτού του κόσμου του 
θανάτου. Τοποθέτησε το νου σου 
μόνο σ' εμένα προσήλωσε την 
κατανόησή σου σ' εμένα. Σ' εμένα 
τότε θα κατοικείς από κει και πέρα 
χωρίς αμφιβολία. Αλλά αν δεν 
μπορείς να προσηλώσεις το νου σου 
σταθερά σ' εμένα, τότε... ας είναι οι 
πράξεις εξευμενισμού μου ο 
υψηλότερος σκοπός σου. Ακόμη και 
με το να κάνεις πράξεις για να με 
εξευμενίσεις θα φτάσεις στην 
τελειότητα. Αν δεν μπορείς να 
κάνεις ακόμη κι αυτό, τότε κατάφυγε 
στην αφοσίωση σ' εμένα και, με 
αυτοσυγκράτηση, εγκατάλειψε 
όλους τους καρπούς των πράξεών 
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σου...Εκείνος ο πιστός μου που είναι 
αδιάφορος, καθαρός, αμερόληπτος, 
ελεύθερος από θλίψη, που 
εγκαταλείπει όλες τις πράξεις [που 
έχουν σκοπό την απόκτηση καρπών], 
μου είναι πολύ αγαπητός...Εκείνος 
που είναι ίδιος προς το φίλο και προς 
τον εχθρό, ίδιος προς την τιμή και 
την ατιμία, προς το κρύο και τη 
ζέστη, προς την ευχαρίστηση και 
τον πόνο, που είναι ελεύθερος από 
προσκολλήσεις, εκείνος για τον 
οποίο ο έπαινος και ο ψόγος είναι το 
ίδιο, που είναι σιωπηλός, 
ευχαριστημένος με οτιδήποτε, 
ανέστιος, με σταθερό νου και 
γεμάτος αφοσίωση, εκείνος μου είναι 
πολύ αγαπητός». 

(Μπαγκαβάτ-Γκιτά, XII). 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ   
 1. Πώς συνδύασαν οι βραχμάνοι 
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το ντάρμα και τη μόξα; Ποιος 
τρόπος σωτηρίας γεννήθηκε απ' 
αυτόν το συνδυασμό; 
2. Με ποιον τρόπο βοηθά ο Βισνού 
τους πιστούς του; 
3. Ποιες διαφορές μπορούμε να 
διακρίνουμε μεταξύ ενανθρώπησης 
του Χριστού και εμφανίσεων (αβα-
τάρα) του Βισνού; 
4. Πώς ιεραρχούν οι Ινδουιστές 
τους θεούς στους οποίους πιστεύ-
ουν; 

 
 

Ο Κρίσνα και η σύζυγός του, Ράντα 
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