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                                                        Εισαγωγή 
 

        Λίγα ζητήµατα έχουν απασχολήσει κατά καιρούς τις διεθνείς σχέσεις από την 
αρχαιότητα και άλλα τόσα ζητήµατα έχουν πέσει θύµατα συχνών παρανοήσεων όσο 
το φαινόµενο του Θρησκευτικού Φονταµενταλισµού και δη του Ισλαµικού 
Φονταµενταλισµού.  Μέσα από αυτό το πλαίσιο θα γίνει µία γενικευµένη µελέτη για 
το πώς οι κοινωνικές µεταβολές του Ισλαµικού Φονταµενταλισµού κατάφεραν να 
φέρουν στην επιφάνεια το κίνηµα των Σταυροφοριών και πως αυτό το κίνηµα 
καθόρισε των παγκόσµιο χάρτη από τον 10ο µ.Χ αιώνα µέχρι και τον 13ο µ.Χ αιώνα. 
Ο επεκτατισµός του Ισλάµ δεν είναι µία απάντηση στις Σταυροφορίες. Αντιθέτως οι 
Σταυροφορίες προσπάθησαν να υπερασπιστούν τους Άγιους Τόπους, να 
προστατέψουν τους προσκυνητές, να σπάσουν την καταπίεση των Ισλαµιστών και να 
αµυνθούν στον ιερό πόλεµο του Ισλάµ. 
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      Στην παρούσα εργασία, λοιπόν, επιχειρείται να ερµηνευτεί το φαινόµενο του 
Θρησκευτικού Φονταµενταλισµού. Στην αρχή θα γίνει µία σύντοµη αναφορά σε 
διάφορες έννοιες οι οποίες θα βοηθήσουν στην ερµηνεία της παρούσης εργασίας. Στο 
Κεφάλαιο Ά θα γίνει µία εκτενή αναφορά στον όρο του Φονταµενταλισµού, καθώς 
θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά του αλλά και τους λόγους από τους οποίους 
γεννήθηκε το παρόν φαινόµενο. Επιπλέον, θα γίνει µία σύντοµη αναφορά στο πως ο 
Ισλαµικός Φονταµενταλισµός, κυρίως, στρέφεται ενάντια στη ∆ηµοκρατία αλλά και 
στη βία. Στο Κεφάλαιο ΄Β γίνεται µία εκτενής µελέτη πάνω στον Ισλαµικό 
Φονταµενταλισµό, στις ρίζες του και στο ρόλο που διαδραµάτισε εκείνη την περίοδο 
αλλά και τα πρώτα χρόνια της ύπαρξης της παρούσας θρησκείας, καθώς και την 
εξέλιξή του. Στη συνέχεια θα δοθεί ιδιαίτερη βάση στο Κοράνι και την Ισλαµική 
Θρησκεία, καθώς και στο πως έγινε παραποίηση της Θεολογίας του Ισλάµ.  

     Στο Κεφάλαιο Γ΄ θα γίνει η παρουσίαση για το πώς το Ισλάµ ήταν ο λόγος του 
κινήµατος των Σταυροφοριών, καθώς κύριος σκοπός των Σταυροφόρων ήταν να 
διαφυλάξουν την ακεραιότητα των Αγίων Τόπων και, φυσικά, να τους πάρουν πίσω. 
Θα γίνει µία εκτενής αναφορά σε γεγονότα και ηµεροµηνίες καθ΄ όλη τη διάρκεια 
των Σταυροφοριών, αλλά φυσικά θα αναφερθεί και ο ρόλος που έλαβε το παπικό 
καθεστώς και γενικά η Καθολική Εκκλησία για να αντιµετωπιστεί η έξαρση του 
Ισλαµικού Φονταµενταλισµού, κυρίως στο Κεφάλαιο ∆΄. Επιπροσθέτως, στο 
Κεφάλαιο Ε΄ θα αναφερθούν τα κοινωνικά και πολιτικά αποτελέσµατα µετά το πέρας 
της περιόδου των Σταυροφοριών, ούτως ώστε να γίνει και µία καταγραφή των 
πεπραγµένων του παγκόσµιου χάρτη µετά το τέλος των ενεργειών των Σταυροφόρων. 

      Εν κατακλείδι, θα ακολουθήσει µία ανακεφαλαίωση των πληροφοριών που 
αναλυτικά αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της παρούσας πτυχιακής 
εργασίας, ούτως ώστε να γίνει εφικτή και µία περιληπτική έκδοση των όσων 
αναφέρθηκαν στην εργασία. 

 

                                                       

 

                                                              Σκοπός 
          

    Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιαστεί ο Ισλαµικός 
Φονταµενταλισµός, ένα φαινόµενο µεγάλων διαστάσεων, το πώς εµφανίστηκε και 
πως εξελίχθηκε και βέβαια το πώς αντιµετωπίστηκε ο Ισλαµικός Φονταµενταλισµός 
από το κίνηµα των Σταυροφόρων, τις λεγόµενες Σταυροφορίες. Εν συνεχεία, θα γίνει 
µία εκτενή έρευνα σχετικά µε τα γεγονότα των Σταυροφοριών, τη στάση του Πάπα 
και το πώς εξελίχθηκε ο παγκόσµιος χάρτης µετά το τέλος των Σταυροφοριών. 

 

                                                               Ορισµοί 
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      Θα ακολουθήσει µία περιγραφή ορισµένων λέξεων οι οποίες θα προσδιοριστούν 
για να κάνουν την ερµηνεία της εργασίας πιο εύκολη και πιο ενδιαφέρουσα, καθώς 
µέσα από αυτούς τους πραγµατεύονται ορισµοί που είναι γνωστοί µέχρι και σήµερα 
τόσο για την διαχρονικότητα τους όσο και για την ιστορική αξία που φέρουν.  

  

                                                     Φονταµενταλισµός 
 

        Με τον όρο φονταµενταλισµός (θεµελιωτισµός) εκφράζονται οι τάσεις εµµονής 
ή επιστροφής σε άκρως συντηρητικά θρησκευτικά βιώµατα του παρελθόντος, τα 
οποία λειτουργούν ως µέσο αντίστασης σε κάθε ενδεχόµενη αλλαγή ή θρησκευτική 
µεταρρύθµιση. (Απόστολου Β. Νικολαΐδη, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2007, σελ. 

290). 

       Ο όρος αυτός, χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά την περίοδο µεταξύ των τελών 
του19ου αιώνα και των αρχών του 20ού από τους υποστηρικτές του, µε σκοπό να 
περιγράψει ένα συγκεκριµένο ρεύµα θρησκευτικών απόψεων στο πλαίσιο της 
σύγκρουσης που είχε ξεσπάσει στις τάξεις 
της αµερικανικής προτεσταντικής κοινότητας µεταξύ φονταµενταλιστών και 
νεωτεριστών. (Η Ιστορία του Φονταµενταλισµού). 

         Βασικά χαρακτηριστικά του φονταµενταλισµού είναι η επιστροφή και η 
τυπολατρική εµµονή στην παράδοση, η δυναµική απαίτηση για κάθαρση και 
αποκατάσταση καθώς και η πεποίθηση ότι αποτελεί ένα είδος κριτή, χαρακτηριστικά 
τα οποία οδηγούν τους υποστηρικτές του φονταµενταλισµού στην υιοθέτηση, αρκετά 
συχνά, βίαιων αντιδράσεων και συµπεριφορών. ∆ιαθέτει κοινωνικά χαρακτηριστικά 
και αφορά κυρίως τον Χριστιανισµό (από όπου και προέρχεται ως όρος), 
το Ισλάµ και τον Ιουδαϊσµό. (Απόστολου Β. Νικολαΐδη, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, εκδόσεις 

Γρηγόρη, Αθήνα 2007, σελ. 290). 

 

                                     

                                          Ισλαµικός Φονταµενταλισµός  
     

      Το πιο πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη φονταµενταλιστικών τάσεων 

απετέλεσε ο ισλαµικός χώρος. Ο µουσουλµανικός φονταµενταλισµός στρέφεται 

εναντίον της εκκοσµίκευσης και της εισβολής της δυτικής παράδοσης και ηθικής 

καθώς και σε οτιδήποτε άλλο είναι ξένο προς την ισλαµική πραγµατικότητα. 

Αντιθέτως, στοχεύει στην ενδυνάµωση της ισλαµικής θρησκευτικής και 

πολιτισµικής παράδοσης. ∆ιακρίνεται για το στενό του σύνδεσµο προς την ουσία 

και τον τρόπο άσκησης της πολιτικής εξουσίας. Ως όπλο, χρησιµοποιεί τον ιερό 

πόλεµο, δηλαδή την Τζιχάντ, για την υπεράσπιση της ισλαµικής παράδοσης αλλά 

και για την επέκταση της ισλαµικής κυριαρχίας. Ο µουσουλµανικός 
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φονταµενταλισµός είναι ιδιαίτερα δυναµικός και βίαιος και διαθέτει πολλά 

ανορθολογικά χαρακτηριστικά. ( Αποστόλου Β. Νικολαΐδη, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, εκδόσεις 

Γρηγόρη, Αθήνα 2007, σελ. 292). 

 

                                                                 Κοράνι  

         Το Κοράνιο ή Κοράνι είναι το ιερό βιβλίο του Ισλάµ. Το όνοµά του σηµαίνει 

κυριολεκτικά "Απαγγελία" και ονοµάζεται συχνά "αλ Κουράν αλ Καρίµ", δηλαδή το 

"Ευγενές Ανάγνωσµα". Οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν ότι το Κοράνιο είναι ο λόγος 

του Θεού, η καταγραφή της αποκάλυψης του στο ανθρώπινο γένος, έτσι όπως 

µεταδόθηκε στον προφήτη Μωάµεθ σε µια περίοδο 23 ετών από τον άγγελο Γαβριήλ 

.(Το Ιερό Κοράνιο και Μετάφραση των Εννοιών του στην Ελληνική Γλώσσα, Εκδοτικό συγκρότηµα του Βασιλιά 

Φαχντ). 

 

                                                          Σταυροφορίες 

         Οι Σταυροφορίες ήταν στρατιωτικές επιχειρήσεις µε την επιδοκιµασία της 
Λατινικής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας κατά το Μέσο και Ύστερο Μεσαίωνα. Το 

1095 ο Πάπας Ουρβανός Β΄ διακήρυξε την Α΄ Σταυροφορία µε δηλωµένο στόχο την 

αποκατάσταση της πρόσβασης των Χριστιανών στους Άγιους Τόπους, µέσα και γύρω 

από την Ιερουσαλήµ. Πολλοί ιστορικοί και µερικοί από όσους την εποχή εκείνη 

συµµετείχαν, όπως ο Άγιος Βερνάρδος του Κλερβό, αποδίδουν την ίδια σηµασία σε 

επικυρωµένες από τον πάπα στρατιωτικές επιχειρήσεις, που πραγµατοποιήθηκαν για 

διάφορους θρησκευτικούς, οικονοµικούς και πολιτικούς λόγους, όπως η Σταυροφορία 

των Αλβιγηνών, η Σταυροφορία της Αραγωνίας, η Reconquista (Ανακατάκτηση 

της Ιβηρικής Χερσονήσου) και οι Βόρειες Σταυροφορίες. Μετά την Α΄ Σταυροφορία 

υπήρξε ένας διαλείπων αγώνας 200 ετών για τον έλεγχο των Αγίων Τόπων µε έξι 

µεγάλες σταυροφορίες και πολλές µικρότερες. Το 1291 η σύγκρουση κατέληξε σε 

αποτυχία, µε την πτώση του τελευταίου Χριστιανικού προπύργιου στους Αγίους 

Τόπους, στην Άκρα, µετά την οποία η Ρωµαιοκαθολική Ευρώπη δεν εκδήλωσε καµία 

περαιτέρω συνεκτική αντίδραση προς την ανατολή. (Steven Runciman, Ιστορία των 

Σταυροφοριών,τοµ.Α,Β,Γ,µτφρ.Άγγυ Βλαβιανού, εκδ.Γκοβόστης, Αθήνα,2006). 
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                Κεφάλαιο Α: Θρησκευτικός Φονταµενταλισµός 
                                                      

                                                       Προέλευση 

        Ο Θρησκευτικός Φονταµενταλισµός έχει εµφανισθεί από τους αρχαίους καιρούς 

µέσα από πολλές θρησκείες. Πρώτη φορά ακούστηκε αυτός ο όρος από έναν 

Αµερικάνο ιερέα τον Κέρτις Λη Ρόουζ το 1920, ούτως ώστε να περιγράψει διάφορα 

συντηρητικά κινήµατα τα οποία εναντιώνονταν σε διάφορα φιλελεύθερα ρεύµατα. Ο 

Θρησκευτικός Φονταµενταλισµός συναντάται σε όλες τις θρησκείες και, κυρίως, πιο 

έντονα στο Ισλάµ. Αρχικά, ο Φονταµενταλισµός ήρθε αντιµέτωπος µε κάποιου είδους 

φιλελεύθερες ιδέες. Γι’ αυτό και απαίτησε να γίνεται πιο αυστηρή και, κατά βάση, 

εφαρµογή κατά γράµµα των θρησκευτικών πηγών. (∆ηµήτρης Καιρίδης, «Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ-Ο Μπους, η Τροµοκρατία, το Ιράκ και το 

Ισλάµ», Εκδόσεις Ι. ΣΙ∆ΕΡΗΣ, Μάρτιος2008, σελ. 144). 

                                                   

                                                  Χαρακτηριστικά 
          

           Κάθε θρησκευτική κληρονοµιά έχει να παρουσιάσει κρούσµατα 
φονταµενταλισµού. ∆υστυχώς δεν υπήρξε αναίµακτη θρησκεία ως σήµερα, όπως 
επίσης δεν εµφανίστηκε ποτέ αναίµακτη επανάσταση, ειρηνική εξέγερση ή 
«βελούδινη» ανταρσία. Στον 20ό αιώνα ο φονταµενταλισµός ονοµατοδοτείται για 
πρώτη φορά στον αµερικανικό προτεσταντισµό, σε κοινότητες που ερµήνευσαν 
σχολαστικά τη Βίβλο (βιβλικισµός) και κήρυτταν φανατικά την προσκόλληση στον 
«ευαγγελισµό» της καθηµερινότητας (Evangelicas) από τον τηλεοπτικό ιεροκήρυκα 
Μπίλι Γκράχαµ ως τη διαβόητη «ηθική πλειοψηφία» της εποχής του 1980 µε την 
αλήστου µνήµης «πολιτική ορθότητα» (political correctness) που άρχιζε µε την 
απόρριψη του δαρβινισµού (θεωρία της εξέλιξης) και κατέληγε στον πουριτανισµό 
(ποινικοποίηση της αντισύλληψης, νοµοθέτηση σεξιστικών διακρίσεων κτλ.). 

             Στον ρωµαιοκαθολικισµό σηµειώθηκαν ανάλογα κρούσµατα µε τον 
νεοσχολαστικισµό και τον αντιµοντερνισµό (J. Maritain) που αντιπολιτεύονταν την 
ανανεωτική Β' Βατικανή Σύνοδο (1962-1965) ως το κωµικό νεοσυντηρητικό σχίσµα 
του γαλλοελβετού επισκόπου Λεφέβρ και την εκ µέρους απόρριψη του Βατικανού ως 
δήθεν εκκοσµικευµένου προοδευτισµού. Στην Ορθοδοξία δεν έλειψε το ευσεβικό 
κίνηµα των ποικιλώνυµων θρησκευτικών σωµατείων («ιεραποστολικές αδελφότητες 
θεολόγων»: «Ζωή», «Σωτήρ», «Σταυρός» κ.ά.) µαζί µε το σχίσµα του 
παλαιοηµερολογητισµού («Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί») που ταλαιπωρούν την 
Εκκλησία µε τον ζηλωτισµό τους έχοντες «ζήλον Θεού αλλ' ου κατ' επίγνωσιν», σε 
τέτοιον βαθµό µάλιστα που ακόµη σήµερα κάποια µονή του Αγίου Όρους δεν 
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µνηµονεύει τον Οικουµενικό Πατριάρχη επειδή είναι σε θεολογικό διάλογο µε 
ετερόδοξους χριστιανούς αδελφούς. 

            Ο ιουδαϊσµός πλήττεται από το σιωνιστικό κίνηµα µε τις ακραίες πολιτικό-
θρησκευτικές βλέψεις του. Το ισραηλινό κράτος µοιάζει αιχµάλωτο της 
φονταµενταλιστικής εβραϊκής «ορθοδοξίας» µικρών κοµµατικών σχηµατισµών 
θρησκευτικής καταγωγής και πολιτικής δράσης που απειλούν την ειρήνευση στη 
Μέση Ανατολή µε τη σύµπηξη φανατικού µετώπου στο κοινοβούλιο και την 
κυβέρνηση της χώρας. Ο µουσουλµανισµός δοκιµάζεται από τον ισλαµισµό, το 
πολιτικό-θρησκευτικό κίνηµα που επικαλείται τα «θεµέλια» του Ισλάµ για τη βίαιη 
επιβολή του «ιερού νόµου» (σαρία) στο εσωτερικό κάθε µουσουλµανικής χώρας, 
ιδίως στο Ιράν, τη Σαουδική Αραβία, τη Λιβύη και την Αλγερία, αλλά και για τη 
µαχητική διάδοσή του στο εξωτερικό. Η πολιτική σκοπιµότητα και η ειδησεογραφική 
προχειρότητα σε µερικές περιπτώσεις δηµιούργησαν την εσφαλµένη εντύπωση πως 
δήθεν µόνο το Ισλάµ ταυτίζεται µε τον φονταµενταλισµό, ενώ η αδιάψευστη ιστορική 
πραγµατικότητα είναι ότι κάθε θρησκεία διαβρώνεται από τον φονταµενταλιστικό ιό, 
ακόµη και τα ινδικά θρησκεύµατα που δεν υστερούν σε βίαιες αναµετρήσεις 
δολοφονώντας µέλη της οικογενείας Γκάντι «δι' ασήµαντον αφορµήν». ( Μπέγζος 

Μάριος, Το Βήµα 16/09/2001, Η ανατοµία του Φονταµενταλισµού). 

               

                                                                 Αίτια 
 

          Η έννοια του Θρησκευτικού Φονταµενταλισµού έχει χαράξει ανεξίτηλα την 
ιστορία των οργανωµένων ανθρώπινων κοινωνιών. Η αναζωπύρωση, κυρίως, του 
ισλαµικού φονταµενταλισµού ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία αποτελεί παράγοντα 
αστάθειας στο σύγχρονο κόσµο και ένα γερό ανασταλτικό παράγοντα της προόδου 
στις αναπτυσσόµενες χώρες καθώς αµύνεται ενάντια σε έννοιες και αξίες όπως η 
ελευθερία και η δηµοκρατία.  

          Ουσιαστικά δύο δηµοφιλείς θεωρήσεις του φαινοµένου υπάρχουν. Η πρώτη 
αναφέρει ότι ο Θρησκευτικός Φονταµενταλισµός αποτελεί µια υπερβολή της κάθε 
θρησκείας, ενώ η δεύτερη αναφέρει ότι ο Θρησκευτικός Φονταµενταλισµός δε 
σχετίζεται µε τη θρησκεία απλά χρησιµοποιείται η θρησκεία ως µέσο από πολιτικές 
µειονότητες ή περιθωριοποιηµένες οµάδες για την κατάληψη της εξουσίας. Αυτές 
είναι βασικές ερµηνείες που αποδίδονται στο φαινόµενο όταν αναγνωρίζεται ως κάτι 
το αρνητικό. Υπάρχει και άλλη αντίληψη ότι στην πραγµατικότητα οι εκφραστές του 
φονταµενταλισµού δεν είναι φανατισµένοι θρησκόληπτοι αλλά αγωνιστές των 
παραδοσιακών τους αξιών. ( Αλέξανδρος Νίξον, e-rooster.gr 19/01/2005, ΤΑ ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΥ).  
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          Ο Φονταµενταλισµός δεν επιζητά να επιστρέψει η κοινωνία στην πρότερη 
αρχέγονη κατάσταση αλλά εναντιώνεται στα σύγχρονα φιλελεύθερα ρεύµατα. Στην 
ουσία αν δεν υπήρχαν τα σύγχρονα ρεύµατα που ακολουθούν την εκάστοτε εποχή, ο 
Φονταµενταλισµός δεν θα είχε λόγο ύπαρξης. Ο Φονταµενταλισµός ξεκίνησε από το 
εσωτερικό των θρησκειών ως ο αντίπαλος της φιλελευθεροποίησης των ιδεών των 
εκάστοτε θρησκειών.(Karen Armstrong, «The battle for God, a History of Fundamentalism», Ballantine 

Books, New York 2000, σελ. 175»).    

         ∆ύο είναι οι βασικές θεωρίες για τα αίτια του Φονταµενταλισµού σε πολιτικό 
και θρησκευτικό επίπεδο. Η πρώτη είναι η προ-νεωτερική θεώρηση και δεύτερη είναι 
η αντί-νεωτερική θεώρηση. Βάση της πρώτης η ύπαρξη του Φονταµενταλισµού 
υπάρχει σε κοινωνίες οι οποίες δεν έχουν περιέλθει στο σύγχρονο τρόπο ζωής και 
ζουν βάση κάποιων συντηρητικών πολιτικών και θρησκευτικών παραδόσεων. Αυτές 
οι κοινωνίες δεν µπορούν να αφοµοιωθούν στις νέες αντιλήψεις και το νέο τρόπο 
ζωής των ανθρώπων του υπολοίπου κόσµου και γι’ αυτό αντιτίθενται σε οτιδήποτε 
ρηξικέλευθο, όπως συµβαίνει στο Ισλάµ. Βάση, τώρα, της δεύτερης εκδοχής, ο 
Φονταµενταλισµός σηµαίνει τη επιστροφή σε έναν πιο αρχέτυπο και συντηρητικό 
τρόπο ζωής, γιατί θεωρείται ότι ο νέος τρόπος ζωής οδηγεί στην παρακµή και την 
κρίση τόσο στον πολιτικό όσο και στο θρησκευτικό τοµέα. (Charles W. Kegley, Jr «The New 

Global Terrorism, Characteristics, Causes, Controls- Bernard Lewis, The Roots of Muslim Rage», Prentice Hall, 

New Jersey 2003, σελ. 200). 

 

                           Ο Φονταµενταλισµός στον Καθολικισµό         
            Εκτός από το Φονταµενταλισµό σε χώρες κυρίως της Ασίας αλλά και της 
Αφρικής το Φονταµενταλιστικό κίνηµα πρωτοστάτησε και στη Ρωµαιοκαθολική 
Εκκλησία, ακόµα και κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Βάση κάποιων εκδηλώσεων 
της πολιτικής αλλά και της θρησκευτικής ζωής µε αρκετά στοιχεία 
Φονταµενταλιστικών στοιχείων, θεωρούνταν ότι οι πολίτες όφειλαν να πιστεύουν 
στην αρχέτυπη παράδοση της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, καθώς επίσης και να 
αµφισβητείται οτιδήποτε φέρει κάποιας µορφής καινοτοµία, για το λόγο ότι α 
µπορούσε να ανατραπεί εύκολα η αυθεντία της πίστεως αλλά και του Πάπα.  

             Τα πιο «δυνατά» παραδείγµατα της Φονταµενταλιστικής πολιτικής της 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας ήταν η 95 θέσεις του Μαρτίνου Λούθηρου, οι οποίες 
στρέφονταν κατά των πρακτικών της Καθολικής Εκκλησίας και του Πάπα που είχε 
ως επίκεντρο το πολύ γνωστό «συγχωροχάρτι» (Μαρτίνος Λούθηρος: Κλιµάκωση και καθιέρωση 

της Μεταρρύθµισης. Βιβλιοθήκη της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας), στη συνέχεια µε την απόσχιση 
των Παλαιοκαθολικών, όπου η Παλαιοκαθολική Εκκλησία αποτελεί µία κοινότητα 
χριστιανικών εκκλησιών. Πολλές από τις εκκλησίες αυτές ήταν γερµανόφωνες και 
αποσχίστηκαν από την Καθολική Εκκλησία τη δεκαετία του 1870 για το λόγο της 
καθιέρωσης του αλάθητου του Πάπα στην Α΄ Βατικανή Σύνοδο και εν τέλει µετά τη 
Β΄ Βατικανή Σύνοδο µε την αποµάκρυνση και καταδίκη του επισκόπου Lefebvre. Το 
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1970 ο Αρχιεπίσκοπος Marcel Lefebvre ίδρυσε την «|Κοινωνία του Αγίου Πίου» µία 
διεθνή παραδοσιοκρατική οργάνωση, για να εκφράσει την αντίθεση του στην Β’ 
Βατικανή Σύνοδο, την οποία χαρακτήρισε ως προϊόν συνοµωσίας των σιωνιστών και 
κοµµουνιστών. Ο Lefebvre αφορίστηκε το 1988 όταν χειροτόνησε τρεις επισκόπους 
χωρίς την έγκριση της Αγίας Έδρας. (Jean-Pierre Moisset, «Ιστορία του Καθολικισµού», Εκδόσεις 

Πόλις, Αθήνα 2011, σελ.465-466)  

                                 

                 Κεφάλαιο Β: Ο Ισλαµικός Φονταµενταλισµός 
 

                                      Ο Ισλαµικός Φονταµενταλισµός 
 

           Το πιο πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη φονταµενταλιστικών τάσεων 
απετέλεσε ο ισλαµικός χώρος. Ο µουσουλµανικός φονταµενταλισµός στρέφεται 
εναντίον της εκκοσµίκευσης και της εισβολής της δυτικής παράδοσης και ηθικής 
καθώς και σε οτιδήποτε άλλο είναι ξένο προς την ισλαµική πραγµατικότητα. 
Αντιθέτως, στοχεύει στην ενδυνάµωση της ισλαµικής θρησκευτικής και πολιτισµικής 
παράδοσης. ∆ιακρίνεται για το στενό του σύνδεσµο προς την ουσία και τον τρόπο 
άσκησης της πολιτικής εξουσίας. Ως όπλο, χρησιµοποιεί τον ιερό πόλεµο, δηλαδή 
την Τζιχάντ, για την υπεράσπιση της ισλαµικής παράδοσης αλλά και για την 
επέκταση της ισλαµικής κυριαρχίας. Ο µουσουλµανικός φονταµενταλισµός είναι 
ιδιαίτερα δυναµικός και βίαιος και διαθέτει πολλά ανορθολογικά χαρακτηριστικά 

ενώ 
υπολογίζεται ως µια από τις σηµαντικότερες πολιτικές και ιδεολογικές δυνάµεις στον 
κόσµο (Αποστόλου Β. Νικολαΐδη, Κοινωνιολογία της Θρησκείας,εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2007, σελ 292). 

 

              Ανάµεσα στους Ισλαµιστές υπάρχουν πολλές διαφορές. Μερικοί από αυτούς 
έχουν την πίστη τους στην αναγέννηση ενός Χαλιφάτου και φυσικά, στην ένωση 
όλων των Μουσουλµανικών λαών σε µία ενιαία παγκόσµια κοινότητα, η οποία θα 
διοικείται από µία ηγεσία. Κάποιοι άλλοι ζητούν να ιδρυθεί ένα Ισλαµικό Κράτος στη 
χώρα της Παλαιστίνης (βλ. Χαµάς). Παρόλα αυτά, όποιες και αν είναι οι διαφορές 
µεταξύ των Φονταµενταλιστικών στοιχείων του Ισλαµικού κόσµου, έχουν ως κοινό 
παρονοµαστή το ότι διαφέρουν από οτιδήποτε δεν είναι µουσουλµανικό, 
εναντιώνονται έντονα ως προς τον τρόπο ζωής του ∆υτικού Κόσµου και φυσικά, η 
αµέριστη συµπαράσταση προς του υπόλοιπους Ισλαµιστές οι οποίοι αντιτίθενται σε 
οτιδήποτε δεν συνάδει µε το Ισλαµικό στοιχείο. 

  

                                        Ρίζες του Ισλάµ και ο Μωάµεθ 
 

           Η επικρατούσα θρησκεία στην Αραβία πριν την εµφάνιση του Ισλάµ ήταν 
ένας συνδυασµός ανιµισµού και πολυθεϊσµού. Ευρέως διαδεδοµένη ήταν η λατρεία 
πνευµάτων που κατοικούσαν στα δέντρα και στις πηγές των οάσεων. Ανώτερος 
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µεταξύ των θεοτήτων ήταν ο Αλλάχ, ο δηµιουργός του κόσµου. Επιπλέον, 
διαδεδοµένη ήταν και η λατρεία των ιερών λίθων, για τους οποίους πίστευαν ότι 
περιέχουν κάποια δύναµη που µπορούσε να µεταδοθεί στον πιστό µε την επαφή. 
Σηµαντικό ιερό στο οποίο γίνονταν ετήσια προσκυνήµατα ήταν η Καά Μπα 
στη Μέκκα, ένα µεγάλο οικοδόµηµα κυβικού σχήµατος, χτισµένο πάνω σε έναν από 
αυτούς τους ιερούς λίθους, το οποίο στέγαζε, επίσης, αγάλµατα πολλών άλλων 
θεοτήτων. Υπήρχαν, τέλος, ιουδαϊκές και χριστιανικές κοινότητες. 

           

             Η αραβική λέξη «ισλάµ» σηµαίνει «υποταγή» και χρησιµοποιείται από τους 

µουσουλµάνους ως «υποταγή στον Θεό» και εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία 

του ισλάµ (τη στάση υπακοής, εξάρτησης και αφοσίωσης στον Θεό) 

ονοµάζονται Μουσλίµ (muslim), που σηµαίνει «υποταγµένος», δηλαδή «υποταγµένος 

στον Ύψιστο». Το Ισλάµ δεν έχει µόνο θρησκευτική αλλά και πολιτική υπόσταση, 

όπως και άλλες θρησκείες. Έχουν χρησιµοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα διάφορες 

ονοµασίες για να το προσδιορίσουν, όπως «Ισλαµισµός», «Μουσουλµανισµός» και 

«Μωαµεθανισµός». Ο τελευταίος όρος θεωρείται απορριπτέος από τους 

µουσουλµάνους µιας και θεωρούν εαυτούς όχι λάτρεις του Μωάµεθ αλλά απλώς 

ακόλουθους της διδασκαλίας του. 

 

            Ο Μωάµεθ, ιδρυτής της θρησκείας του Ισλαµισµού, γεννήθηκε στη Μέκκα 
της Αραβίας περίπου  το  570 µ.Χ. και πέθανε στη Μεδίνα την 7η ή 8η 

Ιουνίου 632 
µ.Χ.. Για τη ζωή και το έργο του ασχολήθηκαν πολλοί ιστορικοί όλων των εποχών 
και θρησκειών αλλά πολλά σηµεία της ζωής και του έργου του δεν είναι τελείως 
εξακριβωµένα, γιατί ανάλογα της προελεύσεως των ιστορικών είτε µεγαλοποιήθηκαν 
και περιβλήθηκαν µε µεγάλη αίγλη αν ήταν Άραβες είτε διαστρεβλώθηκαν αν ήταν 
Χριστιανοί, λόγω θρησκευτικού φανατισµού. 

            Ο  Μωάµεθ κατάγονταν, κατά τους Άραβες ιστορικούς, από την ένδοξη και 
ιστορική οικογένεια των Κορεϊσιτών, η οποία είχε αποκτήσει µεγάλη δύναµη και 
πλούτο, επειδή της είχε ανατεθεί η φύλαξη του ιερού προσκυνήµατος της Καάµπα 
στη Μέκκα. Ο πατέρας του Μωάµεθ, Αµπνταλλά,  πέθανε πριν τη γέννησή του 
αφήνοντάς  του πέντε καµήλες και µία δούλη  από την Αιθιοπία, την Μπαρακάτ, η 
οποία µετά το θάνατο και της µητέρας του Αµινέ ανέλαβε τη φροντίδα του ως 
δεύτερη µητέρα µέχρι να τον παραδώσει στο  παππού του, από τον πατέρα 
του, Αµπντέλ Μοτάλεµπ. 

          Μετά το θάνατο του παππού  του  ανέλαβε τη φροντίδα του ο θείος του, Αµπού 
Τάλεµπ,  αδελφός του πατέρα του και συνδέθηκε µε µεγάλη φιλία µε το γιο 
του Αλί, ο οποίος αργότερα  θα είναι ένας από τους πρώτους και πλέον πιστούς 
οπαδούς του . Την εποχή εκείνη ο θείος του  είχε αναλάβει τη φύλαξη της ιερής 
Καάµπα. Ήταν τότε ο Μωάµεθ οκτώ ετών. Σε ηλικία δώδεκα ετών η πνευµατική του 
ανάπτυξη ήταν εξαίρετη, είχε ισχυρή µνήµη και τον χαρακτήριζε φιλοµάθεια.  
Ανήσυχο πνεύµα όπως ήταν, απέκτησε ποικίλες γνώσεις  από τις συζητήσεις µε τους 
προσκυνητές της Καάµπα και κυρίως από τους Πέρσες σοφούς της εποχής. Κατά τη 
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µετάβασή του για εµπορικούς λόγους µε το θείο του Αµπού στη Συρία απέσπασε το 
θαυµασµό Νεστοριανού Χριστιανού µοναχού, µε τον οποίον  είχε θρησκευτικές 
συζητήσεις επί της θέσεώς του εναντίον της ειδωλολατρίας µε την οποίαν είχε 
ανατραφεί. Αυτή ήταν και  η πρώτη του επαφή µε τη Χριστιανική θρησκεία. 

        Σε ηλικία είκοσι πέντε ετών παντρεύτηκε τη σαραντάχρονη πλούσια 
χήρα Χατίτζα,  απέκτησε οικονοµική ανεξαρτησία και πολύτιµο σύµβουλο τον 
ανηψιό της  Ουάρακα, εβραϊκής καταγωγής, που είχε προσχωρήσει στο Χριστιανισµό 
µε µεταφυσικά και αστρολογικά ενδιαφέροντα. Με τη Χατίτζα  έζησε  είκοσι χρόνια 
αποκτώντας τέσσερις κόρες και δύο γιους. Οι γιοι πέθαναν µικροί ενώ από τις κόρες 
του η Φατιµά (παντρεύτηκε τον εξάδελφο του Αλί) είναι η πιο γνωστή και σεβαστή 
κυρίως από τους Σιίτες.  

        Ένα µήνα µετά το θάνατο της Χατίτζα  επέλεξε για σύζυγό του την πολύ ωραία 
κορασίδα Αϊσά (ιερό σήµερα πρόσωπο του Ισλάµ), κόρη του πιστού οπαδού 
του Αµπού Μπέκερ, ηλικίας µόνο επτά ετών, την οποία παντρεύτηκε δύο χρόνια 
αργότερα, σύνηθες φαινόµενο για την εποχή εκείνη. Ο Μωάµεθ αγάπησε την Αϊσά µε 
πάθος, όσο δεν αγάπησε άλλη σύζυγο σε όλη του τη ζωή (απέκτησε δεκαέξι συνολικά 
συζύγους). Η Αϊσά θα διαδραµατίσει αργότερα σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη της 
διαδοχής του Μωάµεθ (Χαλίφηδες). 

         Σε οικογενειακό συµβούλιο που έγινε για να κρίνει  σχετική κατηγορία κατά 
της  Αϊσά,  σώθηκε κυριολεκτικά από το  Μωάµεθ, λόγω της υπερβολικής αδυναµίας 
και αγάπης που της είχε ενώ ο πρωτoξάδελφος, γαµπρός και πιστός οπαδός  
του, Αλί (είχε νυµφευθεί τη κόρη του Μωάµεθ Φατιµά ) ήταν φανατικός κατήγορός 
της. Τη στάση αυτή του Αλί δεν θα συγχωρήσει ποτέ η Αϊσά και µετά το θάνατο του 
Μωάµεθ θα είναι η αιτία που θα του στερήσει την εκλογή του ως  πρώτου Χαλίφη 
(«ΙΣΛΑΜ» Του Υποστρατήγου ε.α. Σ. Κουρκούµπα Μέλους της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ). 

 

        Ανήσυχη θρησκευτική φύση ο Μωάµεθ, φιλοσοφούσε πάνω σε προβλήµατα της 
ζωής, της κοινωνίας, της αδικίας, της τελικής παγκόσµιας κρίσης και συχνά 
αποζητούσε τη µοναξιά των πολλών σπηλαίων στα όρη κοντά στην πόλη του, όπου 
καθόταν βυθισµένος σε περισυλλογή. Είναι δύσκολο να καθοριστεί σε ποιο βαθµό 
επηρεάστηκε από τις µονοθεϊστικές ιδέες και τα κινήµατα που ήταν γνωστά στην 
Αραβία των αρχών του 7ου αιώνα. Έχει υποστηριχθεί πως η ανάδειξη του Μωάµεθ 
σε θρησκευτικό ηγέτη συντελέστηκε σταδιακά, µέσα από εκτεταµένες περιόδους 
στοχασµού.. Ωστόσο κατά την ισλαµική παράδοση αυτό συνέβη σε µία συγκεκριµένη 
χρονική στιγµή µε την αποκάλυψη του αρχάγγελου Γαβριήλ. Στο σπήλαιο του Χίρα 
κοντά στη Μέκκα, ο Μωάµεθ, σε ηλικία περίπου 40 ετών (610 µ.Χ.) και κατά το 
µήνα του Ραµαντάν, οραµατίστηκε τον Γαβριήλ στη µορφή ενός άνδρα, που τον 
βεβαίωσε ότι θα ήταν «ο απεσταλµένος του Θεού». Στη συνέχεια του ζήτησε να 
«απαγγείλει» και τον ασπάστηκε. 

   

       Ένα από τα αµφιλεγόµενα περιστατικά του βίου του στη Μέκκα καταγράφεται 
από τον Πέρση ιστορικό Αλ Ταµπαρί και τον Ιµπν Σαντ. Σύµφωνα µε τη σχετική 
αφήγηση, κατά τη διάρκεια που ο Μωάµεθ απήγγειλε τη σουρά Αλ Νατζµ, ο σατανάς 
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παρενέβη στο λόγο του προσθέτοντας δύο στίχους που οδηγούσαν στο συµπέρασµα 
πως ο Μωάµεθ αποδεχόταν την ύπαρξη τριών θεοτήτων της Μέκκας. (Encyclopedia of 

Islam, σελ. 363). 

 

        O Μωάµεθ έφτασε στο χωριό Κουµπά, σε µικρή απόσταση από τη Μεδίνα, µετά 
από ταξίδι είκοσι ηµερών και εκεί διέταξε να χτιστεί το πρώτο τέµενος του Ισλάµ. 
Όταν εγκαταστάθηκε τελικά στη Μεδίνα, διαµορφώθηκε εκεί η πρώτη ισλαµική 
κοινότητα, αποτελούµενη αρχικά από τους εξόριστους της Μέκκας και τους 
κατοίκους της Μεδίνας που ασπάστηκαν το Ισλάµ. Από τις αραβικές φυλές, ο 
Μωάµεθ συνάντησε εναντίωση µόνο από λίγες οικογένειες. Αντιπαλότητες µεταξύ 
διαφορετικών φυλών συνέχισαν να διατηρούνται, ενώ σταθερή υπήρξε και η 
παρουσία µιας ισχυρής εβραϊκής παροικίας, της οποίας η εχθρότητα µε τη νέα 
ισλαµική κοινότητα µεγάλωσε. O Μωάµεθ διαµόρφωσε το λεγόµενο «σύνταγµα της 
Μεδίνας», που αποτελούσε µια επίσηµη γραπτή συµφωνία, µέσα από την οποία 
καθορίζονταν οι σχέσεις µεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων και οικογενειών. Το 
κείµενο, όπως είναι γνωστό µέσα από το έργο του Ιµπν Ισχάκ, θεωρείται ενδεικτικό 
των διπλωµατικών δεξιοτήτων του. Ως ανώτερη αρχή για τη διευθέτηση 
οποιασδήποτε διαφωνίας αναγνωριζόταν ο Θεός και ο Μωάµεθ, ενώ παράλληλα 
διαµορφωνόταν µια ενιαία κοινότητα, σε ένα περίκλειστο έδαφος, ακόµα όχι αµιγώς 
µουσουλµανική καθώς περιλαµβάνονταν σε αυτή Εβραίοι και πολυθεϊστές. Εν τέλει, 
ο Μωάµεθ κατέστη ο απόλυτος άρχων της κοινότητας, ως διοικητής, δικαστής, 
στρατιωτικός ηγέτης και προφήτης ταυτόχρονα. Για τους µουσουλµάνους, αυτή 
υπήρξε η πρώτη ιδανική ισλαµική κοινωνία, όπου η ενσωµάτωση των διαφόρων 
φυλών, οικονοµικών και κοινωνικών οµάδων, βασιζόταν στην έννοια της κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Ο Μωάµεθ διαχώρισε τα µέλη της κοινότητας σε εκείνους που είχαν 
µεταναστεύσει µαζί του από τη Μέκκα και σε όσους είχαν προσηλυτιστεί στη 
Μεδίνα, επιβάλλοντας συγχρόνως κάθε µέλος της µιας οµάδας να «υιοθετήσει» ένα 
µέλος της άλλης στο οποίο θα πρόσφερε τη βοήθεια του, ενδυναµώνοντας µε αυτό 
τον τρόπο τις σχέσεις τους. ∆εν είναι γνωστό µε ακρίβεια το µέγεθος της πρώιµης 
µουσουλµανικής κοινότητας, ωστόσο παραδοσιακές εξιστορήσεις αναφέρουν πως έξι 
µήνες µετά την άφιξη του Μωάµεθ στη Μεδίνα αριθµούσε περίπου 1500 µέλη (F.E. 

Peters (1994), A Reader on classical Islam, Princeton University Press, σελ. 74-75). 

  

         Κατά τη διάρκεια του 8ου και 9ου αιώνα µ.Χ. άρχισαν να υπάρχουν διαφόρων 
ειδών τριγµοί που είχαν σχέση µε το ποιος θα αναλάβει την εξουσία, κάτι το οποίο 
δηµιούργησε µία νέα κρίση ως προς τις συνειδήσεις των πιστών. Ως αντίδραση αυτών 
των ενεργειών πολλοί Μουσουλµάνοι στράφηκαν στον Σουφισµό ένα µυστικιστικό 
ρεύµα που επίδρασε και επιδρά ακόµα και σήµερα στο Μουσουλµανικό ιδεώδες αλλά 
και στον ασκητισµό. Τα αραβικά φύλα µετά και την πολιτιστική επανάσταση των 
Αββασίδων γνώρισαν την ελληνική φιλοσοφία και παρέλαβαν τη σκυτάλη της 
εξέλιξης των επιστηµών. Η πρόοδος των επιστηµών που επετεύχθη κατά τους πέντε 
επόµενους αιώνες στον αραβικό κόσµο διακόπηκε µετά και την πτώση της Γρανάδας 
στις 2 Ιανουαρίου του 1492 του τελευταίου προπυργίου των Αράβων στην Ισπανία 
κάτι το οποίο σηµατοδότησε και την παρακµή της Αραβικής Αυτοκρατορίας η οποία 
καταλύθηκε εν τέλει το 1517 από τους Οθωµανούς. 
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          Παρακάτω παρατίθεται µία πηγή σχετική µε την έλευση των Αράβων. 

                           Ο προσκυνητής τη Πλακεντίας για τους Άραβες 

           (Στο φρούριο Φαράν) είναι εγκατεστηµένοι 800 φρουροί µε τις γυναίκες τους 
στην υπηρεσία του Ρωµαϊκού Κράτους. Τρόφιµα και στολές εξασφαλίζουν από το 
ταµείο (της επαρχίας) της Αιγύπτου. Κάθε µέρα βγαίνουν για περιπολίες στην έρηµο µε 
τις αραβικές φοράδες τους, που τρέφονται µε άχυρο και κριάρι από το κρατικό ταµείο, 
για να προστατεύουν τις µονές και τους ερηµίτες από τις ληστρικές επιθέσεις των 
Αράβων. Οι Άραβες, φυσικά, δεν ανησυχούν ιδιαίτερα ούτε φοβούνται τους στρατιώτες. 
Όταν εγκαταλείπουν το φρούριο, οι φρουροί κλειδώνουν τις πύλες και παίρνουν τα 
κλειδιά µαζί τους. (J. Wilkinson, Jerusalem Pilgrims before the Crusades, Warminster 1977, 88). 

 

                                          Κοράνι και Ισλαµική Θρησκεία 
 

        Το Κοράνιο ή Κοράνι είναι το ιερό βιβλίο του Ισλάµ. Το όνοµά του σηµαίνει 
κυριολεκτικά "Απαγγελία". Οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν ότι το Κοράνιο είναι ο 
λόγος του Θεού, η καταγραφή της αποκάλυψης του στο ανθρώπινο γένος, έτσι όπως 
µεταδόθηκε στον προφήτη Μωάµεθ σε µια περίοδο 23 ετών από τον άγγελο Γαβριήλ.  

        Ο Μωάµεθ δεν ήξερε να διαβάζει ή να γράφει. Απλώς απήγγειλε ό,τι του 

αποκαλυπτόταν, προκειµένου να το αποστηθίσουν και να το καταγράψουν οι 

σύντροφοί του. Οι Μουσουλµάνοι λόγιοι πιστεύουν ότι το κείµενο του Κορανίου 

αντιστοιχεί ακριβώς σε αυτά που αποκαλύφθηκαν στον Μωάµεθ µέσω του αγγέλου 

Γαβριήλ. Οι αποκαλύψεις δόθηκαν σε µια περίοδο 20 µε 23 χρόνων περίπου, από 

το 610 µ.Χ. ως το θάνατό του το 632 µ.Χ. 

Τον καιρό του θανάτου του Προφήτη Μωάµεθ, πολλές από τις αποκαλύψεις του 

Θεού προς το πρόσωπό του βρίσκονταν ήδη καταγεγραµµένες. Οι αποκαλύψεις 

γράφονταν σε διάφορα υλικά, που βρίσκονταν πρόχειρα εκεί γύρω, κυρίως σε φύλλα 

από φοίνικες, σε δέρµατα, και σε κόκκαλα. Επί χαλιφείας του Αµπού Μπακρ και 

κατά τη διάρκεια των πολέµων κατά των Αποστατών, η µάχη στους Κήπους του 

Θανάτου στη κοιλάδα Γιαµαµάχ ανάµεσα σε µουσουλµάνους και αποστάτες από το 

Ισλάµ κόστισε τη ζωή των περισσοτέρων από τους πιστούς του Μωάµεθ, που είχαν 

ακούσει τις αποκαλύψεις του Θεού και τη διδασκαλία του Προφήτη τους. Ο κίνδυνος 

να χαθεί για πάντα ο Λόγος του Θεού ήταν άµεσος. Ο πρώτος που συνειδητοποίησε 

τον κίνδυνο ήταν ο επόµενος µετά τον Αµπού Μπακρ, χαλίφης, ο Ουµάρ ιµπν αλ-

Χαττάµπ. 

Ο Αµπού Μπακρ, τότε, επιφόρτισε τον 21χρονο Ζαγίντ ιµπν Θααµπίτ και έναν από 

τους τέσσερεις που κατέγραφαν τα λεγόµενα του προφήτη κατά τη διάρκεια της ζωής 

του, να καταγράψει και να συγκεντρώσει αυτά που θυµόντουσαν οι Κουράα (έτσι 
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λέγονταν αυτοί που είχαν αποµνηµονεύσει ολόκληρο το Κοράνι) και οτιδήποτε είχε 

γραφεί αποσπασµατικά, σε ένα βιβλίο.  

       Ο Ζαγίντ αναφέρει: «… έτσι άρχισα να ψάχνω να βρω τα διάφορα κοµµάτια του 

Κορανίου που ήταν γραµµένα σε φοινικόφυλλα, στην επιφάνεια επίπεδων πετρών, σε 

κοµµάτια δέρµατος, στις καρδιές των ανθρώπων, και στα κόκκαλα (συνήθιζαν να 

γράφουν στα κόκκαλα της ωµοπλάτης των καµήλων και των προβάτων). Συνέχισα να 

ψάχνω µέχρι που ανακάλυψα και το τελευταίο κοµµάτι (κεφάλαιο) του Κορανίου που 

ήταν τελείως εξαφανισµένο.» Μετά κατέγραψε τις διηγήσεις των ανθρώπων που είχαν 

αποµνηµονεύσει κοµµάτια ή και ολόκληρο το Κοράνι. Όπως γράφει ο Πέρσης 

θεολόγους Al Baghawee στο βιβλίο του Sharh as –Sunnah (4/522) οι άνθρωποι που 

τα υπαγόρευαν ήταν τόσο έντιµοι και τόσο θρήσκοι που δεν τόλµησαν να αλλάξουν ή 

να ξεχάσουν ούτε τελεία από το Λόγο του Θεού. 

        Οι κύλινδροι του Κορανίου που µαζεύτηκαν έµειναν στη φύλαξη του Αµπού 

Μπακρ µέχρι που πέθανε, µετά πέρασαν στη φύλαξη του Οµάρ µέχρι που πέθανε και 

αυτός και µετά στη φύλαξη της κόρης του, Χάφσα µπιντ Οµάρ. 

        Ο Ζαγίντ έκανε πολλά αντίγραφα από το κείµενο που τελικά έφτιαξε, αλλά 

καινούρια, διαφορετικά και µερικές φορές αλληλοσυγκρουόµενα αποσπάσµατα 

µπήκαν στα αντίγραφα που κυκλοφορούσαν σε µια ευρεία επικράτεια πια. Τελικά, 

διαφορετικά κείµενα διάβαζαν οι µουσουλµάνοι της Μεδίνας, διαφορετικά της 

Συρίας και διαφορετικά του Ιράκ. 

        Έτσι κατά τη διάρκεια της χαλιφείας του Οθµάν ιµπν Αφφάν, το αυθεντικό 

κείµενο που ήταν στη φύλαξη της Χάφσα, διασταυρώθηκε µε τα κείµενα που 

επικρατούσαν σε όλη την µουσουλµανική επικράτεια. Αυτά, τα αντίγραφα που 

ετοιµάστηκαν πάλι από την Ζαγίντ και µε τη βοήθεια ενός συµβουλίου στη Μεδίνα, 

µοιράστηκαν πάλι σε όλες τις πόλεις, φέρνοντας τη σφραγίδα της αυθεντικότητας και 

της έγκρισης των αρχών και τα άλλα κείµενα διατάχτηκε να καταστραφούν. 

       Από το τότε αυτό το κείµενο διαφυλάχτηκε απολύτως, ώστε να είµαστε βέβαιοι 

ότι ακόµα και σήµερα έχουµε µπροστά µας, το κείµενο της εποχής του Οθµάν.( «Η 

Έναρξη» (στα αραβικά, αλ Φάτιχα), το πρώτο δηλαδή κεφάλαιο του Κορανίου, αναφέρει: «Στο όνοµα 

του οικτίρµονος και ελεήµονος [Αλλάχ] . Αίνος στον [Αλλάχ], τον Κύριο του Παντός. Στον οικτίρµονα 

και ελεήµονα. Στον ∆εσπότη κατά την ηµέρα της κρίσης. Σε προσκυνούµε και σε ικετεύουµε. Οδήγησέ 

µας στην ευθεία οδό. Στην οδό εκείνων που ευεργετήθηκαν από σένα. Και όχι στην οδό εκείνων που 

υπέπεσαν στην οργή σου, και στην οδό των πεπλανηµένων». Κοράνιο σούρα 1:1-7, έκδοση Χάρη Πάτση 

Κοράνιον. Οι ευσεβείς Μουσουλµάνοι απαγγέλουν αυτούς τους στίχους πέντε φορές την ηµέρα στις 

προσευχές τους.)) 

 

       Παρακάτω παρατίθεται µία πηγή σχετικά µε το κήρυγµα που έθετε το Κοράνι 

όσον αφορά τον πόλεµο εναντίων των «απίστων». 
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                              Το Κοράνι για τον πόλεµο κατά των απίστων 

        Καταπολεµήστε τους εχθρούς σας στον πόλεµο που γίνεται για την θρησκεία, αλλά 

µην επιτεθείτε ποτέ πρώτοι. Ο Θεός µισεί τους επιτιθέµενους. Σκοτώστε τους εχθρούς 

σας παντού όπου τους βρίσκεται. ∆ιώξτε τους από το φως από όπου σας έδιωξαν. Ο 

κίνδυνος να αλλάξετε θρησκεία είναι χειρότερος από το φόνο. Μην τους πολεµάτε 

καθόλου κοντά στο Τέµενος Χαράµ, εκτός αν σας προκαλέσουν. Αν σας επιτεθούν, 

κολυµπήστε µέσα στο αίµα τους. Αυτή είναι η ανταµοιβή που χρωστιέται στους 

άπιστους. (Κ. Καλοκαιρινός, Ιστορία Ρωµαϊκή και Βυζαντινή, 146 π.Χ.-1453 µ.Χ., ΟΕ∆Β, Αθήνα 1981, 232.) 

 

 

                         Οι απαρχές του Ισλαµικού Φονταµενταλισµού 
 

            ∆εν πέρασαν δύο χρόνια από το θάνατο του Μωάµεθ και οι ισλαµιστές 
µαχητές µε την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλίφηδων εισέβαλαν και κατέκτησαν, 
σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα, τις πλούσιες χώρες της Εγγύς Ανατολής. Οι 
κατακτήσεις των Αράβων ισλαµιστών πραγµατοποιήθηκαν µε εκπληκτική ταχύτητα 
και είχαν ποικίλες αιτίες. Ιδιαίτερη σηµασία είχε η εξάντληση των Βυζαντινών και 
των Περσών από τους µακροχρόνιους και µεταξύ τους αγώνες. Οι τύχες της Συρίας, 
της Περσίας, της Παλαιστίνης, της Μεσοποταµίας και της Αρµενίας είχαν οριστικά 
κριθεί µέχρι το 640 µ.Χ.. Συγχρόνως άρχισε η κατάληψη της Αιγύπτου, η οποία 
αποτελούσε το σιτοβολώνα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία ολοκληρώθηκε 
µε την οριστική κατάληψη της Αλεξάνδρειας το 646 µ.Χ.. Μετά την κατάληψη της 
Βορείου Αφρικής, στις αρχές του 8ου αιώνα, οι Άραβες ισλαµιστές κατέκτησαν και 
µέρος της βησιγοτθικής Ισπανίας. Η προέλαση τους, όµως, στη ∆ύση αναχαιτίστηκε 
τελικά από τους Φράγκους το 732 µ.Χ. στο Πουατιέ. (Βιβλίο Β’ Λυκείου «Ιστορία του 
Μεσαιωνικού και του Νεότερου κόσµου 565-1815», Κεφ. 4 «Οι αραβικές κατακτήσεις και οι συνέπειες τους» 

σελ.18-19) 

             

             Παρακάτω παρατίθεται µία πηγή σχετικά µε το ποια ήταν η οικονοµική, 
κυρίως, σηµασία της Αιγύπτου η οποία καταλήφθηκε από την τις επιδροµές των 
Αράβων ισλαµιστών. 

                                                     

                                     Η οικονοµική σηµασία της Αιγύπτου  

              Περισσότερο, όµως, από την υπόλοιπη χώρα, η Αλεξάνδρεια επωφελείται από 
τις ευεργεσίες του Νείλου, που το θέρος αρδεύει και προετοιµάζει τη γη και τη σπορά. 
Όταν η γη σπαρθεί, οι κάτοικοι απολαµβάνουν µία µεγάλη ευλογία. Ένα µέτρο καρπού 
αποδίδει στο τέλος εκατό έως εκατόν είκοσι µέτρα. Έτσι γίνεται χρήσιµη στις άλλες 
επαρχίες. Από εδώ η Κωνσταντινούπολη και η Θράκη εξασφαλίζουν το µεγαλύτερο 
µέρος της τροφής τους, το ίδιο και οι ανατολικές επαρχίες, (που χρειάζονται το σιτάρι) 
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εξαιτίας της παρουσίας του αυτοκρατορικού στρατού που πολεµά εναντίων των 
Περσών. Καµία άλλη επαρχία έξω από τη θεία Αίγυπτο δεν µπορεί να καλύψει αυτή την 
ανάγκη. (Expositio totius mundi et gentium, κεφ. 36, εκδ. J. Rouge, Παρίσι 1966, 172.) 

 

             Το Ισλάµ κατά τακτικά χρονικά διαστήµατα αντιµετώπισε κάποιες κρίσεις, 
µε συνοδεία ορισµένων προσπαθειών να επιστρέψουν οι ισλαµικές κοινωνίες στα 
ιδεώδη που υπαγόρευε το Κοράνι. Εµφανίστηκαν διάφορες οργανωµένες οµάδες 
ανθρώπων (σέκτες) οι οποίες υποστήριζαν ότι µπορούσαν να ερµηνεύσουν τη Σαρία, 
την ουσία δηλαδή του Κορανίου, ότι κατείχαν το κλειδί για την ιερή σοφία και αυτό-
ανακαλούνταν θεµατοφύλακες της θρησκείας. Αυτοί, λοιπόν, οι Μουφτήδες εξέδιδαν 
γνωµοδοτήσεις οι οποίες είχαν ως στόχο διάφορους ή άπιστους, Μουσουλµάνους, οι 
οποίοι δεν δέχονταν να υιοθετήσουν τις απόψεις των εκάστοτε µουφτήδων περί της 
ουσίας της Σαρίας. Αυτά τα κινήµατα έλαβαν την ονοµασία «αφυπνιστικά κινήµατα» 
και µέσω αυτών γεννήθηκε ο ισλαµικός Φονταµενταλισµός. 

                    

                                                  Το Πολιτικό Ισλάµ 
            

            Μετά την κατάρρευση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας δηµιουργήθηκαν 
πολλές ισλαµικές οργανώσεις, ώστε να εναντιωθούν και να επιδείξουν αντίσταση στη 
δυτική κυριαρχία. Μία από αυτές τις οργανώσεις αποτελεί η Μουσουλµανική 
Αδελφότητα, η οποία ιδρύθηκε στην Αίγυπτο το 1928 από τον Χασάν Αλ-Μπάνα 
(1906-1949) ο οποίος ήταν και ο σύγχρονος εµπνευστής του Πολιτικού Ισλάµ. Ο 
ίδιος πίστευε ότι το να επιτύχουν τον αγώνα τους ενάντια στη νεωτερικότητα που 
έφερε η ∆ύση και τα κατάλοιπα της ήταν να αντισταθούν και να προωθήσουν το 
Ισλάµ ως κυρίαρχη ιδεολογία. Επί δύο δεκαετίες παρέµενε ο ακλόνητος φρουρός και 
εκπρόσωπος του Ισλαµικού Κινήµατος. Συνεργάστηκε µε πολλές παρόµοιες 
οργανώσεις και επιδίωκε να επηρεάσει τους διάφορους ακτιβιστές µε τις 
ριζοσπαστικές ιδέες και αξίες της Μουσουλµανικής Αδελφότητας. Η 
Μουσουλµανική Αδελφότητα το 1952 υποστήριξε το κίνηµα των «Ελεύθερων 
Αξιωµατικών» µε αρχηγό το Νάσερ.  

             Μετά την κατάληψη της εξουσίας, όµως, από το Νάσερ, άρχισαν η διώξεις 
εναντίον της οργάνωσης κα πολλοί «Αδερφοί Μουσουλµάνοι» έφυγαν για την 
Αίγυπτο αλλά και για χώρες της Ευρωπαϊκής ηπείρου, όπως είναι η Γερµανία και η 
Γαλλία. Κύριος εκφραστής της οργάνωσης εκείνη την περίοδο ήταν ο Σαγιέντ 
Κουντµπ, τον οποίο είχαν ονοµάσει και ως «Τρότσκυ του Ισλαµισµού». Αποτελούσε 
εκφραστής του ακραίου Ισλάµ. Στην ουσία ήταν ο πρώτος ο οποίος αναφέρθηκε στην 
αναγκαιότητα του Τζιχάντ (ιερού πολέµου), ώστε να εγκαθιδρυθεί το Ισλαµικό 
Κράτος. Για τον Κουντµπ αναφαίρετο καθήκον κάθε µουσουλµάνου ήταν να 
καταστρέψει αυτόν τον κόσµο και να δηµιουργήσει ένα καινούριο ισλαµικό κράτος 
(John L. Esposito, «The Islamic Threat, Myth or Reality», Oxford University Press, New York 1999, σελ. 52-53). 

               Η ιδεολογία του Ισλαµισµού του Κουτµπ και το πουριτανικό µισαλλόδοξο 
Ισλάµ Μουσουλµάνων της Σαουδικής Αραβίας αποτέλεσαν τη γενεσιουργό αιτία της 
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Αλ Κάιντα και το σύγχρονο τζιχαντιστικό στοιχείο , αλλά και ο Σαλαφιστικός 
Τζιχαντισµός γνωστός ως Takfiri Jihadism. Αυτού του είδους ακραίοι ισλαµιστές δεν 
έχουν τον παραµικρό δισταγµό στο να σκοτώσουν όσους οι ίδιοι θεωρούν ως 
αιρετικοί του Ισλάµ. Ο Κουτµπ θεωρούσε ότι η βία είναι απαραίτητο στάδιο ώστε να 
δηµιουργηθεί ένα καθαρά ισλαµιστικό κράτος το οποίο µετέπειτα υιοθετήθηκε από 
τον συµπατριώτη του, τον Αιγύπτιο Αµπντ αλ-Σαλάµ Φαράτζ. Ο Φαράτζ τόνισε ότι 
είναι ιερό καθήκον του κάθε Μουσουλµάνου το να µετέχει στον «ιερό πόλεµο» και 
ως ανταµοιβή θα υπήρχε για τον κάθε µαχητή από αυτούς µία θέση στον παράδεισο.    

               Μια πολύ σηµαντική ισλαµιστική οργάνωση είναι η Jamaat i-Islami. Η 
συγκεκριµένη οργάνωση είχε δηµιουργηθεί ως πολιτική παράταξη το 1941 στην υπό 
Βρετανική κατοχή Ινδία από ένα Ισλαµιστή δηµοσιογράφο και διανοούµενο, τον 
Sayyid Abul ala Maududi (1903-1979). Τη χρονιά 1927 ο Maududi έγραψε ένα βιβλίο 
«Jihad in Islam» το οποίο ανέφερε ότι η έννοια του Τζιχάντ, αλλά και ο ρόλος του 
έχει καθιερώσει το Ισλάµ ως µία καθαρά πολιτική ιδεολογία. Για τον ίδιο το Τζιχάντ 
ήταν πρώτα από όλα ένας αγώνας, µία πάλη εναντίον του εαυτού, ώστε να 
αποτρέπονται οι πειρασµοί. Παράλληλα, µέσα από αυτές τις σκέψεις έδωσε την 
ώθηση σε ορισµένους θεωρητικούς ριζοσπάστες να «ασπαστούν» την τυφλή βία, 
ώστε να επιβεβαιωθεί ότι το Ισλάµ είναι η παγκόσµια επανάσταση που για να 
εγκαθιδρυθεί πρέπει να επεκταθεί, αφού, όπως λένε, αυτή είναι η θέληση του Θεού. 
Παρόλ’ αυτά ο Maududi δεν ήταν θετικός σε µία γενικευµένη σύρραξη ανάµεσα 
στους «Αδερφούς Μουσουλµάνους» και στους άπιστους και Σταυροφόρους. 
Θεωρούσε ότι το πολιτικό Ισλάµ µπορούσε να επικρατήσει µε ειρηνικό τρόπο βάση 
της ανωτερότητας του αλλά και τη σωστή ισλαµικής εκπαίδευση της κοινωνίας. 
Υποστήριζε, µέσω των γραπτών του, ότι από τη Σαρία (την ουσία, δηλαδή, του 
Κορανίου) πιο τέλειο νοµικό σύστηµα δεν υπάρχει, ενώ µε τη σωστή και ορθή 
εφαρµογή θα µπορούσε να αποτελέσει και το νοµικό πλαίσιο της «δηµοκρατο- 
θεοκρατίας», που για τον ίδιο αποτελούσε το ιδεατό πολίτευµα. Μετά την διάλυση 
της «Βρετανικής» Ινδίας, η χώρα χωρίστηκε σε τρία διαφορετικά µέρη. Το ∆υτικό 
Πακιστάν, την Ινδία και το Ανατολικό Πακιστάν (το σηµερινό Μπαγκλαντές). Ο 
Maududi έστρεψε τις προσπάθειες του ώστε να εξισλαµίσει το Ισλάµ. Η βασική 
κληρονοµιά του Maududi ήταν ότι έκανε πιο προσιτή στο λαό, της περιοχής εκείνης, 
µέσω των βιβλίων την ισλαµιστική ιδεολογία, ώστε να µπορεί να γίνει κατανοητή 
αλλά και αποδεκτή από τον κάθε Μουσουλµάνο (Ανπχος Κλεάνθης Κυριακίδης, Άρθρο: 

«Στρατηγική Σκέψη», Α∆ΙΣΠΟ 2012).          

              

                                           

                                           Κεφάλαιο Γ: Σταυροφορίες 
            

                                                  Αιτίες 
 

            Η ιδέα των Σταυροφοριών που γεννήθηκε στη ∆υτική Ευρώπη στη διάρκεια 
του 11ου αιώνα, προήλθε από το συνδυασµό δύο παραγόντων. Αφενός, της αναβίωση 
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της αρχαίας παράδοσης των προσκυνηµάτων στους Αγίους Τόπους στη διάρκεια του 
10ου αιώνα και της έντονη φηµολογίας, αφετέρου, που αναπτύχθηκε στη ∆ύση από το 
τέλος της χιλιετίας για ωµότητες σε βάρος των προσκυνητών από την πλευρά των 
Αράβων και των Τούρκων. Οι τελευταίοι, κύριοι της Βαγδάτης και προστάτες των 
Χαλιφών, ήδη από το 1055, κατέκτησαν τη Συρία και κυρίευσαν τα Ιεροσόλυµα. Οι 
δυτικοί χρονογράφοι του 12ου αιώνα αναφέρουν τον φανατισµό των Τούρκων ως 
κύρια αιτία των Σταυροφοριών. Όµως η άποψη αυτή δεν επιβεβαιώνεται από την 
ιστορική έρευνα. Η πρωτοβουλία προήλθε από τους Πάπες, οι οποίοι είχαν 
προσδώσει χαρακτήρα ιερού πολέµου στην επιχείρηση ανάκτησης (Reconquista) των 
χριστιανικών εδαφών της Ισπανίας στους Άραβες (Βιβλίο Β’ Λυκείου «Ιστορία του 
Μεσαιωνικού και του Νεότερου κόσµου 565-1815», Κεφ.3 «Από το σχίσµα των δύο εκκλησιών ως την άλωση 

της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους» σελ.67).  

 

                                                  

 

                                                         Ά Σταυροφορία 

             

           Μέχρι το 1060, περίπου, στις περιοχές από την Μικρά Ασία ως 

την Αίγυπτο επικρατούσε σχετική ηρεµία, και οι Φατιµίδες Άραβες που κατείχαν 

τους Αγίους Τόπους ήταν αρκετά ανεκτικοί µε τους χριστιανούς προσκυνητές που 

έφταναν εκεί. Εκείνη όµως την εποχή ξεκίνησε η εισβολή 

των Σελτζούκων Τούρκων στην Μέση Ανατολή. Οι Σελτζούκοι εξορµώντας από τις 

περιοχές της κεντρικής Ασίας, την Χωρασµία και την Υπερωξιανή, κατέκτησαν 

την Περσία και την Μεσοποταµία, καθιστώντας τους Αβασίδες Χαλίφες της 

Βαγδάτης ηγεµόνες-ανδρείκελα µε θρησκευτική και συµβολική εξουσία µόνο. Για 

τον απλό κάτοικο της ∆ύσης στο Μεσαίωνα, η Ανατολή φάνταζε ως κάτι το πολύ 

µακρινό και εξωτικό. Ελάχιστοι γνώριζαν για τις µεγάλες προόδους των Αράβων στις 

επιστήµες, στη λογοτεχνία, στην αρχιτεκτονική και στις καλές τέχνες, αλλά πολλοί 

είχαν ακούσει ιστορίες για τα παλάτια και για τα πλούτη τους. Συνήθως αυτές τις 

ιστορίες τις θεωρούσαν µυθοπλασίες και τίποτα παραπάνω αλλά µετά από την 

κατάκτηση µερικών αραβικών εδαφών στην Ισπανία, οι ∆υτικοί είδαν από πρώτο χέρι 

ότι πολλές από αυτές τις διαδόσεις ήταν αληθινές. Αυτό έκανε πολύ κόσµο να 

ονειρεύεται όλο και περισσότερο την Ανατολή. 

             

           Το 1088, ο Ουρβανός Β΄ έγινε Πάπας. Την ίδια εποχή, όλο και περισσότεροι 

κύκλοι στη Ρώµη έβλεπαν θετικά την ιδέα της διεξαγωγής µίας Σταυροφορίας. Ένας 

προηγούµενος Πάπας, τον οποίο είχε γνωρίσει ο Ουρβανός, ο Γρηγόριος Η΄, είχε 

προσπαθήσει προς αυτή την κατεύθυνση ήδη από το 1074, αλλά χωρίς αποτέλεσµα. 

Η ιδέα όµως των Σταυροφοριών υπήρχε και παλαιότερα και µάλιστα συνδεόταν και 

µε µεσαιωνικούς δυτικοευρωπαϊκούς θρύλους για την εµφάνιση του Χριστού ως 
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πάνοπλου ιππότη να καταδιώκει τους απίστους στη ∆ευτέρα Παρουσία, για την οποία 

πολλοί πίστευαν ότι θα γινόταν το έτος 1000. Η πραγµατοποίηση, όµως, των ιδεών 

αυτών ήταν ένα άλλο θέµα. 

            

           Τελικά, η αφορµή για το ξεκίνηµα της Α΄ Σταυροφορίας ήρθε απροσδόκητα 

από τη Βυζαντινή Ανατολή, καθώς από το 1054 υπήρχε το Σχίσµα των Εκκλησιών. Ο 

αυτοκράτορας Αλέξιος ο Κοµνηνός έστειλε µία επιστολή στον Πάπα, στην οποία τού 

ζητούσε να στείλει µισθοφόρους από τη ∆ύση για να καταφέρει να νικήσει τους 

Σελτζούκους Τούρκους στη Μικρά Ασία. Ο Πάπας άδραξε την ευκαιρία για 

επέκταση της επιρροής του στην Ανατολή και για αναθέρµανση του θρησκευτικού 

αισθήµατος στη ∆ύση και έστειλε αγγελιαφόρους σε όλους τους σηµαντικούς 

ηγεµόνες και κόµηδες να πάψουν τους µεταξύ τους πολέµους και να πάνε στους 

Αγίους Τόπους για να πολεµήσουν και να τους απελευθερώσουν. Όσοι δέχονταν 

έραβαν στον ώµο τους έναν κόκκινο σταυρό. Έτσι ονοµάστηκαν «σταυροφόροι», 

αυτοί που φέρουν σταυρό (Σταυροφορίες, στον τόµο Παγκόσµια Ιστορία Τόµος Β΄ εγκυκλοπαίδειας 

Εκδοτικής Αθηνών, σελ. 4-13). 

 

           Παρακάτω παρατίθεται µία πηγή σχετικά µε τη Συµφωνία που σύναψε ο 

Αλέξιος Ά Κοµνηνός µε τους Σταυροφόρους. 

          

                          

 

                            Συµφωνία του Αλεξίου Ά µε τους Σταυροφόρους 

           Κι έτσι ο Γκοντοφρέ (Γοδεφρείδος του Μπουγιόν) δεν άργησε να κάνει το 

θέληµα του αυτοκράτορα. Αφού παρουσιάστηκε λοιπόν µπροστά του, ορκίστηκε στον 

όρκο που του ζήτησε: όσες πόλεις και εδάφη ή φρούρια ανήκαν προηγουµένως στην 

αυτοκρατορία των Ρωµαίων και κατορθώσει να τα κυριεύσει, (ο Γοδεφρείδος) να τα 

παραδίδει στον αρχηγό που α έστελνε ο αυτοκράτορας γι’ αυτό το σκοπό. Όταν έδωσε 

αυτόν τον όρκο και πήρε αρκετά χρήµατα, ο αυτοκράτορας τον κράτησε στο παλάτι, 

έφαγαν µαζί στο ίδιο τραπέζι και διασκέδασαν πλούσια, ύστερα ο Γκοντοφρέ πέρασε 

απέναντι στον Πελεκάνο και καταυλίστηκε εκεί (Άννα Κοµνηνή, Αλεξίας, ΙΧ, 11, εκδ. B. Leib, τοµ. 3, 

Παρίσι, 1945, 226.). 

 

                                                        Β΄ Σταυροφορία 
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          Η ∆εύτερη Σταυροφορία ήταν µία προσπάθεια της ∆ύσης να αντεπιτεθεί στην 

όλο και αυξανόµενη πίεση των Τούρκων. Ξεκίνησε το 1147 και τερµατίστηκε το 

1149 πετυχαίνοντας να χειροτερέψει την κατάσταση για τα σταυροφορικά κράτη, 

αλλά και να µεγαλώσει το χάσµα µεταξύ της δυτικής Χριστιανοσύνης και 

της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

             

           Η αφορµή δόθηκε. Ο Σελτζούκος διοικητής της Μοσούλης, Ζενγκί, που είχε 

καταφέρει να κυριεύσει και το Χαλέπι, κατέλαβε το 1144 την Έδεσσα, καταλύοντας 

το σταυροφορικό κράτος του οποίου ήταν έδρα. Στη συνέχεια ασχολήθηκε µε 

προβλήµατα στο εσωτερικό της επικράτειάς του και δύο χρόνια αργότερα 

δολοφονήθηκε από έναν αξιωµατικό του. Ο γιος του και σουλτάνος του 

Χαλεπιού, Νουρεντίν, αντιµετώπισε µε επιτυχία την εξέγερση των Αρµενίων της 

Έδεσσας που υποστηρίχθηκε και από τον παλιό κόµη της, Ζοσελέν Β΄, άρχισε να 

πιέζει επικίνδυνα την Αντιόχεια και αναδείχθηκε στο σηµαντικότερο αντίπαλο των 

σταυροφόρων για τα επόµενα 30 χρόνια. 

                         

                                                   Η Πορεία των Γερµανών  

          Τον Μάιο 1147 ο Κορράδος µε τα γερµανικά στρατεύµατα ξεκίνησε για την 

Ανατολή. Οι Γερµανοί διέσχισαν χωρίς αναταραχές την Ουγγαρία και συνέχισαν 

ειρηνικά και κατά την είσοδό τους στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όµως στη 

Φιλιππούπολη έγιναν κάποιες συγκρούσεις που συνεχίστηκαν και στην 

Ανδριανούπολη µε µεγαλύτερη σφοδρότητα. Οι Γερµανοί τελικά έφτασαν στα 

περίχωρα της Κωνσταντινούπολης και στα τέλη Σεπτεµβρίου πέρασαν στην Μικρά 

Ασία χωρίς να περιµένουν τους Γάλλους. Όµως σε µία ενέδρα των Τούρκων στο 

∆ορύλαιο οι περισσότεροι σταυροφόροι σκοτώθηκαν. Όσοι έζησαν επέστρεψαν στην 

Κωνσταντινούπολη. 

 

                                                   Η Πορεία των Γάλλων 

           Οι Γάλλοι ξεκίνησαν στα τέλη Ιουνίου του 1147. Όταν έφτασαν 

στον ∆ούναβη, βυζαντινοί απεσταλµένοι τούς ζήτησαν να συµπεριφερθούν µε 

σεβασµό στον πληθυσµό της αυτοκρατορίας, πράγµα που έγινε. Ταυτόχρονα οι 

βυζαντινοί φρόντισαν για τον ανεφοδιασµό των Γάλλων µε τρόφιµα στήνοντας 

υπαίθριες αγορές στην πορεία τους. Όταν ο Λουδοβίκος έφτασε στην 

Κωνσταντινούπολη ο αυτοκράτορας Μανουήλ Α΄ τον δέχθηκε µε τιµές. Στη συνέχεια 

ο Λουδοβίκος ενώθηκε µε τον Κορράδο και µαζί συνέχισαν ως την Έφεσο. Εκεί ο 

Κορράδος αρρώστησε και ο Μανουήλ τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη για να 

αναρρώσει. Όταν οι Γάλλοι έφτασαν στην Αττάλεια ήταν εξαντληµένοι από την 

πορεία και αποφάσισαν να συνεχίσουν τον υπόλοιπο δρόµο µε καράβια. Όµως στα 
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πλοία δεν χωρούσε όλος ο στρατός και έτσι πολλοί έµειναν στην Αττάλεια. Από 

αυτούς µόνο ένα µικρό τµήµα κατάφερε να ενωθεί µε τον υπόλοιπο στρατό 

στην Αντιόχεια. Στην Αντιόχεια ο Λουδοβίκος συνάντησε τον ηγεµόνα της, 

Ραϋµόνδο του Πουατιέ, και παρά τις πιέσεις του, απέφυγε να δεσµευθεί για επίθεση 

εναντίον του Νουρεντίν και συνέχισε την πορεία του προς την Ιερουσαλήµ. Εκεί, 

όταν έφτασε το 1148, ξανασυναντήθηκε µε τον Κορράδο που είχε φτάσει µε καράβια 

από την Κωνσταντινούπολη. 

 

             Στην Ιερουσαλήµ οι Γάλλοι και οι Γερµανοί πέρασαν δύο µήνες χωρίς 

συγκρούσεις µε τους µουσουλµάνους που απειλούσαν το βασίλειο, αλλά µε έντονες 

φιλονικίες µεταξύ τους. Τελικά οι τρεις σύµµαχοι, ο Λουδοβίκος, ο Κορράδος και ο 

Βαλδουίνος της Ιερουσαλήµ, αποφάσισαν να επιτεθούν στη ∆αµασκό. Παρ’ όλο που 

στην αρχή η επίθεσή τους είχε επιτυχία, τα πράγµατα γρήγορα χειροτέρεψαν. Από τη 

µία οι σταυροφόροι δεν έφταναν για να αποκλείσουν ολοκληρωτικά την πόλη, και 

από την άλλη ο Νουρεντίν, µετά από την έκκληση του εµίρη της ∆αµασκού για 

βοήθεια, πλησίαζε µε το στρατό του. Σαν να µην έφτανε αυτό, οι σταυροφόροι 

διαφώνησαν για το ποιος θα διοικούσε τη ∆αµασκό όταν θα την κατελάµβαναν και 

αυτό αύξησε τις τριβές µεταξύ τους. Τελικά, µπροστά στον κίνδυνο να κυκλωθούν 

από τους ∆αµασκηνούς και τον Νουρεντίν υποχώρησαν και η Β΄ Σταυροφορία έληξε 

µε αποτυχία. 

 

                                        Οι επιπτώσεις της Β΄ Σταυροφορίας 

             Η συµµαχία ανάµεσα στο Βασίλειο της Ιερουσαλήµ, στους Γάλλους και 

στους Γερµανούς διαλύθηκε. Ο Κορράδος αναχώρησε αµέσως για την πατρίδα του 

µέσω Κωνσταντινούπολης, ενώ ο Λουδοβίκος έµεινε στην περιοχή µέχρι το 1149 

αρνούµενος να παραδεχθεί την ήττα του. 

Οι σταυροφορικές ηγεµονίες αντιµετώπιζαν ενωµένους, πλέον, τους µουσουλµάνους 

και πιο ισχυρούς από ποτέ. Στα επόµενα χρόνια η περιοχή θα συνταρασσόταν από τις 

µάχες ανάµεσα στο Βαλδουίνο Γ΄ της Ιερουσαλήµ και το Νουρεντίν. 

Στη ∆ύση, ο Κορράδος αποφάσισε να συµµαχήσει µε τον Μανουήλ κατά των 

Νορµανδών της Σικελίας, ενώ ο Λουδοβίκος στο δρόµο της επιστροφής έστεψε τον 

ηγεµόνα τους, Ρογήρο, βασιλιά. Οι Γάλλοι κατηγορούσαν τους Γερµανούς και τους 

Βυζαντινούς για την αποτυχία, ενώ οι Γερµανοί κατηγορούσαν τους Γάλλους. 

Παντού στη ∆ύση υπήρχε καχυποψία κατά των Βυζαντινών, που θα εξελισσόταν σε 

µίσος και ανοικτό πόλεµο µε τη ∆΄ Σταυροφορία (Σταυροφορίες, Εγκυκλοπαίδεια Παγκόσµιας 

Ιστορίας, τόµος Β΄, Εκδοτική Αθηνών σελ. 14-32) 
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                                                    Γ΄ Σταυροφορία 

 

              Η Τρίτη Σταυροφορία (1189-1192) επίσης γνωστή ως η Σταυροφορία των 

Βασιλιάδων ήταν η προσπάθεια των Ευρωπαϊκών ηγετών για την ανακατάληψη 

των Αγίων Τόπων από τον Σαλαντίν. Ήταν σε µεγάλο βαθµό επιτυχηµένη αλλά δεν 

πέτυχε τον απώτερο σκοπό της, που ήταν η επανάκτηση της Ιερουσαλήµ. 

 

             Μετά την αποτυχία της Β΄ Σταυροφορίας η ∆υναστεία των Ζενγίδων είχε υπό 

τον έλεγχο της µια ενωµένη πλέον Συρία και συµµετείχε σε συγκρούσεις µε τους 

ηγέτες της Αιγύπτου γεγονός το οποίο οδήγησε στην απόλυτη ένωση των 

αιγυπτιακών και συριακών δυνάµεων υπό τις διαταγές του Σαλαντίν, ο οποίος τις 

χρησιµοποίησε για να αντιµετωπίσει τα Χριστιανικά κράτη και να ανακαταλάβει την 

Ιερουσαλήµ το 1187. Ωθούµενοι από θρησκευτικό ζήλο ο Ερρίκος Β΄ της 

Αγγλίας και ο Φίλιππος Αύγουστος Β΄ της Γαλλίας σταµάτησαν τη µεταξύ τους 

σύγκρουση για να οδηγήσουν µια νέα σταυροφορία (αν και µε το θάνατο του 

Ερρίκου το 1189 το αγγλικό στράτευµα τέθηκε αντίθετα, υπό την ηγεσία 

του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου. Ο ηλικιωµένος αυτοκράτορας της Αγίας Ρωµαϊκής 

Αυτοκρατορίας Φρειδερίκος Α΄ Βαρβαρόσσα απάντησε στο κάλεσµα των όπλων και 

οδήγησε ένα τεράστιο στρατό µέσα από την Ανατολία αλλά πνίγηκε σε ένα ποτάµι 

στη Μικρά Ασία στις 10 Ιουνίου 1190, πριν φτάσει στους Αγίους Τόπους. Ο θάνατος 

του δηµιούργησε τη µεγαλύτερη πιθανή θλίψη στους Γερµανούς Σταυροφόρους. Οι 

περισσότεροι από τους αποθαρρυνµένους πλέον στρατιώτες έφυγαν για την πατρίδα.  

  

            Αφού έδιωξαν τους Μουσουλµάνους από την Άκρα, ο διάδοχος του 

Φρειδερίκου Λεοπόλδος Ε΄ της Αυστρίας και ο Φίλιππος άφησαν τους Αγίους 

Τόπους τον Αύγουστο του 1191. Ο Σαλαντίν δεν κατάφερε να νικήσει τον Ριχάρδο σε 

καµία ένοπλη σύγκρουση και ο Ριχάρδος διασφάλισε ακόµα περισσότερες 

σηµαντικές παραλιακές πόλεις. Παρόλα αυτά στις 2 Σεπτεµβρίου 1192, ο Ριχάρδος 

οριστικοποίησε µια συνθήκη µε τον Σαλαντίν κατά την οποία η Ιερουσαλήµ θα 

παρέµενε κάτω από µουσουλµανικό έλεγχο, αλλά θα επιτρέπονταν σε άοπλους 

Χριστιανούς προσκυνητές και σε εµπόρους να επισκέπτονται την πόλη. Ο Ριχάρδος 

αποχώρησε από τους Αγίους Τόπους στις 9 Οκτωβρίου. Οι επιτυχίες της Γ΄ 

Σταυροφορίας θα επέτρεπαν στους Σταυροφόρους να διατηρήσουν ένα σηµαντικό 

βασίλειο µε βάση την Κύπρο και τη συριακή ακτή. Η αποτυχία όµως της 

ανακατάληψης της Ιερουσαλήµ θα οδηγούσε στο κάλεσµα για την ∆΄ 

Σταυροφορία έξι χρόνια αργότερα (The Rare and Excellent History of Saladin, Bahā'al-dīn Ibn 

Shaddād, trans D.S. Richards, Ashgate 2002, p. 25 and 244). 
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                                      Η κατάσταση στην Ανατολή πριν το 1187 

            Τα χρόνια πριν το 1187 υπήρξε αύξηση της ισχύος ενός µουσουλµάνου ηγέτη, 

του Σαλαντίν, που κατάφερε µέχρι το 1186 να ενώσει όλους τους µουσουλµάνους, 

από την Αίγυπτο µέχρι την Μεσοποταµία, και να αναδειχθεί στον πιο επικίνδυνο 

ηγέτη που είχαν να αντιµετωπίσουν οι σταυροφόροι µέχρι τότε. Αντίθετα µε την 

πρωτοφανή σύµπνοια και ενότητα που είχαν οι µουσουλµάνοι, το Βασίλειο της 

Ιερουσαλήµ σπαρασσόταν από εσωτερικές αντιπαλότητες. Ο Βαλδουίνος ∆΄ πέθανε 

το 1185. Μην έχοντας εµπιστοσύνη στον επ' αδελφή γαµπρό του, Γκυ των Λουζινιάν, 

µετά την άρνησή του να τον βοηθήσει σε µία επίθεση κατά των µουσουλµάνων, είχε 

ορίσει διάδοχό του τον πεντάχρονο ανιψιό του, τον Βαλδουίνο Ε΄ το 1183. Ο 

Βαλδουίνος Ε΄ ανέβηκε στο θρόνο, αλλά επειδή ήταν ανήλικος ο θείος του πριν 

πεθάνει όρισε αντιβασιλέα, το Ραϋµόνδο της Τρίπολης. Το 1186, όµως, ο Βαλδουίνος 

Ε΄ πέθανε. Ο Ραϋµόνδος προσπάθησε να σταµατήσει την άνοδο στο θρόνο της 

µητέρας του Βαλδουίνου, Σίβυλλας, και του συζύγου της, Γκι ντε Λουζινιάν. Σ' αυτό 

συµφωνούσαν οι περισσότεροι φεουδάρχες και αξιωµατούχοι του βασιλείου. Ο 

υποψήφιος που πρότεινε για το θρόνο της Ιερουσαλήµ ήταν ο σύζυγος της Ισαβέλλας, 

αδερφής της Σίβυλλας και του Βαλδουίνου ∆΄, ο Ονφρουά ντε Τορόν. Η προσπάθεια 

του Ραϋµόνδου, όµως, δεν απέδωσε. Ο Ονφρουά δήλωσε πίστη στον Γκυ, και αυτό 

ανάγκασε τους περισσότερους φεουδάρχες να δεχθούν ως βασιλιά τους τον Γκυ. Ο 

Ραϋµόνδος αποσύρθηκε στην Τρίπολη. 

Την ίδια περίοδο ένας από τους σηµαντικότερους υποστηρικτές του Γκυ, ο 

Ραϋνάλδος του Σατιγιόν, κύριος του Κεράκ και παλαιότερα πρίγκηπας της 

Αντιόχειας, άρχισε να επιτίθεται στα καραβάνια των προσκυνητών που περνούσαν 

από το Κεράκ προς την Μέκκα και να τα λεηλατεί. Ο Σαλαντίν διαµαρτυρήθηκε και 

ζήτησε από τον Γκυ να σταµατήσει τις επιθέσεις του Ραϋνάλδου και να ελευθερώσει 

τους αιχµάλωτους προσκυνητές. Ο Γκυ συµφώνησε και διέταξε την απελευθέρωση 

των αιχµαλώτων, αλλά ο Ραϋνάλδος αρνήθηκε να υπακούσει. Έτσι ξεκίνησε νέα 

σύγκρουση µεταξύ του Σαλαντίν και των σταυροφόρων. 

 

                                                       Η Μάχη του Χαττίν 

           Στις αρχές του 1187, ο στρατός του Σαλαντίν στρατοπέδευσε στην Τιβεριάδα. 

Ο Ραϋµόνδος µπροστά στον κίνδυνο µιας νέας µουσουλµανικής επίθεσης 

συµφιλιώθηκε µε τον Γκυ και τον αναγνώρισε ως βασιλιά. Τότε ο Γκυ αποφάσισε να 

συγκεντρώσει όλο το σταυροφορικό στρατό και να εκστρατεύσει εναντίον του 

Σαλαντίν. Ο Ραϋµόνδος προσπάθησε να τον αποτρέψει µε το επιχείρηµα ότι ο 

Σαλαντίν αυτό ακριβώς ήθελε να κάνουν οι σταυροφόροι. Τον συµβούλεψε να 

συγκρατηθεί και να διατάξει το στρατό να κρατήσει τις θέσεις του στα κάστρα. Έτσι 

ο Σαλαντίν θα αναγκαζόταν να υποχωρήσει γιατί θα ήταν πολύ δύσκολο να 

συντηρήσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα το στρατό του σε εχθρικό έδαφος. Ο 
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Ραϋµόνδος κατηγορήθηκε για αυτές του τις συµβουλές για δειλία, και αναγκάστηκε 

να δεχθεί το σχέδιο του Γκυ. 

Το σύνολο του σταυροφορικού στρατού µε όλους τους σηµαντικούς αρχηγούς του 

και τον Τίµιο Σταυρό προέλασε στην Τιβεριάδα εκτός των σταυροφορικών ταγµάτων 

οι οποίοι πήγαν στην Αντιόχεια και από κει στις χώρες τους διότι κατάλαβαν πως θα 

έχαναν. Όµως, στις 3 Ιουλίου του 1187, εγκλωβίστηκε από το στρατό του Σαλαντίν 

σε µία άνυδρη πεδιάδα. Την επόµενη ηµέρα, οι µουσουλµάνοι άναψαν φωτιές γύρω 

από τις θέσεις των σταυροφόρων και προστατευµένοι από τον καπνό τους έριχναν 

συνεχώς βέλη. Όλες οι προσπάθειες του σταυροφορικού στρατού να σπάσει τον 

κλοιό των µουσουλµάνων απέτυχαν και στο τέλος της ηµέρας παραδόθηκαν όλοι, 

εξαντληµένοι από τη δίψα. Ελάχιστοι γλύτωσαν από αυτήν την καταστροφή. Ο 

Σαλαντίν χάρισε στον Γκυ τη ζωή του, αλλά όχι και στον Ραϋνάλδο τον οποίο 

σκότωσε ο ίδιος. Ο Σαλαντίν, µετά από αυτή τη σηµαντική του επιτυχία, κατέλαβε τα 

περισσότερα κάστρα και όλες σχεδόν τις πόλεις που κατείχαν οι σταυροφόροι, εκτός 

από την Τύρο, την Τρίπολη και την Αντιόχεια. Μπήκε θριαµβευτικά στην 

Ιερουσαλήµ στις 2 Οκτωβρίου, που παραδόθηκε µετά από σύντοµη πολιορκία. 88 

χρόνια µετά την κατάληψη της πόλης, στη διάρκεια της Α΄ Σταυροφορίας, από 

χριστιανούς έπεσε ξανά στα χέρια των µουσουλµάνων. Ο Σαλαντίν είχε κάθε λόγο να 

είναι ευχαριστηµένος. 

 

                                          Η Κήρυξη µίας νέας Σταυροφορίας 

          Τα νέα της πτώσης της Ιερουσαλήµ συντάραξαν την Ευρώπη. Όπως λέγεται, 

ο Πάπας Ουρβανός Γ΄ πέθανε συγκλονισµένος από την είδηση αυτή. Ο νέος 

Πάπας, Γρηγόριος Η΄, εξέδωσε παπικό διάταγµα (βούλα) για µια νέα σταυροφορία 

και κάλεσε τους χριστιανούς σε νηστεία και µετάνοια. Ιταλοί υπό τον µαρκήσιο του 

Μοµφερρά, Κορράδο, έσπευσαν να βοηθήσουν τους χριστιανούς της Παλαιστίνης, 

ενώ ο πάπας Γρηγόριος έστειλε τον καρδινάλιο-λεγάτο Ερρίκο του Αλµπάνο 

στη Γαλλία και στη Γερµανία. Ο αυτοκράτορας της Γερµανίας Φρειδερίκος Α΄ 

Βαρβαρόσσας, που ήταν και βετεράνος της Β΄ Σταυροφορίας, απάντησε θετικά στο 

κάλεσµα του πάπα και πήρε τον σταυρό το Μάρτιο του 1188. 

Στο µεταξύ, το φθινόπωρο του 1187 ο Γουλιέλµος Β΄ της Σικελίας έστειλε στόλο 

αποτελούµενο από 60 πλοία µαζί µε 200 ιππότες, υπό τη διοίκηση του ναυάρχου του 

Μαργαριτώνη, να περιπολεί τα παράλια της Παλαιστίνης συστηµατικά για να µην 

επιτρέψει στον Σαλλαδίνο να κατακτήσει κανένα από τα λιµάνια που είχαν τόσο 

ζωτική σηµασία για το Λατινικό Βασίλειο της Ιερουσαλήµ. Ο Μαργαριτώνης 

υποχρέωσε το 1188 τον Σαλλαδίνο να λύσει την πολιορκία του κάστρου Κρακ των 

Ιπποτών, των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη, κοντά στην Τρίπολη της Συρίας. Τον 

επόµενο χρόνο έλυσε πολιορκίες στο κάστρο του Μαργκάτ, στη Λαττάκια 

(Λαοδίκεια) και στην Τύρο. 
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Παράλληλα, ο αρχιεπίσκοπος της Τύρου, Γιόσκιους (Ιωσίας), πήγε στην Ευρώπη να 

ζητήσει βοήθεια. Στις 22 Ιανουαρίου του 1189 στη Νορµανδία, κήρυξε τη 

σταυροφορία µπροστά στο βασιλιά της Αγγλίας, Ερρίκο Β΄, το Γάλλο βασιλιά, 

Φίλιππο Αύγουστο, και άλλους ισχυρούς φεουδάρχες, από την Αλσατία, τις Κάτω 

Χώρες, και αλλού. Ο Άγγλος βασιλιάς άρχισε αµέσως τις προετοιµασίες για τη 

σταυροφορία, και µάλιστα επέβαλλε στους υπηκόους του έναν καινούργιο φόρο, 

τη δεκάτη του Σαλαδίνου, αλλά πέθανε πολύ σύντοµα. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο 

γιος του, Ριχάρδος Α΄, που συνέχισε τις προετοιµασίες. 

 

                           Οι διαπραγµατεύσεις και η συνέχεια των εχθροπραξιών 

          Ο Ριχάρδος όταν έφτασε στην Γιάφα προσπάθησε να διαπραγµατευθεί µε τον 

Σαλαντίν. Οι διαπραγµατεύσεις ήταν µία ευκαιρία ανασυγκρότησης και για τις δύο 

αντιµαχόµενες πλευρές. Οι σταυροφόροι θα ξεκουράζονταν για λίγο καιρό και οι 

µουσουλµάνοι θα αναπλήρωναν τις απώλειές τους. Η πρότασή του ήταν να 

παντρευτεί ο αδελφός του Σαλαντίν, Ελ Αντίλ, την αδελφή του Ριχάρδου, Ιωάννα, και 

να κυβερνήσουν τις περιοχές του Βασιλείου της Ιερουσαλήµ που κατείχαν και οι 

σταυροφόροι και οι µουσουλµάνοι. Η Ιερουσαλήµ θα ήταν ανοικτή τόσο στους 

µουσουλµάνους όσο και στους χριστιανούς προσκυνητές. Η άρνηση της Ιωάννας για 

αυτόν τον γάµο έθεσε τέλος στις διαπραγµατεύσεις. Μετά την κατάρρευση των 

διαπραγµατεύσεων, και ενώ είχε φτάσει ο Νοέµβριος του 1191, ο Ριχάρδος 

αποφάσισε να προχωρήσει στο εσωτερικό για να επιτεθεί στην Ιερουσαλήµ. 

Φτάνοντας κοντά στην Ιερουσαλήµ άλλαξε γνώµη καθώς θα ήταν ασύνετο να 

πολιορκήσει την πόλη στη διάρκεια του χειµώνα που θα έπληττε κυρίως τους 

σταυροφόρους αφού θα ήταν αναγκασµένοι να µείνουν στην ύπαιθρο γύρω από την 

πόλη για όσο διαρκούσε η πολιορκία. Αποφάσισε την επιστροφή στα παράλια και 

δουλεύοντας µαζί µε το στρατό του έκτισαν ξανά το κάστρο της Ασκαλώνας. Οι 

εργασίες ολοκληρώθηκαν στο πρώτο µισό του 1192. 

       

            Τον Ιούνιο του 1192 ο Ριχάρδος προχώρησε ξανά προς την Ιερουσαλήµ. 

Στρατοπέδευσε στην Χεβρώνα, όπου ήταν αρκετά κοντά ώστε να µπορεί να δει την 

Ιερουσαλήµ. Ο Σαλαντίν όλον αυτόν τον καιρό είχε ενισχύσει τα τείχη της 

Ιερουσαλήµ και είχε επιχωµατώσει τα πηγάδια και είχε καταστρέψει τις πηγές γύρω 

από την πόλη ώστε οι σταυροφόροι να µην µπορούν να βρουν πόσιµο νερό. Ο 

Σαλαντίν βρισκόταν µε ένα µέρος του στρατού µέσα στην πόλη και ο υπόλοιπος 

στρατός του ήταν στα βουνά της γύρω περιοχής. 

Οι σταυροφόροι αντιµετώπιζαν ένα σοβαρό δίληµµα, την υποχώρηση και την ντροπή 

ή την επίθεση και την καταστροφή. Το µόνο που είχε να κάνει ο Σαλαντίν ήταν να 

περιµένει. Τελικά ο Ριχάρδος, αντιλαµβανόµενος ότι ακόµη κι αν κατάφερνε να 

καταλάβει την Ιερουσαλήµ δεν θα κατάφερνε να την κρατήσει, διέταξε υποχώρηση. 
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Ένα σχέδιο να κατευθυνθεί στην Αίγυπτο και να καταλάβει το Κάϊρο απέτυχε. Στην 

οπισθοχώρηση η πειθαρχία χαλάρωσε υπερβολικά, πολλοί σταυροφόροι αρνήθηκαν 

να συµµετάσχουν σε επίθεση στην Αίγυπτο και έτσι ο στρατός επέστρεψε στην Άκρα 

(Reston James Jr., Οι πολεµιστές του Θεού, εκδ. Ψυχογιός, 2007, σελ. 580) 

 

                                                    Συµφωνία Ειρήνης 

           Ο Ριχάρδος αποφάσισε ότι ήταν ώρα να επιστρέψει στις κτήσεις του. Αλλά και 

ο Σαλαντίν είχε πολεµήσει για πολλά χρόνια και χρειαζόταν την ειρήνη για να 

ανασυγκροτήσει τις δυνάµεις του και να αναπληρώσει τις απώλειές του. Έτσι, έκαναν 

συµφωνία στις 2 Σεπτεµβρίου του 1192 µε τους εξής όρους: 

Οι δύο αντιµαχόµενοι συµφωνούσαν σε ανακωχή που θα διαρκούσε για τρία χρόνια. 

Το Βασίλειο της Ιερουσαλήµ θα εκτεινόταν στην παράλια ζώνη από την Τύρο µέχρι 

και τη Γιάφα. 

Οι οχυρώσεις της Ασκαλώνας θα γκρεµίζονταν και η πόλη θα επέστρεφε ανοχύρωτη 

στην κυριαρχία του Σαλαντίν. 

Οι χριστιανοί προσκυνητές και επισκέπτες θα µπορούσαν ανεµπόδιστα και µε 

ασφάλεια να πηγαίνουν στην Ιερουσαλήµ. 

Ο Ριχάρδος µε τον όρο της τρίχρονης ανακωχής προσπαθούσε να µην χάσει σε 

γόητρο, αφού αν ήταν διαφορετικά διατυπωµένος, ως όρος για ειρήνη, θα αποδεχόταν 

ότι δεν µπορούσε να καταλάβει την Ιερουσαλήµ. Θεωρητικά τρία χρόνια ήταν αρκετά 

για να γυρίσει στις κτήσεις του, να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του και να επιστρέψει 

στην Παλαιστίνη µε ακόµη µεγαλύτερο στρατό (Σταυροφορίες, Παγκόσµια Ιστορία Τόµος Β΄, 

Εκδοτική Αθηνών σελ. ). 

 

                                                       

                    ∆΄ Σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης 

 

        Η ∆' Σταυροφορία (1201-1204) είχε στόχο την κατάληψη της Ιερουσαλήµ µέσω 

µιας εισβολής στην Αίγυπτο, αλλά παρέκκλινε από το στόχο της και οι Σταυροφόροι 

κατέλαβαν τελικά την Κωνσταντινούπολη, καταλύοντας τη Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία και ιδρύοντας τη Λατινική Αυτοκρατορία. Ως ιστορικό γεγονός, η ∆' 

Σταυροφορία αποτέλεσε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο ιστορικό φαινόµενο, το οποίο 

υπήρξε αποτέλεσµα διάφορων συµφερόντων και συναισθηµάτων: θρησκευτικά 

αισθήµατα, ελπίδες των Σταυροφόρων για ηθική ανταµοιβή και επιθυµία για κέρδη 
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και περιπέτειες και υλικά κέρδη από την άλλη πλευρά. Όµως, η επικράτηση των 

υλικών συµφερόντων, η οποία ήταν αισθητή και στις προηγούµενες Σταυροφορίες, 

εκδηλώθηκε ξεκάθαρα κατά την ∆’ Σταυροφορία µε την κατάληψη της 

Κωνσταντινούπολης το 1204. 

 

               Τo έτος πριν την έναρξη της ∆' Σταυροφορίας στο Βυζάντιο επικρατούσε 

γενικός αναβρασµός και ατµόσφαιρα εµφυλίου πολέµου, η οποία οφειλόταν στις 

ανεπαρκείς ικανότητες τις αυτοκρατορικής δυναστείας των Αγγέλων. 

Στην Πελοπόννησο, ο τοπικός άρχοντας Λέων Σγουρός είχε αποστατήσει, και µε 

έδρα το Άργος επέκτεινε την κυριαρχία του βόρεια, µέχρι την κεντρική Εύβοια και 

τη Λάρισα. Στη Ρόδο αποστάτησε ο τοπικός άρχοντας, Λέων Γαβαλάς. Στην Μικρά 

Ασία σηµαντικό υπήρξε το κίνηµα του Θεόδωρου Λάσκαρη στη Βιθυνία. Στον 

Πόντο, τον Απρίλιο του 1204, η Τραπεζούντα καταλήφθηκε µε γεωργιανό στρατό 

από τον εγγονό του Ανδρόνικου, Αλέξιο Α', ο οποίος ίδρυσε εκεί στη συνέχεια 

την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Η περιοχή της Σµύρνης, είχε αποσπαστεί από 

το Βυζάντιο από το 1198. Η περιοχή της Φιλαδέλφειας το 1203 αποστάτησε µε 

επικεφαλής τον τοπικό της άρχοντα. Η Αττάλεια είχε και αυτή ανεξάρτητο δικό της 

κυβερνήτη, κάποιον Ιταλό τυχοδιώκτη. Η άλλοτε ισχυρή κεντρική εξουσία της 

Αυτοκρατορίας ήταν πια σκιώδης.  

  

                                                      Ο ∆όγης ∆άνδολος 

           Σηµαντικό ρόλο στην ∆’ Σταυροφορία έπαιξε ο δόγης της Βενετίας Ερρίκος 

∆άνδολος. Αν και ανέβηκε στον θρόνο σε ηλικία ογδόντα ετών, ήταν αρκετά 

δυναµικός ως χαρακτήρας και είχε πλήρη επίγνωση των επιδιώξεων της Βενετίας, 

κυρίως των οικονοµικών. Επίσης υπήρξε, κατά τις πηγές, µεγαλοφυής διπλωµάτης, 

πολιτικός και πολύπειρος οικονοµολόγος. 

Την εποχή εκείνη οι σχέσεις Βενετίας και Βυζαντίου δεν ήταν φιλικές. Ένας 

θρύλος αναφέρει ότι ο ∆άνδολος, όταν ήταν νεότερος και έµενε για ένα διάστηµα 

φιλοξενούµενος στην Κωνσταντινούπολη, τυφλώθηκε ύπουλα από κάποιους 

Βυζαντινούς µε ένα κοίλο κάτοπτρο που αντανακλούσε τις ακτίνες του ήλιου και 

το γεγονός αυτό ήταν η αιτία του µίσους που έτρεφε ο δόγης προς το Βυζάντιο. 

Βέβαια η αµοιβαία δυσπιστία και ο ανταγωνισµός µεταξύ των δύο κρατών είχαν 

βαθύτερα αίτια. Ο ∆άνδολος είχε αντιληφθεί καλά ότι η Ανατολή (χριστιανική 

και µωαµεθανική) ήταν πηγή πλούτου και έστρεψε την προσοχή του πρώτα στον 

πλησιέστερο αντίπαλο, το Βυζάντιο. Ως πρώτο βήµα ζήτησε την πλήρη 

αποκατάσταση όλων των εµπορικών προνοµίων που είχε αποκτήσει η Βενετία 

παλαιότερα στο Βυζάντιο και είχαν περιοριστεί την εποχή των Κοµνηνών. 

Επίσης, όπως και ο Πάπας, έτσι και ο ∆άνδολος απειλούσε ότι θα υποστηρίξει τις 
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αξιώσεις επί του βυζαντινού θρόνου της οικογένειας του εκθρονισµένου Ισαάκιου 

Αγγέλου. (Μαλτέζου Χρύσα, «Σχόλια στην εικονογραφηµένη ιστορία της τέταρτης σταυροφορίας στο 

δουκικό παλάτι της Βενετίας», τοµ. 31 (2001),σελ. 9-28). 

. 

 

                                                Η Έναρξη της Σταυροφορίας  

          Οι Σταυροφόροι έπρεπε να συγκεντρωθούν αρχικά στη Βενετία, που αντί 

ορισµένου χρηµατικού ποσού ανέλαβε να τους µεταφέρει µε τα πλοία της στην 

Ανατολή. Η Γαληνότατη ∆ηµοκρατία της Βενετίας όµως δεν ήθελε να τους 

µεταφέρει πριν εισπράξει ολόκληρο το χρηµατικό ποσό που της είχαν υποσχεθεί. Μη 

έχοντας όλο το ποσό, οι Σταυροφόροι αναγκάστηκαν να δεχτούν την πρόταση του 

∆άνδολου: να τον βοηθήσουν να καταλάβει τη δαλµατική πόλη Ζάρα 

(σηµερινή Ζαντάρ) που είχε αποσπαστεί από τη Βενετία για να προσαρτηθεί στην 

Ουγγαρία. Αν και ο βασιλιάς της Ουγγαρίας µετείχε στην Σταυροφορία, οι 

Σταυροφόροι δέχτηκαν την πρόταση του δόγη και κατευθύνθηκαν εναντίον της Ζάρα, 

µιας πόλης που επρόκειτο να συµµετάσχει στη Σταυροφορία. Έτσι η Σταυροφορία 

που προορίζονταν να στραφεί κατά των µουσουλµάνων "απίστων" άρχισε την 

πολιορκία µιας χριστιανικής πόλης στην οποία ζούσαν Σταυροφόροι. Παρά τις 

έντονες διαµαρτυρίες του Πάπα και τις απειλές για µαζικούς αφορισµούς, οι 

σταυροφόροι κατέλαβαν τη Ζάρα και την κατέστρεψαν. ∆εν πτοήθηκαν ούτε όταν οι 

κάτοικοι της πόλης τοποθέτησαν στα τείχη Εσταυρωµένους. 

 

          

          

             Η Παρέκκλιση προς την Κωνσταντινούπολη και η πρώτη Άλωση 

         Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Ζάρα, αναδείχτηκε µια νέα 

προσωπικότητα στο προσκήνιο: ο γιος του εκθρονισµένου βυζαντινού αυτοκράτορα 

Ισαάκιου, Αλέξιος, που είχε καταφύγει στη ∆ύση µε σκοπό να ζητήσει βοήθεια για 

την αποκατάσταση του θρόνου του. Ενώ αρχικά κατέφυγε στην Γερµανία, ο Όθωνας 

του Μπράουνσβαϊχ ήταν ανίκανος να τον υποστηρίξει, λόγω εσωτερικών 

προβληµάτων στην χώρα του, έστειλε όµως αντιπροσωπεία στη Ζάρα, ζητώντας από 

τη Βενετία και τους Σταυροφόρους να τον βοηθήσουν. Για τη βοήθεια αυτή ο 

Αλέξιος υποσχέθηκε, σε ό,τι αφορούσε τον θρησκευτικό τοµέα, να υποτάξει το 

Βυζάντιο στη Ρώµη, αλλά και να πληρώσει ένα µεγάλο χρηµατικό ποσό µετά την 

αποκατάστασή του και τέλος να συµµετάσχει και ο ίδιος προσωπικά στην µετέπειτα 

Σταυροφορία. 

Ο ∆άνδολος αντιλήφθηκε αµέσως όλα τα πλεονεκτήµατα αυτής της πρότασης και 

ήθελε να παίξει κύριο ρόλο στην εκστρατεία κατά της Κωνσταντινούπολης. Έβλεπε 
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ότι ανοίγονταν µεγάλες ευκαιρίες από αυτή την τροπή των γεγονότων. Αρχικά, οι 

Σταυροφόροι δεν ενέκριναν αυτή την αλλαγή στα σχέδια, όµως τελικά συµφώνησαν 

µε τον ∆άνδολο. Οι περισσότεροι από τους Σταυροφόρους αποφάσισαν να 

συµµετάσχουν κατά της Κωνσταντινούπολης, υπό τον όρο µετά να κατευθυνθούν 

προς την Αίγυπτο. Έτσι, τον Μάιο του 1203 ο Ενετικός στόλος µε τον ∆άνδολο, τον 

Βονιφάτιο Μοµφερατικό και τον πρίγκιπα Αλέξιο, απέπλευσε από τη Ζάρα και 

ύστερα από ένα µήνα έκανε την εµφάνισή του στην πρωτεύουσα της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας. 

         Φαινόταν πιθανό ότι η οχυρωµένη βυζαντινή πρωτεύουσα θα µπορούσε να 

αντισταθεί µε επιτυχία στους Σταυροφόρους, των οποίων ο αριθµός δεν ήταν τόσο 

µεγάλος. Οι τελευταίοι, όµως, αποβιβάστηκαν στην ευρωπαϊκή ακτή και κατέλαβαν 

τον Γαλατά, έσπασαν την αλυσίδα που έκλεινε τον Κεράτιο κόλπο και εισχώρησαν σε 

αυτόν πυρπολώντας τα πλοία που βρίσκονταν εκεί. Ταυτόχρονα οι ιππότες 

επιτέθηκαν κατά της πόλης, που παρά την απεγνωσµένη αντίσταση, ιδιαίτερα από 

τους µισθοφόρους Βαράγγους, καταλήφθηκε τον Ιούλιο του 1203 από τους 

Σταυροφόρους. 

          Ο Αλέξιος Γ΄ που δεν είχε ούτε τη θέληση, ούτε τη δύναµη να αντισταθεί, 

εγκατέλειψε την πόλη και διέφυγε παίρνοντας µαζί του το δηµόσιο θησαυροφυλάκιο. 

Ο Ισαάκιος Β΄ απελευθερώθηκε από τη φυλακή και επανήλθε στον θρόνο, ενώ ο γιος 

του Αλέξιος που είχε φτάσει µαζί µε τους Σταυροφόρους ανακηρύχθηκε συν-

αυτοκράτορας (Αλέξιος ∆΄). Η πρώτη αυτή πολιορκία και κατάληψη της 

Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους έγινε µε σκοπό την αποκατάσταση του 

Ισαακίου Β΄ στον θρόνο (Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Α. Βασίλιεφ. Μετάφραση ∆ηµοσθένη 

Σαβράµη. Εκδοτικός Οργανισµός Πάπυρος. 1971.). 

            Παρακάτω παρατίθεται µία πηγή σχετικά µε την παρουσία των Σταυροφόρων 

µπροστά στα τείχη της Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια της ∆΄ Σταυροφορίας. 

                                    

                               Μπροστά στα τείχη της Κωνσταντινούπολης 

              (Οι Σταυροφόροι) δεν µπορούσαν καθόλου να σκεφτούν πως µπορεί να 

υπάρχει σε όλον τον κόσµο µία τόσο πλούσια πόλη, όταν είδαν τα ψηλά τείχη και τους 

πλούσιους πύργους και τα πλούσια παλάτια και τις ψηλές εκκλησίες της, που ήταν τόσες 

πολλές που κανείς δεν το πίστευε, αν δεν το έβλεπε µε τα µάτια του, κι ακόµα το µήκος 

και το πλάτος της πόλης που κυβερνούσε όλες τις υπόλοιπες. Και µάθετε πως δεν 

υπήρξε άνθρωπος τόσο ασυγκίνητος που να µην ανατριχιάσει (Γοδοφρείδος Βιλλεαρδουίνος, Η 

κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, 128, µετ. Γ. Αντύπας, Αθήνα 1985)     
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                                                 Οι λοιπές Σταυροφορίες 

                                            

                                                 Ε΄ Σταυροφορία 
  

          Ο Πάπας Ιννοκέντιος Γ΄ κήρυξε το ξεκίνηµα µιας νέας σταυροφορίας το 1217, 

µαζί µε τη σύγκληση της ∆΄ Συνόδου του Λατερανού το 1215. H πλειοψηφία των 

σταυροφόρων ήρθε από τη Γερµανία, τη Φλάνδρα και τη Φρισία, µαζί µε ένα µεγάλο 

στρατό από την Ουγγαρία υπό το Βασιλιά Ανδρέα Β΄ και άλλες δυνάµεις υπό το 

∆ούκα Λεοπόλδο ΣΤ΄ της Αυστρίας. Οι δυνάµεις του Ανδρέα και του Λεοπόλδου 

έφθασαν στην Ακρα τον Οκτώβριο του 1217, αλλά δεν κατάφεραν πολλά πράγµατα 

και ο Ανδρέας επέστρεψε στην Ουγγαρία τον Ιανουάριο του 1218. Μετά την άφιξη 

περισσότερων σταυροφόρων, ο Λεοπόλδος και ο βασιλιάς της Ιερουσαλήµ Ιωάννης 

της Βρυέννης πολιόρκησαν τη ∆αµιέτη (στην Αίγυπτο), που τελικά κατέλαβαν το 

Νοέµβριο του 1219. Περαιτέρω προσπάθειες του παπικού λεγάτου Πελάγιου, να 

εισβάλει ενδότερα στην Αίγυπτο δεν είχαν αποτέλεσµα. Αποκλεισµένοι από δυνάµεις 

του Αγιουβίδη Σουλτάνου Αλ-Καµίλ, οι σταυροφόροι αναγκάστηκαν να 

υποχωρήσουν. Ο Αλ-Καµίλ επέβαλε την επιστροφή της ∆αµιέτης και συµφώνησε 

οκταετή ανακωχή και οι σταυροφόροι εγκατέλειψαν την Αίγυπτο (Steven Runciman, Ιστορία 

των Σταυροφοριών, τοµ. Α, Β, Γ, µτφρ. Άγγυ Βλαβιανού, εκδ. Γκοβόστης, Αθήνα,2006) 

 

                                                    ΣΤ΄ Σταυροφορία 
  

         Ο Αυτοκράτορας Φρειδερίκος Β΄ είχε επανειληµµένα υποσχεθεί µια 

σταυροφορία, αλλά δεν κατάφερε να τηρήσει το λόγο του, για αυτό αφορίσθηκε από 

το Γρηγόριο Θ΄ το 1228. Παρόλα αυτά απέπλευσε από το Μπρίντιζι τον Ιούνιο του 

1228 και αποβιβάσθηκε στο Σεν-Ζαν ντ' Ακρ το Σεπτέµβριο του 1228, µετά από µια 

στάση στην Κύπρο. ∆εν υπήρξαν µάχες, καθώς ο Φρειδερίκος έκανε συνθήκη 

ειρήνης µε τον Αλ-Καµίλ, ηγεµόνα της Αιγύπτου. Αυτή η συνθήκη επέτρεπε στους 

Χριστιανούς να κυβερνούν στο µεγαλύτερο µέρος της Ιερουσαλήµ και σε µια λωρίδα 

εδάφους από την Άκρα ως την Ιερουσαλήµ, ενώ στους Μουσουλµάνους δόθηκε ο 

έλεγχος των ιερών τόπων τους στην Ιερουσαλήµ. Σε αντάλλαγµα, ο Φρειδερίκος 

δεσµεύτηκε να προστατεύσει τον Αλ-Καµίλ έναντι όλων των εχθρών του, ακόµη και 

αν ήταν Χριστιανοί. 

        Συνέχεια αυτής της Σταυροφορίας ήταν η προσπάθεια του Βασιλιά Θεοβάλδου 

Α΄ της Ναβάρρας το 1239 και 1240, που είχε αρχικά κηρυχθεί το 1234 από τον Πάπα 

Γρηγόριο Θ΄, για να οργανωθεί τελικά τον Ιούλιο του 1239, στο τέλος µιας 

ανακωχής. Εκτός από το Θεοβάλδο συµµετείχαν ο Πέτρος του Ντρε, ο Ούγος, 

∆ούκας της Βουργουνδίας και άλλοι Γάλλοι ευγενείς. Έφθασαν στην Άκρα το 
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Σεπτέµβριο του 1239 και, παρά µία ήττα το Νοέµβριο, ο Θεοβάλδος συνήψε µια 

συνθήκη µε τους Μουσουλµάνους, που επέστρεφε εδάφη στα σταυροφορικά κράτη, 

αλλά προκάλεσε µεγάλη δυσαρέσκεια µεταξύ των σταυροφόρων. Ο Θεοβάλδος 

επέστρεψε στην Ευρώπη το Σεπτέµβριο του 1240. Επίσης το 1240 ο Ριχάρδος 

της Κορνουάλης, νεότερος αδελφός του Βασιλιά Ερρίκου Γ΄ της Αγγλίας, φόρεσε το 

σταυρό και έφθασε στην Άκρα τον Οκτώβριο. Στη συνέχεια εξασφάλισε την 

επικύρωση της συνθήκης του Θεοβάλδου και έφυγε από τους Άγιους Τόπους το Μάιο 

του 1241 για την Ευρώπη (Steven Runciman, Ιστορία των Σταυροφοριών, τοµ. Α, Β, Γ, µτφρ. Άγγυ 

Βλαβιανού, εκδ. Γκοβόστης, Αθήνα,2006) 

 

                                                          Ζ΄ Σταυροφορία   

  

         Το καλοκαίρι του 1244 µια δύναµη Χωρεσµίων, που κλήθηκε από το γιο του 

Αλ-Καµίλ, Αλ-Σαλίχ Αγιούµπ, εφόρµησε και κατέλαβε την Ιερουσαλήµ. Οι Φράγκοι 

συµµάχησαν µε το θείο του Αγιούµπ, Ισµαήλ, και τον εµίρη της Χοµς και ενώνοντας 

τις δυνάµεις τους συντάχθηκαν σε µάχη στη Λα Φορµπί της Γάζας. Ο σταυροφορικός 

στρατός και οι σύµµαχοί του ηττήθηκαν κατά κράτος µέσα σε σαράντα οκτώ ώρες 

από τη φυλή των Χωρεσµίων. Φανερώνοντας τη µεγάλη του απόγνωση ένας Ναίτης 

ιππότης θρηνούσε ως εξής : 

Οργή και θλίψη θρονιάζουν στην καρδιά µου...τόσο βαριά, που µετά βίας µένω 

ζωντανός. Φαίνεται ο Θεός να θέλει να υποστηρίξει τους Τούρκους για την απώλειά 

µας...α, κύριε Θεέ...αλίµονο, το βασίλειο της Ανατολής έχει χάσει τόσα πολλά, που ποτέ 

δε θα µπορέσει να ξανασταθεί. Θα φτιάξουν ένα Τζαµί στη µονή της Παναγίας και 

αφού η κλοπή ευχαριστεί τον Υιό του, ποιος θα θρηνούσε για αυτό, είµαστε κι εµείς 

υποχρεωµένοι να συµµορφωθούµε...Όποιος θέλει να πολεµήσει τους Τούρκους είναι 

τρελός, αφού ο [[ Ιησούς Χριστός}} δεν τους πολεµά πια. Έχουν κατακτήσει, θα 

κατακτήσουν. Γιατί κάθε µέρα µας καταβάλλουν, ξέροντας ότι ο Θεός, που ήταν 

ξύπνιος, τώρα κοιµάται και ο Μωάµεθ τώρα δυναµώνει. 

Ο Βασιλιάς Λουδοβίκος Θ΄ της Γαλλίας οργάνωσε µια σταυροφορία, αφού φόρεσε το 

σταυρό το ∆εκέµβριο του 1244, κηρύσσοντας και στρατολογώντας από το 1245 ως το 

1248. Οι δυνάµεις του Λουδοβίκου απέπλευσαν από τη Γαλλία το Μάιο του 1249 και 

αποβιβάσθηκαν κοντά στη ∆αµιέτη στην Αίγυπτο στις 5 Ιουνίου. Περιµένοντας µέχρι 

το τέλος της πληµµύρας του Νείλου, ο στρατός βάδισε στο εσωτερικό το Νοέµβριο 

και το Φεβρουάριο βρισκόταν κοντά στη Μανσούρα. Εκεί όµως ηττήθηκαν και ο 

Λουδοβίκος συνελήφθη ενώ υποχωρούσε προς τη ∆αµιέτη. Ο Λουδοβίκος αφέθηκε 

ελεύθερος αντί 800.000 βυζαντίων (χρυσά νοµίσµατα) και συµφωνήθηκε µια 

δεκαετής ανακωχή. Ο Λουδοβίκος πήγε στη συνέχεια στη Συρία, όπου παρέµεινε 

µέχρι το 1254, εργαζόµενος για να παγιώσει το βασίλειο της Ιερουσαλήµ και 
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κατασκευάζοντας οχυρώσεις (Steven Runciman, Ιστορία των Σταυροφοριών, τοµ. Α, Β, Γ, µτφρ. Άγγυ 

Βλαβιανού, εκδ. Γκοβόστης, Αθήνα,2006) 

 

                                                        Η΄ και Θ΄ Σταυροφορία    
 

          Αγνοώντας τους συµβούλους του, το 1270 ο Λουδοβίκος Θ΄ επιτέθηκε πάλι 

στους Άραβες στην Τύνιδα της Βόρειας Αφρικής. Επέλεξε τη θερµότερη εποχή του 

χρόνου για την εκστρατεία και ο στρατός του αφανίστηκε από ασθένειες. O ίδιος ο 

βασιλιάς πέθανε τερµατίζοντας την τελευταία σηµαντική προσπάθεια κατάληψης των 

Αγίων Τόπων. Οι Μαµελούκοι, υπό το Μπαϊµπάρ, εκδίωξαν τελικά τους Φράγκους 

από τους Αγιους Τόπους. Από το 1265 ως το 1271 ο Μπαϊµπάρ περιόρισε τους 

Φράγκους σε λίγες µικρές παραλιακές προφυλακές. Τα στρατεύµατά του έσφαξαν ή 

υποδούλωσαν όλους τους Χριστιανούς στην πόλη της Αντιόχειας. Ο 

κατόπιν Εδουάρδος Α΄ της Αγγλίας δεσµεύτηκε για τη σταυροφορία µε το Λουδοβίκο 

Θ΄, αλλά καθυστέρησε και έφτασε στη Βόρεια Αφρική το Νοέµβριο του 1270. Μετά 

το θάνατο του Λουδοβίκου ο Εδουάρδος πήγε στη Σικελία και στη συνέχεια στην 

Άκρα το Μάιο του 1271. Οι δυνάµεις του όµως ήταν πολύ µικρές για να κάνουν κάτι 

και αναστατώθηκε µετά τη σύναψη ανακωχής του Μπαϊµπάρ µε το βασιλιά της 

Ιερουσαλήµ Ούγο. Αν και ο Εδουάρδος πληροφορήθηκε το θάνατο του πατέρα του 

και την ανάρρησή του στο θρόνο το ∆εκέµβριο του 1272, επέστρεψε στην Αγγλία 

µόνο το 1274, αν και λίγα κατάφερε στους Αγίους Τόπους (Steven Runciman, Ιστορία των 

Σταυροφοριών, τοµ. Α, Β, Γ, µτφρ. Άγγυ Βλαβιανού, εκδ. Γκοβόστης, Αθήνα,2006) 

                        

  

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο ∆: Μετασταυροφοριακά Κοινωνικά και Πολιτικά 
Αποτελέσµατα 
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Η οικονοµική και δηµογραφική ανάπτυξη και η κοινωνικές  µεταβολές 
          

        Μετά το τέλος των Σταυροφοριών, ο 13ος αιώνας αποτέλεσε για τη ∆υτική 
Ευρώπη µία εποχή ραγδαίας ευµάρειας. Η αγροτική παραγωγή αυξήθηκε, ενώ η 
εφαρµογή καινοτοµιών, όπως ο νερόµυλος, το υδραυλικό πριόνι και ο ποδοκίνητος 
αργαλειός, επέτρεψε την ανάπτυξη της βιοτεχνίας µεταξωτών και άλλων πολυτελών 
ενδυµάτων κυρίως σε περιοχές της Φλάνδρας και της Βόρειας Ιταλίας. Η αύξηση της 
παραγωγής επίδρασε µε ευνοϊκό τρόπο στο εµπόριο. Η ανάπτυξή του συνδέθηκε µε 
την κατασκευή δρόµων, της βελτίωση της ναυτικής τεχνολογίας και τη γενίκευση του 
θεσµού των εµποροπανηγύρεων. Συγχρόνως άρχισαν σιγά σιγά να αναδεικνύονται 
νέες πόλεις όπως είναι η Φλωρεντία και το Μιλάνο.  

           Σηµαντικό δείγµα της οικονοµικής άνεσης και ευρωστίας, κυρίως των πόλεων 
οι οποίες βρίσκονται στην ιταλική επικράτεια, ήταν και το γεγονός ότι τα νοµίσµατά 
τους γενικότερα, όπως τα βενετικά δουκάτα, εκτόπισαν µε αργό, αλλά σταθερό 
τρόπο, τόσο τα βυζαντινά όσο και τα ισλαµικά νοµίσµατα από τις διεθνείς αγορές, 
κάτι το οποίο έδωσε στη ∆ύση τη δύναµη να αποκτήσει τόσο οικονοµικό κύρος όσο 
και νοµισµατική ανεξαρτησία. Το τέλος των Σταυροφοριών και γενικότερα ο 13ος 
αιώνας είναι, επίσης, µία σηµαντική χρονική περίοδο για την δηµογραφική ανάπτυξη 
της ∆ύσης, τόσο στην ύπαιθρο όσο και στα αστικά κέντρα. Ο πληθυσµός των 
δυτικοευρωπαϊκών χωρών σχεδόν έγινε διπλάσιος, ενώ ο πληθυσµός ορισµένων 
οικονοµικά ανεπτυγµένων πόλεων, όπως είναι η Φλωρεντία πολλαπλασιάστηκε (Βιβλίο 
Β’ Λυκείου «Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου κόσµου 565-1815»,Μέρος 4 Κεφ. 8 «Η ∆υτική Ευρώπη στη 

διάρκεια του Ύστερου Μεσαίωνα» σελ.90). 

             Οι οικονοµικές µεταβολές που επήλθαν µετά το τέλος των Σταυροφοριών 
ενίσχυσαν τον ρόλο της κεντρικής εξουσίας στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και εν 
συνεχεία µείωσαν την δύναµη των µικρών φεουδαρχών. Παρόλα αυτά, η ανώτερη 
αριστοκρατία διατήρησε την αρχική θέση της και στη συνέχεια συνεργάστηκε µε την 
κεντρική εξουσία. Στην ύπαιθρο πολλοί ήταν οι αγρότες που κατόρθωσαν να 
εξαγοράσουν τις όποιες υποχρεώσεις τους προς τους φεουδάρχες και αυτό είχα ως 
αποτέλεσµα να βελτιωθεί αρκετά θεαµατικά η θέση τους.  

            Ωστόσο, αυτό που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια όλων αυτών των αλλαγών 
ήταν ότι η µεγάλη µάζα γινόταν απλώς φτωχότερη. Στις µεσαιωνικές πόλεις οι 
επαγγελµατίες οργανώθηκαν σε συντεχνίες. Παρόλο, όµως του γεγονότος ότι όλοι 
είχαν πλήρη πολιτικά δικαιώµατα, την πόλη την κυβερνούσε µία αρκετά µικρή και 
προνοµιούχα οµάδα ισχυρών οικογενειών, οι λεγόµενοι πατρίκιοι, οι οποίοι 
συγκροτούσαν, πολλές φορές κατ’ αποκλειστικότητα τις αρχές των δηµοτικών 
συµβουλίων (Βιβλίο Β’ Λυκείου «Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου κόσµου 565-1815»,Μέρος 4 Κεφ. 

8 «Η ∆υτική Ευρώπη στη διάρκεια του Ύστερου Μεσαίωνα» σελ.90) 

 

                                                 Η κρίση της Φεουδαρχίας 
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             Η περίοδος από το 1270 περίπου ως το 1330 ήταν ουσιαστικά µία περίοδος 
µεγάλης κρίσης. Η αύξηση του πληθυσµού ξεπέρασε κατά πολύ το ρυθµό ανάπτυξης 
της αγροτικής παραγωγής και µε βάση αυτό το αποτέλεσµα ήταν να παρουσιαστεί 
σοβαρό πρόβληµα επισιτισµού.  Επιπροσθέτως, εκείνη την χρονική περίοδο οι 
αγρότες παρήγαγαν προϊόντα, κατά προτίµηση, τα οποία προορίζονταν καθαρά για το 
διεθνές εµπόριο, όπως είναι το κρασί και το λινάρι αντί των δηµητριακών. Οπότε, 
φαίνεται καθαρά ότι η οικονοµία εξαρτήθηκε σε µεγάλο βαθµό από την εµπορική 
συγκυρία της εποχής που γιγαντώθηκε, αλλά και από το µείζον θέµα του επισιτισµού 
το οποίο εντάθηκε. Επίσης, µία σειρά, εξάλλου από φυσικές καταστροφές που 
συνέβησαν την εποχή εκείνη, όπως ήταν οι πληµµύρες, οι οποίες προκάλεσαν 
τεραστίων διαστάσεων ζηµιές τόσο στην αγροτική οικονοµία όσο και στο εµπόριο 
και τη βιοτεχνία, ενώ ο αριθµός των γεννήσεων µειώθηκε σε µεγάλο βαθµό. 

             Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που µπορεί να ειπωθεί και ως πλήγµα 
για την ευρωπαϊκή κοινωνία του 14ου αιώνα ήταν ο Μαύρος Θάνατος, µία επιδηµία 
βουβωνικής πανώλης που από το 1347 ως το τέλος του αιώνα διαδόθηκε σε όλη την 
Ευρωπαϊκή επικράτεια και η οποία εξόντωσε µέχρι και τα δύο πέµπτα του 
ευρωπαϊκού πληθυσµού.  

             Παρακάτω παρατίθεται µία πηγή σχετική µε την επιδηµία του Μαύρου 
Θανάτου στην ευρωπαϊκή επικράτεια. 

                  Σηµειώσεις ενός µοναχού για το Μαύρο Θάνατο στην Ποµερανία 

             Η πανούκλα χτύπησε όλη τη γη για είκοσι σχεδόν χρόνια, προκαλώντας µεγάλη 
ακρίβεια και πείνα. Όταν ήλθαµε στη Μονή, ένα κιλό σίκαλη στοίχιζε δέκα σελίνια 
(υποδιαίρεση της γκίλντας), δηλαδή µισή γκίλντα (είδος νοµίσµατος). Στα µέρη µας το 
κιλό σήµερα κοστίζει µία γκίλντα, αλλά στον πορθµό και στα σύνορα µιάµιση γκίλντα 
γι’ αυτό πολλοί λαϊκοί πέθαναν από την πανούκλα και την πείνα. Ο Θεός έστειλε τότε 
την επιδηµία του στον κόσµο και ερήµωσε η γη (H. Busley κ. α., Geschichtliche weltkunde, Ausgabe 

fur Gymnasien in Bayern, τοµ. 2, Φρανκφούρτη 1981, 15). 

            Ωστόσο, τη δηµογραφική και οικονοµική φθορά που προκάλεσαν η πείνα και 
οι επιδηµίες, συµπλήρωσε ο καταστροφικός, για την εποχή εκείνη, και µακροχρόνιος 
Εκατονταετής Πόλεµος (1339-1453) που έγινε ανάµεσα στις δύο µεγάλες δυνάµεις 
της εποχής, την Αγγλία και τη Γαλλία. Η καταστροφική εξαθλίωση των φτωχών και η 
επιβολή νέων φόρων προκάλεσαν τεράστιες εξεγέρσεις τόσο στις πόλεις, όπως είναι 
η Φλωρεντία, όσο και στην ύπαιθρο, εξεγέρσεις που κατεστάλησαν µε τροµερή βία, 
αλλά παρόλ’ αυτά είχαν µακροπρόθεσµα δύο πολύ θετικά αποτελέσµατα. Αυτά τα 
αποτελέσµατα ήταν αφενός η ένταξη και συµµετοχή των διαφόρων συντεχνιών στα 
δηµοτικά συµβούλια των πόλεων και αφετέρου η αύξηση των µισθών των 
εργαζοµένων των διαφόρων βιοτεχνιών. Οι κοινωνικές αυτές κρίσεις εξέφρασαν τη 
γενικότερη κρίση της φεουδαρχίας και προετοίµασαν το δρόµο για την επερχόµενη 
αλλαγή των κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων (Βιβλίο Β’ Λυκείου «Ιστορία του Μεσαιωνικού 
και του Νεότερου κόσµου 565-1815»,Μέρος 4 Κεφ. 8 «Η ∆υτική Ευρώπη στη διάρκεια του Ύστερου Μεσαίωνα» 
σελ.91) 
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                   Η συγκρότηση των κρατών και η αιχµαλωσία της Αβινιόν 
 

             Ήδη από τα τέλη του 13ου αιώνα οι βασιλείς στην Αγγλία και ιδίως στη 
Γαλλία έκαναν προσπάθεια µε την βοήθεια των αστών της εποχής (εµπόρων 
τραπεζιτών και βιοτεχνών) να υποτάξουν τους φεουδάρχες και να συγκροτήσουν 
ισχυρά κράτη. Στην προσπάθεια που κατέβαλλε ο Βασιλιάς της Γαλλίας βρέθηκε 
αντιµέτωπος µε τον Πάπα και τον υποχρέωσε, µε τη σύµφωνη γνώµη µίας γενικής 
συνέλευσης, στην οποία είχαν την ευκαιρία να συµµετέχουν και αστοί, να γίνει 
µεταφορά της έδρας του από τη Ρώµη στην Αβινιόν (1309-1378).  Το γεγονός αυτό 
αποτέλεσε και την αποκαλούµενη αιχµαλωσία της Αβινιόν, µία από τις µεγαλύτερες 
ταπεινώσεις που δέχτηκε ποτέ η κεφαλή της Καθολικής Εκκλησίας. Η ταπείνωση της 
Αβινιόν, αλλά και κάποια άλλα φαινόµενα διαφθοράς, όπως ήταν η φιλαργυρία, η 
εξαγορά αξιωµάτων και η ευνοιοκρατία, που αναπτύχθηκαν στους κόλπους της 
ιεραρχίας, συνέβαλαν σε µεγάλο βαθµό στο να τραυµατιστεί σοβαρά το ηθικό κύρος 
της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας και να αρχίσει να διατυπώνεται ήδη από τα τέλη 
του 1Μεσαίωνα το µείζον αίτηµα για θρησκευτική µεταρρύθµιση. 

             Στη Γαλλία, η µοναρχία παρουσίασε ισχυρές τάσεις για να δηµιουργήσει µία 
συγκεντρωτική εξουσία και κατόρθωσε να επιβληθεί µε ισχυρά µέσα στους 
φεουδάρχες. Παρολ’ αυτά στην Αγγλία, οι φεουδάρχες συνεργάστηκαν σε αρκετά 
υψηλό βαθµό µε τον κλήρο και τους αστούς και επέβαλλαν πολύ σηµαντικούς 
περιορισµούς στη βασιλική εξουσία. Τις απαιτήσεις τους για τα θέµατα αυτά τις 
διατύπωσαν στην περίφηµη Μεγάλη Χάρτα των Ελευθεριών ( Magna Charta, 1215), 
την οποία ήταν αναγκασµένος να αποδεχθεί ο βασιλιάς Ιωάννης ο Ά ο Ακτήµονας. 

              Παρακάτω παρατίθεται µία πηγή σχετική µε την Μεγάλη Χάρτα των 
Ελευθεριών. 

                            Από τη Μεγάλη Χάρτα των Ελευθεριών (1215) 

               Η Αγγλική Εκκλησία παραµένει ελεύθερη, τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες 
της απαραβίαστες. ∆εν επιτρέπεται να επιβληθούν φόροι στο Βασίλειο µας, χωρίς την 
έγκριση του Κοινοβουλίου. Η πόλη του Λονδίνου πρέπει να διατηρήσει όλα τα 
προνόµια της και τις ελεύθερες συνήθειες της. Εκτός αυτού, επιβεβαιώνουµε ότι όλες οι 
άλλες πόλεις, οι κόµες, τα χωριά και τα λιµάνια διατηρούν τα αρχαία προνόµια τους. 
Κανείς ελεύθερος άνθρωπος δεν επιτρέπεται να συλληφθεί ή να φυλακιστεί ή να χάσει 
την περιουσία του ή να εξοριστεί ή να θιγεί µε οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν υπάρχει 
σχετική νόµιµη απόφαση ανθρώπου της τάξης του ή αν αυτό προβλέπεται από τους 
νόµους της χώρας (H. Busley κ. α., Geschichtliche weltkunde, Ausgabe fur Gymnasien in Bayern, τοµ. 2, 

Φρανκφούρτη 1981, 99-100) 

 

               Τα επόµενα χρόνια, µετά από αυτές τις κοινωνικές αναδιαρθρώσεις 
ιδρύθηκε το Αγγλικό Κοινοβούλιο, το οποίο αποτελούνταν, καθαρά, από ευγενείς και 
αστούς της εποχής εκείνης. Από το κοινοβούλιο αυτό, το οποίο συνεδρίασε για πρώτη 
του φορά το 1295, προήλθαν η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Βουλή των Λόρδων. 
Αντίθετα, µε την Αγγλία και την Γαλλία, στην περιοχή της γερµανικής επικράτειας 
δεν έγινε εφικτό να δηµιουργηθεί ένα ενιαίο κράτος, όπου κάτω από την δική του 
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εποπτεία θα συνενώνονταν τα διάφορα φέουδα και τα επιµέρους κρατίδια, γιατί εκεί 
οι µεγάλοι φεουδάρχες κατόρθωσαν να επιβάλλουν χωρίς περιορισµούς τη βούληση 
τους στους βασιλείς (Βιβλίο Β’ Λυκείου «Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου κόσµου 565-

1815»,Μέρος 4 Κεφ. 8 «Η ∆υτική Ευρώπη στη διάρκεια του Ύστερου Μεσαίωνα» σελ.92). 

 

                                                        

 

                                                                Σύνοψη  
 

           Στην πραγµατικότητα το καθεστώς και η θρησκεία του Ισλάµ είχαν από την 
απαρχή τους ένα έντονο πολιτικό στοιχείο, εκτός από το θρησκευτικό τους κοµµάτι, 
και αυτό γίνεται αντιληπτό από τη στιγµή που η εκάστοτε ισλαµική ηγεσία, όσον 
αφορά τη συµπεριφορά των µαζών που πρόσκεινται στο Ισλάµ, ασκούσαν και 
υποχρεώσεις πολιτικών αρχόντων. Όσον αφορά τον Χριστιανισµό κάτι τέτοιο δεν 
µπορεί να ειπωθεί ότι υφίσταται, καθώς ο Χριστός ουδέποτε κυβέρνησε ή ζήτησε να 
κυβερνήσει πολιτικά όταν ήταν εν ζωή. Ο φονταµενταλισµός, ως ένα πολυδιάστατο 
και πολυσύνθετο φαινόµενο, συναντάται και εντός αλλά και εκτός της Μέσης 
Ανατολής (από εκεί ξεκίνησε και ο πιο γνωστός θρησκευτικός φονταµενταλισµός, ο 
οποίος κρατάει τις βάσεις του µέχρι και σήµερα, ο Ισλαµικός), και χρονικά κάνει την 
εµφάνιση του από την αρχή της πολιτικής και θρησκευτικής δράσης του Μωάµεθ, ως 
«ιδρυτής» αυτής της θρησκείας, έως και σήµερα µε πολύ ακραία παραδείγµατα όπου 
φτάνει το βαθµό της τροµοκρατίας. Η πολιτική και ο Φονταµενταλισµός είναι δύο 
ορολογίες συνώνυµες και αντικατοπτρίζουν την σχέση εξουσίας και ελέγχου που από 
το πρώτο όρο κάποιος µπορεί πολύ εύκολα, ειδικά αν είναι φανατισµένος, να 
εµπλακεί στο δεύτερο όρο. 

              Ο θρησκευτικός Φονταµενταλισµός αποτελεί ένα διαχρονικό κοµµάτι της 
παγκόσµιας ιστορίας µε παράδειγµα όπως ήταν οι Σταυροφορίες που ήταν στοιχείο 
του Χριστιανικού Φονταµενταλισµού, αλλά αποτέλεσµα του Ισλαµικού 
Φονταµενταλισµού, καθώς η κατάληψη των Αγίων Τόπων από τους Άραβες και τους 
µαχητές του Ισλάµ, έδωσαν το έναυσµα στους Ρωµαιοκαθολικούς και κυρίως στο 
Πάπα να εξεγείρουν ένα τεράστιο κύµα µισαλλοδοξίας από τους χριστιανούς 
υπηκόους προς το ισλαµικό στοιχείο, µε αποτέλεσµα να οδηγηθούµε στις εκστρατείες 
ενάντια στους Άραβες που έµειναν στην ιστορία ως Σταυροφορίες. Ονοµάστηκαν 
έτσι γιατί οι στρατιώτες που έλαβαν µέρος στην εκστρατεία φέραν στην ενδυµασία 
τους το σταυρό. Άλλο παράδειγµα και πολύ πιο σύγχρονο είναι οι δράσεις διαφόρων 
ακραίων ισλαµιστικών οργανώσεων όπως είναι η Αλ Κάϊντα, µία από τις µεγαλύτερες 
φονταµενταλιστικές οργανώσεις, η οποία φέρει ευθύνη για τη µεγαλύτερη 
τροµοκρατική ενέργεια που γνώρισε ο 21ος αιώνας, την αεροπορική επίθεση που 
συνέβη στους δίδυµους πύργους της Νέας Υόρκης την 11η Σεπτεµβρίου του 2001. 

                 Επειδή ο Φονταµενταλισµός είναι ένας όρος ο οποίος εκφράζει την 
επιστροφή σε άκρως συντηρητικά θρησκευτικά βιώµατα του µακρινού παρελθόντος, 
σε σηµείο θρησκευτικής εµµονής, αυτό λειτουργεί σαν αντίσταση σε κάθε αλλαγή 
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πολιτικής και θρησκευτικής µεταρρύθµισης. Όταν το σύγχρονο στοιχείο προσιδιάζει 
στην ανάπτυξη της κοσµικότητας, µε αποτέλεσµα να υποχωρεί το θρησκευτικό 
αίσθηµα, αυτό αποτελεί και το έναυσµα ώστε να ενταθεί η φονταµενταλιστική κρίση. 
Παράλληλα, το θρησκευτικό στοιχείο πολλές φορές πολιτικοποιείται και 
προσαρµόζεται ακόµη και εντός των ορίων της κοσµικής επιρροής.  

                 Πιο συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια της µελέτης τους Ισλαµικού 
Φονταµενταλισµού προκύπτουν κάποια ερωτήµατα τα οποία πολλές φορές είναι απλά 
ρητορικά. Όπως για παράδειγµα, αν θα ήταν πιθανή µία σύγχρονη Σταυροφορία, και 
αν ναι, θα διώκονταν µόνο οι ακραίοι Μουσουλµάνοι ή και οι πιο µετριοπαθείς. 
Πιθανότατα θα µπορούσε να γίνει µία επικείµενη Σταυροφορία, θα έλεγε κάποιος µε 
µία πρώτη µατιά, γιατί ο κίνδυνος των διώξεων, κυρίως Χριστιανών, έχει 
υπερπολλαπλασιαστεί, εντός της λεκάνης της Μεσογείου. Το θέµα είναι ότι η δίωξη 
Μουσουλµανικού στοιχείου, δε θα αφορά τις µετριοπαθέστερες οµάδες 
Μουσουλµάνων, παρά µόνο τις όποιες ριζοσπαστικές- ακραίες τάσεις του άκρατου 
τζιχαντισµού. Βέβαια, ένα µεγάλο ρεύµα του Μουσουλµανικού στοιχείου, η 
πλειοψηφία θα έλεγε κανείς, ανήκουν στη µετριοπαθή πτέρυγα του Ισλάµ. 

                 Το κακό µε την όλη κατάσταση που διαδραµατίζεται κυρίως στη λεκάνη 
της Μεσογείου είναι ότι πλέον το Μουσουλµανικό στοιχείο τείνει προς αποφυγήν. Θα 
µπορούσαν, φυσικά, ο δυτικός κόσµος να δηµιουργήσει ένα κλίµα ευηµερίας και 
ειρηνικής ενσωµάτωσης µε το Μουσουλµανικό κόσµο, εννοείται µε τις µετριοπαθείς 
τάσεις. Οι λόγοι είναι πολλοί και απλοί. Η αποδοχή της διαφορετικότητας και της 
ανεξιθρησκείας και η πίστη στη δηµοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώµατα 
αντικρούονται µε τις αξίες που µεταφέρει ο Ισλαµικός Φονταµενταλισµός. 

                 Τη σηµερινή εποχή οι πολίτες των χωρών του Τρίτου Κόσµου, κυρίως σε 
Ασία και Αφρική, βρίσκουν µία «παρηγοριά» από την εξαθλίωση τους, στο να 
µετέχουν στο ριζοσπαστικό- πολιτικό Ισλάµ και να κινούνται στους χώρους που 
κινείται και ηγείται η τζιχάντ, µε τους τρόπους και τις ακραίες τεχνικές που 
χρησιµοποιούν οι φονταµενταλιστές. Σε αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν έχει 
εντρυφήσει η ιδέα ότι ο δυτικός πολιτισµός είναι υπεύθυνος για όλη αυτή την 
κατάσταση που περνάν και οι ίδιοι και παγκοσµίως και θεωρούν ότι πρέπει να 
εκδικηθούν για τα όσα άσχηµα διαδραµατίζονται. Βέβαια, δεν είναι λίγες οι φορές 
που οι Μουσουλµάνοι έχουν σταθεί ενάντια στους τζιχαντιστές. Παράδειγµα ένα 
µικρό χωριό µε την ονοµασία Sabray παραµένει πολέµιο ενάντια στη καταστροφική 
δράση των ισλαµιστών και η δράση του χωριού αυτού οφείλεται σε µία αρχαία 
παράδοση του που αναφέρει ότι οι κάτοικοι αυτού του χωριού οφείλουν να 
προστατέψουν οποιονδήποτε είναι στόχος εχθρών οι χρειάζεται τη βοήθεια των 
χωρικών.  

                  Κλείνοντας, µε όλη αυτήν την αναταραχή και τις διάφορες τροµοκρατικές 
επιθέσεις από την πλευρά των φονταµενταλιστών υπήρξε µία συνεχή επικοινωνία µε 
διάφορους διανοούµενους όλων των θρησκειών για µία δια θρησκευτική συνοµιλία. 
Εν έτη 2015 δεν µπορεί να κανένας λαός, κανένα πολιτισµός να αντιµάχεται κάποιον 
άλλο για θέµατα όπως είναι τα θρησκευτικά ιδεώδη, παρά να αναζητούν µία ειρηνική 
συνύπαρξη. Στη σύγχρονη εποχή, µία εποχή πλήρους άνθισης των γραµµάτων, των 
τεχνών και της τεχνολογίας υπάρχουν ένα σωρό ζητήµατα που θέλουν λύση µέσω 
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κοινών συζητήσεων. Με το να υπάρχουν διαβουλεύσεις και συζητήσεις ανάµεσα 
στους αντιπροσώπους όλων των τάσεων όλων των παραδόσεων όλων των θρησκειών 
είναι κάτι το οποίο αναπτύσσει την οµοψυχία και την αλληλοκατανόηση και όχι τη 
µισαλλοδοξία και το σκοταδισµό.  
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