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ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ 

 

 



ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΡΕΙΑ  

ΙΣΛΑΜ 

Η αραβική λέξη «Ισλάμ» (αραβικά: إسالم  ) 
σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους 

μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό»· 
εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία του 
ισλάμ, (τη στάση υπακοής, εξάρτησης και 

αφοσίωσης στο Θεό) ονομάζονται μουσλίμ 
(muslim), που σημαίνει «υποταγμένος 

στον Ύψιστο». 

 



ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΡΕΙΑ  

Η κύρια και ειδοποιός διαφορά της 

θρησκείας αυτής από τις άλλες 

μονοθεϊστικές, δεν είναι η πίστη και 

διδασκαλία περί μοναδικότητας του Θεού, 

αλλά στην προσήλωση ότι «ο Μωάμεθ 

είναι ο προφήτης αυτού» (αραβικά:  ال إله إال

 ,La ilaha illa Allah ,  هللا محمد رسول هللا

Mohammedun rasul Allah)… 



ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΡΕΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                   Αραβούργημα με το όνομα του Αλλάχ 



ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΡΕΙΑ 

Το Κοράνιο είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο 

στηρίζεται το Ισλάμ και είναι το αντίγραφο 

ενός ουράνιου πρωτότυπου. Στους 

ανθρώπους κυκλοφορεί απλά ένα 

αντίγραφό του. Το πρωτότυπο αυτό 

βρίσκεται πάντοτε μπροστά στο Θεό. Έχει 

την ίδια θέση που έχει στον χριστιανισμό ο 

Ιησούς, ως προαιώνιος Λόγος του Θεού. 



ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΡΕΙΑ 

 

 

 
                                                                  Χειρόγραφο Κοράνι 1710 μ.Χ. 

 

 
Κοράνι τυπογραφείου 



Υφίστανται δύο μεγάλες κατηγορίες 

μουσουλμάνων, οι Σουννίτες, οι 

θεωρούμενοι ορθόδοξοι μουσουλμάνοι που 

πιστεύουν βασικά στο Κοράνι και στην ιερά 

παράδοση (Σούνα) και οι Σιίτες, οι 

θεωρούμενοι αιρετικοί 

 

Η βασική τους διαφορά είναι στο πρόσωπο 

της διαδοχής του Μωάμεθ και της εν γένει 

διαδοχής των αξιωμάτων 

 



 

Ως προς το δογματικό μέρος του Κορανίου 
αναπτύσσονται τα εξής εννέα σημεία: 

 

1. Η πίστη ότι το Κοράνι είναι το τελευταίο 
κατ΄ αποκάλυψη βιβλίο του Θεού 

2. Η πίστη σε ένα και μόνο Θεό  

3. Ο Μωάμεθ είναι ο τελευταίος και 
μεγαλύτερος προφήτης του Θεού 

4. Ο Θεός είναι αυτός που διοικεί όλο τον 
κόσμο και ορίζει τις τύχες όλων των 
ανθρώπων (kismet) 



5. Η πίστη στην ύπαρξη αγαθών και πονηρών 
πνευμάτων, δηλαδή σε αγγέλους του Θεού και 
σε διαβολικά όντα 

6. Ο άνθρωπος ήταν κατά πάντα αγαθός στην 
αρχική του κατάσταση, αλλά ο Διάβολος τον 
προέτρεψε στην πτώση και την αμαρτία 

7. Η προσδοκία της ανάστασης των νεκρών, η 
Δευτέρα παρουσία του Θεού και η τελική κρίση 
ζώντων και τεθνεώτων 

8. Η πίστη στη μέλλουσα ζωή και στην αντίστοιχη 
κατά τα έργα του καθένα αμοιβή και τιμωρία, 
Παράδεισο δηλαδή και Κόλαση 

9. Η πίστη στα θεολογικά συγγράμματα της 
θρησκείας, που αποδίδουν τις ιδιότητες του 
Θεού 



Με βάση το  ιεροτελεστικό ή πρακτικό μέρος του 
Κορανίου οι υποχρεώσεις του πιστού που είναι 
οι εξής:  

1. Η ομολογία της πίστεως ότι δεν υπάρχει κανείς 
άλλος αληθινός Θεός πέρα από τον Αλλάχ και 
ο Μωάμεθ είναι ο μεγαλύτερος προφήτης του 

2. Η προσευχή 

3. Το κήρυγμα λόγου πέρα από την καθημερινή 
υποχρέωση της προσευχής, κάθε Παρασκευή 

4. Η νηστεία κατά το Ραμαζάνι 

5. Ο καθαρισμός του σώματος πριν τη διαδικασία 
της προσευχής και σε άλλες περιστάσεις 

6. Η ελεημοσύνη  

7. Η ιερή αποδημία ή προσκύνημα στη Μέκκα 

 



ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΡΕΙΑ 

• Η προσευχή των μουσουλμάνων 



Θρησκευτικός ηγέτης των μουσουλμάνων είναι ο 
Μουφτής, οποίος έχει:  

 εξουσία στα θρησκευτικά ιδρύματα της 
περιφέρειάς του 

 δικαιοδοσία επί γάμων, διαζυγίων, διατροφών, 
επιτροπειών, χειραφεσίας ανηλίκων, ισλαμικών 
διαθηκών και εξ αδιαθέτου διαδοχής, κατά τον 
ιερό μουσουλμανικό νόμο, και γνωμοδοτική 
αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα θρησκευτικό 
καθώς και ζητήματα οικογενειακού και 
κληρονομικού δικαίου των μουσουλμάνων 

 εποπτεία των δασκάλων, αλλά και της 
διαχείρισης των περιουσιών, με δεδομένο ότι τα 
περισσότερα σχολεία ανήκαν σε θρησκευτικά 
ιδρύματα ή χρηματοδοτούνταν από αυτά 

 





Σεκέρ Μπαϊράμ 

Μία από τις μεγαλύτερες γιορτές του 

μουσουλμανικού κόσμου (διαρκεί 3 μέρες) 

 

Συμπίπτει με το τέλος της νηστείας: του 

Ραμαζανιού 

 

Κερνιούνται γλυκά και επισκέπτονται τους 

μεγαλύτερους σε ηλικία συγγενείς 

 



Κουρμπάν Μπαϊράμ 

Δεύτερη μεγαλύτερη γιορτή, διαρκεί  

4 μέρες και συμπίπτει με το μεγάλο 

προσκύνημα στη Μέκκα 

 

Κάθε οικογένεια σφάζει ένα αρνί ή άλλο 

ζώο σε ανάμνηση της θυσίας του Αβραάμ 

 



ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΡΕΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                     Ταζ Μαχάλ, Ινδία 



ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΡΕΙΑ 

• Τα μέρη ενός τεμένους:  

– Ο μιναρές 



ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΡΕΙΑ 

• Τα μέρη ενός τεμένους:  

– Ο μιναρές 

 

 

 

 

 

                                                                Θράκη 



ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΡΕΙΑ 

• Τα μέρη ενός τεμένους:  

– Η κρήνη 

 
 

 

 
 

 

 

                Η κρήνη του Μπλέ Τζαμιού 

                         στην Κων/πολη  



ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΡΕΙΑ 

• Τα μέρη ενός τεμένους:  

– Η αίθουσα προσευχής 

 



ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΡΕΙΑ 

• Τα μέρη ενός τεμένους:  

– Η εσωτερική διακόσμηση, 

    αραβουργήματα 

 

 

 

 

 
Κεντρικό Τζαμί Δαμασκού 

 



ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΡΕΙΑ 

• Τα μέρη ενός τεμένους:  

– Ο άμβωνας 

 

 



ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΡΕΙΑ 

• Τα μέρη ενός τεμένους:  

– Το Μιχράμπ 

 

 

 

 

 

 
 

Mihrab σε τέμενος του Ιράν 

 



ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΡΕΙΑ 

• Το τέμενος του Ομάρ στα Ιεροσόλυμα (7ος 

αι. μ.Χ.) 



ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΡΕΙΑ 

• Το τέμενος της Κόρδοβας (8ος αι. μ.Χ.) 



ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΡΕΙΑ 

• Το μέγα τέμενος της Δαμασκού (8ος αι. 

μ.Χ.) 



ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΡΕΙΑ 

• Το Μπλε Τζαμί της Κωνσταντινούπολης 

(17ος αι. μ.Χ.) 



ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΡΕΙΑ 

• Το Μπλε Τζαμί της Κωνσταντινούπολης 

(17ος αι. μ.Χ.) 

 


