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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

-Ο Ηγέτης του Ιράν εκδίδει μήνυμα στο προσκύνημα του Χατζ του 2017 

-Πυραυλική επίθεση στη Συρία εξαπέλυσε το Ιράν ως αντίποινα για την Τεχεράνη 

-Απελευθερώθηκε η Μοσούλη - οριστική νίκη κατά των τζιχαντιστών 

-Yazd, η πρώτη πόλη του Ιράν στον κατάλογο της UNESCO 

-40 χώρες συμμετείχαν στο Παιδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Ισφαχάν 

-Συνεχίζεται η συνεργασία Ιρανικών με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια 

-Ξένοι τουρίστες σπεύδουν να επισκεφθούν την ιστορική πόλη Σιράζ του Ιράν 

-Εγκαινιάστηκε τεράστιος Κήπος με βιβλία στην Τεχεράνη 

 

Κύριες δραστηριότητες του Μορφωτικού Κέντρου του Ιράν  

-Λαμπρή παρουσία του Ιράν στη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης 

-Λαμπερή η παρουσία της έκθεσης του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας της Ισλαμικής δημοκρατίας 

του Ιράν στο 55ο  Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας  

-Ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου διδασκαλίας της Περσικής γλώσσας στην Ελλάδα 

-Διεθνή Ημέρα του Quds με θέμα: 70 χρόνια αντίσταση και αγώνα ενάντια των κατακτητών 

-To Mορφωτικό κέντρο θα συμμετέχει σε Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ της Λευκάδας  

-Η συνάντηση του Μορφωτικού Συμβούλου της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με τον 

Σοφολογιότατο Μουφτή Διδυμοτείχου κ. Χαμζά Οσμάν 

-Η συνάντηση του Μορφωτικού Συμβούλου της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με τον 

Μητροπολίτη Διδυμοτείχου Δαμασκηνό  

-Η συνάντηση του Μορφωτικού Συμβούλου της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με τον 

Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης 

-Συνάντηση του Μορφωτικού Σύμβουλου της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με τον 

Δήμαρχο της Λευκάδας 

-Δωρεάν εκμάθηση της Περσικής γλώσσας    

-Μήνυμα του Μορφωτικού Συμβούλου για το θάνατο του γνωστού καρδιοχειρουργού ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΛΑ 

-Τα Ιρανικά παραμύθια στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραμυθιού και Αφήγησης 

Τα Περιεχόμενα
Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

-Σοφά λόγια για καλύτερη ζωή  

-Η άποψη του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Σεγιέντ Αλή Χαμείνι για την γενοκτονία στη Μιανμάρ 

-Ποιος ήταν ο Ιμάμ Χοσσείν ; 

-Ο ιμάμ Ρεζά και το μεταφραστικό κίνημα  

-Ο κόσμος σηματοδοτεί τη διεθνή ημέρα Quds, 



Μορφωτικό Κέντρο του ΙράνΜορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Eκδοτικό Σημείωμα

 

 

Στο όνομα του παντοδύναμου Θεού  

 

Στην εποχή της επικοινωνίας, πληροφόρησης και των ραγδαίων εξελίξεων που παρατηρούμε 

καθημερινά στον κόσμο, ο ρόλος των ΜΜΕ και των περιοδικών, τόσο των έντυπων όσο και των 

ηλεκτρονικών, είναι πολύ σημαντικός. Στην εποχή μας, η κατοχή της σωστής πληροφορίας και η 

γνώση πολιτιστικών, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών συμβάντων αποτελούν αξιόλογο 

πλούτο, τον οποίο όποιος κατέχει περισσότερο έχει περισσότερες δυνατότητες για να πάρει 

αποφάσεις και να παίξει σημαντικούς ρόλους.  

Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με την έκδοση αυτού 

του περιοδικού στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, σκοπεύει στην πληροφόρηση και προβολή του 

πολιτισμού, της τέχνης και των κοινωνικών θεμάτων του Ιράν στον φιλόξενο Ελληνικό λαό, ώστε 

να συμβάλλει στην επέκταση των πολιτιστικών και κοινωνικών συνεργασιών μεταξύ των δύο 

λαών και των δύο ιστορικών χωρών του Ιράν και της Ελλάδας.  

Η στοχαστική και πολιτιστική επικοινωνία μεταξύ των δυο πολιτισμένων λαών του Ιράν και της 

Ελλάδας, η παροχή πολιτιστικών και επιστημονικών υπηρεσιών, και η ενθάρρυνση για την 

επέκταση των διμερών σχέσεων μεταξύ των επιστημονικών κέντρων και πανεπιστημίων, των 

πολιτιστικών κέντρων και των κέντρων τέχνης, αποτελούν καθήκον μας και είμαστε περήφανοι 

για αυτό.  

 

 

 

 

Ali Mohammad Helmi  

Μορφωτικός σύμβουλος της Πρεσβείας της  

Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Ελλάδα-Αθήνα  



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Ο Ηγέτης του Ιράν εκδίδει μήνυμα στο προσκύνημα του 

Χατζ του 2017 

 



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Στο όνομα του Αλλάχ, του Ευεργέτη, του Ελεήμων 
  

Όλοι οι έπαινοι ανήκουν στον Αλλάχ, τον Κύριο των Κόσμων, και η ειρήνη και οι 
χαιρετισμοί είναι για τον Δάσκαλό μας, τον Μωάμεθ, τον τελευταίο από τους Προφήτες, 

για τον αλάνθαστο βίο του, και για τους επιλεγμένους συντρόφους του. 
Ευχαριστώ τον Παντοδύναμο Θεό για την απονομή, τόσο φέτος όσο και τα προηγούμενα 

χρόνια, της ευλογίας της εκτέλεσης του Χατζ σε έναν άφθονο αριθμό πιστών από όλο τον 

κόσμο, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από αυτή την αναζωογονητική και 

ευλογημένη άνοιξη και έτσι ώστε να μπορούν κοντά στο σπίτι του Παντοδύναμου Θεού, 

συμμετέχοντας στη λατρεία, την ικεσία, την μνήμη του Θεού και αναζητώντας εγγύτητα 

στον Θεό τις μέρες και τις νύχτες των οποίων οι πολύτιμες και ευοίωνες ώρες μπορούν να 

αγγίξουν τις καρδιές και να καθαρίσουν και να κοσμήσουν τις ψυχές σαν θαυματουργό 

φάρμακο. 

Το Χατζ είναι μια μυσταγωγική πράξη λατρείας, μια άγια κατοικία, μια θέση γεμάτη 
θεϊκές ευλογίες και μια ενσάρκωση των σημάτων και συμβόλων του Παντοδύναμου 
Θεού. Το Χατζ μπορεί να βοηθήσει τους ευσεβείς, τους ταπεινούς και τους σοφούς 

πιστούς να επιτύχουν πνευματικά επιτεύγματα. Μπορεί να τους κάνει να γίνουν ψηλά και 
φωτισμένα άτομα. Μπορεί να γεννήσει μέσα τους διορατικά και θαρραλέα στοιχεία κι 

έτσι να είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση και να καταβάλουν προσπάθειες. 
Τόσο οι πνευματικές όσο και οι πολιτικές, καθώς και οι ατομικές και κοινωνικές πτυχές 

είναι εντελώς ξεχωριστές και ορατές σε αυτή τη μοναδική θρησκευτική υποχρέωση και 

σήμερα η Μουσουλμανική κοινότητα έχει απόλυτη ανάγκη και από τις δύο αυτές πτυχές. 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Από τη μια πλευρά, η μαγεία του υλισμού είναι απασχολημένη με τον παραγκωνισμό και 

την εξόντωση με τη χρήση προηγμένων οργάνων και από την άλλη μεριά οι πολιτικές των 

ηγεμονικών δυνάμεων υποκινούν τον καταιγισμό και τροφοδοτούν τη φωτιά της 

διαφωνίας μεταξύ των Μουσουλμάνων και μετατρέπουν τις Ισλαμικές χώρες σε μια 

κόλαση ανασφάλειας και διαφωνίας. 

Το Χατζ μπορεί να είναι μια θεραπεία και για τις δύο αυτές σοβαρές ασθένειες από τις 

οποίες υποφέρει η Ισλαμική κοινότητα. Μπορεί να καθαρίσει τις καρδιές από τις 

ακαθαρσίες και να τις φωτίσει με ευσέβεια και κατανόηση, μπορεί να ανοίξει τα μάτια 

στις πικρές πραγματικότητες του κόσμου του Ισλάμ, μπορεί να ενισχύσει την 

αποφασιστικότητα των ανθρώπων να αντιμετωπίσουν αυτές τις πραγματικότητες, 

μπορεί να κάνει βήματα σταθερά και να προετοιμάσει τα χέρια και τα μυαλά . 

Σήμερα, ο κόσμος του Ισλάμ είναι γεμάτος ανασφάλεια: ηθική, πνευματική και πολιτική 

ανασφάλεια. Ο βασικός λόγος πίσω από αυτό είναι η αμέλειά μας και η βίαιη επίθεση 

από τους εχθρούς. Εμείς οι Μουσουλμάνοι δεν έχουμε εκπληρώσει τα θρησκευτικά και 

ορθολογικά μας καθήκοντα ενάντια στην επίθεση από τον φαύλο εχθρό. Ξεχάσαμε να 

είμαστε τόσο σκληροί στους δύσπιστους και συμπονετικοί ο ένας με τον άλλον. 

Το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ο σιωνιστικός εχθρός (δηλαδή το Ισραηλινό καθεστώς) 

προκαλεί την καρδιά του κόσμου της γεωγραφίας του Ισλάμ ενώ οι μουσουλμάνοι, 

αγνοώντας το σαφές καθήκον μας για τη σωτηρία της Παλαιστίνης, είναι απασχολημένοι 

με εσωτερικούς πολέμους στη Συρία, Το Ιράκ, την Υεμένη, τη Λιβύη και το Μπαχρέιν και 

με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στο Αφγανιστάν, το Πακιστάν και τα συναφή. 
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Οι αρχηγοί  των Ισλαμικών κρατών, καθώς και οι πολιτικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές 

ελίτ στον κόσμο του Ισλάμ πρέπει να φέρουν μεγάλες ευθύνες: την ευθύνη της 

δημιουργίας μιας ενότητας και την αποτροπή της συμμετοχής όλων σε εθνοτικές και 

θρησκευτικές συγκρούσεις, την ευθύνη της ενημέρωσης των εθνών για τις μεθόδους του 

εχθρού και την προδοσία της παγκόσμιας ηγεμονίας και του σιωνισμού, την ευθύνη του 

εξοπλισμού όλων για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό στα διάφορα στρώματα σκληρών και 

μαλακών πολέμων, την ευθύνη να σταματήσει αμέσως τα καταστροφικά επεισόδια στις 

Ισλαμικές χώρες, ένα πικρό παράδειγμα της οποίας είναι σήμερα οι εξελίξεις στην Υεμένη 

που αποτελούν πηγή θλίψης και διαμαρτυρίας σε ολόκληρο τον κόσμο, την ευθύνη να 

προσφέρουμε ανεμπόδιστη υποστήριξη στις καταπιεζόμενες Μουσουλμανικές 

μειονότητες όπως αυτές στη Μιανμάρ και σε άλλους τόπους και, κυρίως, την υπεράσπιση 

της Παλαιστίνης και την παροχή άνευ όρων συνεργασίας, και βοήθεια σε έναν λαό που 

αγωνίζεται ενάντια στην συνωμοσία για περίπου 70 χρόνια. 

Αυτές είναι σημαντικές ευθύνες που πέφτουν στους ώμους μας και τις οποίες τα  κράτη 

πρέπει να ζητήσουν από τις κυβερνήσεις τους. Η ελίτ θα πρέπει επίσης να προσπαθήσει 

να τα επιτύχει με σταθερή αποφασιστικότητα και με καθαρές προθέσεις. Αυτά τα 

καθήκοντα είναι οι οριστικές εκδηλώσεις της βοήθειας της θρησκείας του Θεού, που 

σίγουρα θα ακολουθηθεί από την θεϊκή βοήθεια όπως υποσχέθηκε ο Θεός. 

Αυτά είναι μέρη των μαθημάτων του Χατζ και ελπίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε και 

να ενεργήσουμε σύμφωνα με αυτά. 

Ζητώ από τον Θεό να δεχτεί το Χατζ σου. Θα ήθελα να μνημονεύσω τους μάρτυρες της 

Μίνας και του Μαστζίντ αλ-Χαράμ και ζητώ από τον Θεό, τον Ευεργέτη, τον Γενναιόδωρο, 

να ανυψώσει το καθεστώς τους. 

Χαιρετισμούς και είθε το έλεος του Αλλάχ να είναι μαζί σας. 
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Πυραυλική επίθεση στη Συρία εξαπέλυσε το Ιράν ως αντίποινα για την Τεχεράνη 

 

Πυραυλικές επιθέσεις στην ανατολική Συρία εξαπέλυσε η ελίτ δύναμη του ιρανικού 
στρατού, οι Φρουροί της Επανάστασης. 

Τα πλήγματα έγιναν ως αντίποινα για τη διπλή τρομοκρατική επίθεση στην ιρανική 
πρωτεύουσα Τεχεράνη την προηγούμενη εβδομάδα, όπου δύο ομάδες ενόπλων και 
βομβιστών αυτοκτονίας σκότωσαν 18 ανθρώπους στη Βουλή και στο εμβληματικό 

μαυσωλείο του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Χομεϊνί. 
Την ευθύνη για το χτύπημα στην Τεχεράνη είχε αναλάβει το Ισλαμικό Κράτος. Ανώτατοι 
Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν επιρρίψει ευθύνες εμμέσως και στη Σαουδική Αραβία, που 

αρνήθηκε κάθε εμπλοκή. 
Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν η Επαναστατική Φρουρά του Ιράν εκτόξευσε μεσαίου 

βεληνεκούς πυραύλους εδάφους-εδάφους από το δυτικό Ιράν στην περιοχή Ντείρ Αλ 
Ζουρ στη Συρία, «σκοτώνοντας τεράστιο αριθμό τρομοκρατών», όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει η ανακοίνωση. Οι πύραυλοι στόχευαν το αρχηγείο της τρομοκρατικής 
οργάνωσης Τακφίρι και σημεία συγκεντρώσεων όπου φτιάχνονται αυτοκίνητα-βόμβες. 

 
 
 
 

Δείτε το βίντεο: 
https://www.facebook.com/tvpluss/videos/1040137879450172/ 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  
Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

 پاسخ سپاهیان اسالم به حمالت تروریستی در تهران 
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Χάιντερ αλ-Αμπάντι ανακοίνωσε 

την Κυριακή τη «νίκη» κατά του Ισλαμικού Κράτους στην 

πόλη της Μοσούλης, σύμφωνα με ανακοίνωση του 

γραφείου του. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και 

πρωθυπουργός Χάιντερ αλ-Αμπάντι έφτασε στην 

απελευθερωμένη πόλη της Μοσούλης και συνεχάρη τους 

ηρωικούς μαχητές, αλλά και τους πολίτες του Ιράκ για την 

μεγάλη νίκη,” ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Το 

Ισλαμικό Κράτος, κατέλαβε την πόλη πριν από τρία χρόνια, 

ενώ βρίσκεται αντιμέτωπο με την διαρκή απώλεια εδαφών. 

Ωστόσο, εξακολουθεί να ελέγχει εδάφη στο Ιράκ και την 

Συρία. Η εξέλιξη αυτή, σηματοδοτεί την έναρξη της πτώσης 

του τελευταίου θύλακα άμυνας των τζιχαντιστών.“Δυνάμεις 

της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας έχουν υψώσει την σημαία 

του Ιράκ, στην όχθη του ποταμού Τίγρη, στην παλιά πόλη 

της Μοσούλης,” ανέφερε χαρακτηριστικά τηλεοπτικός τίτλος 

στην τηλεόραση.  

Απελευθερώθηκε η Μοσούλη - οριστική νίκη κατά των τζιχαντιστών 

 آزاد سازی شهر موصل از لوث وجود تروریست ها
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Η UNESCO πρόσθεσε την ιστορική περιοχή της Yazd (Γιάζντ) στον κατάλογο των τόπων 
παγκόσμιας κληρονομιάς, κατά την 41η σύνοδό της στην Κρακοβία της Πολωνίας την 

Κυριακή 9 Ιουλίου του 2017. 
Σύμφωνα με το site της UNESCO, η ιστορική δομή της Yazd είναι μια συλλογή 

θρησκευτικής αρχιτεκτονικής σε πολύ μεγάλο εύρος που περιλαμβάνει διαφορετικά 
ισλαμικά αρχιτεκτονικά στοιχεία διαφορετικών περιόδων σε αρμονικό συνδυασμό με τις 

κλιματικές συνθήκες. 
Ο φάκελος της Yazd προτάθηκε πέρυσι, για να μπει στον κατάλογο της UNESCO. Ωστόσο 

κρίθηκε ανεπαρκής από τους αξιολογητές, οι οποίοι έδωσαν στο Ιράν μια λίστα με 
ελλείψεις που έπρεπε να αποκατασταθούν για να αυξηθούν οι πιθανότητες να μπει η 

πόλη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. 
Οι ανεμόπυργοι, τα σπίτια με λασπώδη τούβλα και τα μαγευτικά μέρη για διαμονή, έχουν 

μετατρέψει την πόληYazd σε βασικό προορισμό στη λίστα των τουριστών. Η πόλη αυτή 
είναι μια επίπεδη πεδιάδα που περιβάλλεται από βουνά. Βρίσκεται ανάμεσα στο 

βόρειο Dasht-e Kavir και το νότιο Dasht-e Lout και περιβάλλεται από την καυτή έρημο. 
Η Yazd δημιουργήθηκε πριν από 5.000 χρόνια, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
κέντρα περσικής αρχιτεκτονικής. Λόγω του κλίματος της, έχει ένα από τα μεγαλύτερα 

δίκτυα υπόγειων υδραγωγείων (qanats) στον κόσμο. 

Yazd, η πρώτη πόλη του Ιράν στον κατάλογο της UNESCO 

ن شهر ایران در فهرست جهانن یونسکو   شهر یزد اولی 
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Κινηματογραφιστές από 40 χώρες συμμετείχαν στο 30ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους, το οποίο άνοιξε στην ιστορική πόλη του Εσφαχάν 

στο Ιράν νωρίτερα αυτό το μήνα. 
Το Φεστιβάλ, το οποίο είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 30 Ιουνίου έως τις 06 
Ιουλίου, αποσκοπούσε στην ανακάλυψη και προώθηση των ταλέντων των παιδιών στις 

τέχνες και στον κινηματογράφο και στην ενθάρρυνση των επαγγελματιών 
κινηματογραφιστών να επικεντρωθούν στα θέματα που αφορούν τα παιδιά και τη 

νεολαία 
Η Γερμανία, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες, ο Καναδάς, η Κίνα, η Τσεχία, η Ρωσία, η Δανία, η 

Τουρκία, η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ, η Ινδία, το Κατάρ, το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος ήταν 
μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν σε διάφορες κατηγορίες της εκδήλωσης. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του φεστιβάλ, Alireza Rezadad, το φεστιβάλ φιλοξένησε επίσης 
έναν σημαντικό διαγωνισμό κινούμενων σχεδίων. 

Το Ιράν φιλοξενεί το φεστιβάλ σε διάφορες ιστορικές πόλεις της χώρας από το 1982 και 
το Εσφαχάν πρόκειται να φιλοξενήσει το ετήσιο γεγονός για πέντε συνεχόμενα χρόνια 

μέχρι το 2021. 
Έχει δημιουργηθεί ένα fan club για να ενημερώνει το κοινό για τις τελευταίες εξελίξεις. 
Μέχρι στιγμής, πάνω από 12.000 άτομα έχουν εγγραφεί στο fan club και ο αριθμός έχει 

υπερβεί τους 15.000 κατόπιν της έναρξης του φεστιβάλ. 
Εξειδικευμένα εργαστήρια και φόρουμ πραγματοποιήθηκαν επίσης στο περιθώριο της 

εκδήλωσης. 

40 χώρες συμμετείχαν στο Παιδικό Φεστιβάλ 

کت چهل کشور در فستیوال فیلم کودک در اصفهان  شر

16 



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Είκοσι Ιρανικά και 22 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια υπέγραψαν συμφωνία για τη συνέχιση 
της συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναφέρει ο Ιρανός 

υφυπουργός επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας. 
Ο Hossein Salar Amoli, αναπληρωτής υπουργός Επιστήμης, Έρευνας και Τεχνολογίας για 
τις διεθνείς υποθέσεις, πρόσθεσε ότι μεγάλη αντιπροσωπεία για τις επιστήμες και την 
τεχνολογία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ταξίδεψε πρόσφατα στο Ιράν και συζήτησε τους 
τρόπους ενίσχυσης της επιστημονικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ του Ιράν 

και των κρατών μελών της ΕΕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Εκπρόσωποι 22 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και περίπου 20 ιρανικά πανεπιστήμια 
υπέγραψαν επίσης συμφωνίες για τη δυνατότητα κοινών σχεδίων και ανταλλαγής 

καθηγητών και φοιτητών", πρόσθεσε ο Ιρανός αξιωματούχος. 
Εάν οι συμφωνίες αυτές λάβουν την τελική έγκριση, το Ιράν και το μπλοκ των 28 εθνών 

θα χρηματοδοτήσουν από κοινού τα σχετικά έργα, σημείωσε. 
Ο Amoli δήλωσε ότι η ΕΕ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα Ιρανικά πανεπιστήμια λόγω της 

εξαιρετικής ακαδημαϊκής τους ποιότητας. 
Επιπλέον, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το Ιράν, 

δεδομένου του υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην περιοχή και των μεγάλων 
δυνατοτήτων των Ιρανών επιστημόνων, πρόσθεσε. 

Συνεχίζεται η συνεργασία Ιρανικών με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια 

 همکاری دانشگاههای ایران و اروپا 
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Αύξηση στον αριθμό των Σχεδόν το 65% των 

ξενοδοχείων στην αρχαία πόλη του Ιράν, Σιράζ, 

πρωτεύουσα της επαρχίας Φαρς, έχουν κλείσει από 

ξένους τουρίστες για το τελευταίο τρίμηνο του 2017, 

καθώς η χώρα βιώνει μια εισροή ταξιδιωτικών 

παραγόντων. 

Ο επικεφαλής του συνδέσμου ιδιοκτητών ξενοδοχείων 

στην επαρχία Φαρς, Hasan Siadatian, δήλωσε την 

Τρίτη ότι ξένοι τουρίστες έχουν κλείσει εδώ και έξι 

μήνες τα ξενοδοχεία στη Σιράζ για την περίοδο μεταξύ του επόμενου Οκτωβρίου 

και του Ιανουαρίου. 

Σύμφωνα με τον διευθυντή του τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τουρισμού 

και Χειροτεχνίας της επαρχίας Φαρς Mossayeb Amiri, η επαρχία προσελκύει 

περισσότερους από 165.000 ξένους τουρίστες σε δίμηνη περίοδο πριν από τον 

Ιούνιο, παρουσιάζοντας αύξηση 42% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή 

περίοδο. 

Έχει σημειωθεί σημαντική ευρωπαίων τουριστών που επισκέπτονται την αρχαία 

επαρχία, δήλωσε ο Amiri. 

Εκτός από τους Αγγλικούς τουριστικούς οδηγούς για την Φαρς, η επαρχία 

δημοσίευσε πρόσφατα χάρτες στα γαλλικά και ετοιμάζει χάρτες στα γερμανικά, 

καθώς περισσότεροι ευρωπαίοι τουρίστες σπεύδουν να επισκεφθούν τα 

αξιοθέατα της ιστορικής περιοχής. 

Η επαρχία Φαρς, η καρδιά της περσικής κουλτούρας για πάνω από 2000 χρόνια, 

φιλοξενεί μυριάδες ιστορικών χώρων που χρονολογούνται από την αυτοκρατορία 

των Αχαιμενίδων, των Πάρθων, των Σασσανιδών και τις ισλαμικές εποχές. Η 

πρωτεύουσα Σιράζ θεωρείται από καιρό ως ένα λίκνο της περσικής ποίησης και 

της πατρίδας των παγκοσμίως γνωστών Περσών ποιητών Χαφέζ και Σάαντι. 

Η πόλη φιλοξενεί πολλά αρχαία λείψανα, αρχιτεκτονικά θαύματα, εξαιρετικά 

παζάρια και κήπους, καθώς και άλλα φυσικά αξιοθέατα. 

Ξένοι τουρίστες σπεύδουν να επισκεφθούν την ιστορική πόλη Σιράζ του Ιράν 

از   بازدید قابل توجه گردشگران خارجی از شهر تاریخن شی 
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Τουρισμού, το Ιράν κατατάσσεται στην 10η θέση 

όσον αφορά τις δυνατότητές του για ιστορικά 

αξιοθέατα και κατέχει την πέμπτη θέση για τα 

φυσικά του αξιοθέατα. 

Από τις εκατοντάδες χιλιάδες ιστορικών 

τοποθεσιών στο Ιράν, η χώρα έχει καταγράψει 

πάνω από 32.000 περιοχές ως εθνική 

κληρονομιά. Η UNESCO απαριθμεί επίσης 21 

ιρανικές τοποθεσίες ως περιοχές παγκόσμιας 

κληρονομιάς. 

Με βάση το σχέδιο του Ιράν για το τουριστικό όραμα, η χώρα σχεδιάζει να αυξήσει τον 

αριθμό των αφίξεων στον τουρισμό από 4,8 εκατομμύρια το 2014 σε 20 εκατομμύρια 

μέχρι το 2025. 

Στα τέλη Μαΐου, το Παγκόσμιο 

Οικονομικό Φόρουμ (WEF) 

ανακοίνωσε το Ιράν ως το 

λιγότερο ακριβό και έναν από 

τους ασφαλέστερους 

προορισμούς για τους ξένους 

τουρίστες από τις 136 χώρες για 

τρίτο συνεχόμενο έτος. Η έκθεση 

του WEF βασίστηκε σε 

διάφορους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου, των υποδομών, των δημόσιων υπηρεσιών, 

των μεταφορών και της ασφάλειας. 

Σύμφωνα με την έκθεση του WEF, η ημερήσια δαπάνη για έναν ξένο τουρίστα στο Ιράν 

κυμαίνεται από $ 25 έως $ 600. 

Από την άποψη της ασφάλειας, η έκθεση του WEF θέτει το Ιράν μπροστά από πολλούς 

τουριστικούς προορισμούς, όπως η Ρωσία, η Τουρκία και η Ταϊλάνδη. 
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Εγκαινιάστηκε τεράστιος Κήπος με βιβλία στην Τεχεράνη 

Ένας τεράστιος κήπος από βιβλία δημιουργήθηκε 

στην Ιρανική πρωτεύουσα. 

Ο κήπος με τα βιβλία της Τεχεράνης άνοιξε τη 

Δευτέρα παρουσία του κοινοβουλευτικού 

εκπροσώπου Ali Larijani και του Δημάρχου της 

Τεχεράνης Mohammad-Baqer Qalibaf. 

Το συγκρότημα απλώνεται σε έκταση 7,000 

τετραγωνικών μέτρων και φιλοξενεί πάνω από 35 

χιλιάδες τίτλους βιβλίων σε τέσσερις μεγάλες 

ενότητες. 

Καλύπτοντας συνολικά 65,000 τ.μ. εσωτερικού εκθεσιακού 

χώρου, ο Κήπος των Βιβλίων έχει 

σχεδιαστεί να ανοίξει στους λόφους 

Abasabad στα βόρεια της Τεχεράνης. 

Το κέντρο θεωρείται ως ένα τεράστιο 

μόνιμο βιβλιοπωλείο, το οποίο 

χτίστηκε για να παραμείνει ανοιχτό 

κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. 

 «Όλα τα τμήματα του έργου θα 

ξεκινήσουν κατά την τελετή έναρξης", 

δήλωσε ο Majid Hosseini, γενικός 

διευθυντής του Κήπου Βιβλίου. 

ین باغ کتاب در تهران   بازگشانی بزرگیی
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Το τεράστιο βιβλιοπωλείο είναι ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του, παρέχοντας 

άφθονο χώρο και ανέσεις για την 

προώθηση της ανάγνωσης 

βιβλίων. 

Άνθρωποι όλων των ηλικιών 

μορούν να απολαύσουν τη 

μεγάλη συλλογή βιβλίων στο 

κέντρο. Προβλέπονται ειδικές 

περιοχές για την κάλυψη των 

αναγκών των παιδιών και των 

εφήβων. 

Οι ανοιχτοί κήποι γύρω από τα 

κτίρια, που καλύπτουν 45.000 

τετραγωνικά μέτρα, 

περιλαμβάνουν μια τεχνητή 

λίμνη, ένα εστιατόριο και καφέ 

και παιδικές χαρές για παιδιά. 

Το κέντρο διαθέτει πέντε 

αίθουσες, 

συμπεριλαμβανομένου ενός 

βασικού επιπέδου που 

φιλοξενεί 600 άτομα για θεατρικές και μουσικές παραστάσεις. Τέσσερις ερευνητικές 

αίθουσες είναι διαθέσιμες για πανεπιστημιακούς προκειμένου να διεξάγουν 

μαθήματα για φοιτητές. 

Ο Κήπος Βιβλίου είναι μέρος του Πολιτιστικού συγκροτήματος Abasabad, το οποίο 

επίσης περιλαμβάνει τη Γέφυρα της Φύσης, τον Πύργο της Σημαίας, το Πλανητάριο 

Gonbad Mina (Enamel Dome), τον Κήπο Τέχνης, το Μουσείο Κήπου της Άγιας Άμυνας 

και έναν λουλουδόκηπο. 

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

21 



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Με την παρουσία του περίπτερου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εγκαινιάστηκε 

επίσημα η 14η Διεθνής έκθεση της Θεσσαλονίκης. Στη διεθνής έκθεση που 

πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν 250 εκδότες, 21 χώρες, 400 

καλλιτεχνικά προγράμματα, 700 ομιλητές και παρουσιάστηκαν πάνω από 10 χιλιάδες 

βιβλία. Η υπουργός Πολιτισμού, κα. Λύδια Κονιόρδου, μιλώντας στην τελετή των 

εγκαινίων αυτής της έκθεσης τονίζοντας την ανάγκη της ενίσχυσης της αγάπης προς το 

βιβλίο στην κοινωνία, είπε: ένας από τους στόχους της Διεθνούς Έκθεσης βιβλίου είναι να 

ενθαρρύνει τους πολίτες να στραφούν προς την ανάγνωση βιβλίων και καθώς και 

να  αυξήσει το επιστημονικό επίπεδό τους. 

Γι 'αυτό το λόγο, ο ρόλος των συγγραφέων και των διανοούμενων είναι βαρέως σημασίας 

και τα καθήκοντά τους πολύ μεγάλα. Έτσι και το Υπουργείο Πολιτισμού θα καταβάλει όλες 

τις προσπάθειές του για την παρουσίαση των επιστημονικών επιτευγμάτων τους. 

Η κα. Κονιόρδου στη συνέχεια είπε: το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ένα πρόγραμμα για την 

ενίσχυση των δημοτικών βιβλιοθηκών της χώρας και για αυτό το λόγο έχει οριστεί μια 

ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη δίκαιη κατανομή των βιβλίων έτσι ώστε και οι πολίτες 

των πιο απομακρυσμένων περιοχών να έχουν εύκολη πρόσβαση σε επιστημονικά βιβλία . 

Η υπουργός πολιτισμού τονίζοντας το ρόλο των βιβλίων στο μέλλον, δήλωσε: Σύντομα θα 

οριστούν κρατικά βραβεία τα οποία θα απονέμονται στους συγγραφείς, και ιδίως στους 

νέους συγγραφείς, με σκοπό την ενθάρρυνσή τους για την αύξηση της παραγωγής καλών 

και επιστημονικών βιβλίων. 

Στο περιθώριο της τελετής εγκαινίων της έκθεσης, ο Δρ. Αλί Μοχαμμάντ Χελμί, 

Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας  του Ιράν, και η 

Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας επιβεβαίωσαν σε μία ολιγόλεπτη συνομιλία τους, την 

βούληση και των δύο χωρών για την ανάπτυξη των πολιτιστικών τους σχέσεων. 

Το περίπτερο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού, 

και μόνο κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας απονεμήθηκαν πάνω από 300 

μεταφρασμένα στα ελληνικά βιβλία στους επισκέπτες. 

Κύριες δραστηριότητες  

 

Λαμπρή παρουσία του Ιράν στη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης 

ن الملیل کتاب تسالونیک  ن فستیوال بی   حضور درخشان ج.ا. ایران در چهاردهمی 
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Τα βιβλία *Η Μαρία, ο Ιησούς και ο Χριστιανισμός στο Ισλάμ* και *Η αγάπη στο Ισλάμ* 

τα οποία έχουν πρόσφατα μεταφραστεί  και εκδοθεί από το Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν, 

προσέλκυσαν πολύ το ενδιαφέρον του κοινού σε αυτήν την έκθεση. 

Από τα βιβλία που επίσης προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του κοινού μπορούν να 

αναφερθούν τα εξής: *Ο ήχος του μονοθεϊσμού*, *Η γυναίκα από την άποψη του Ιμάμ 

Χομεϊνί*, *Η ιστορική  διαθήκη του Ιμάμ Χομεϊνί* , *Η αναλυτική ιστορία του Ισλάμ*, 

*Αποσπάσματα από τo ναχτζ ελ-μπαλαγέ του Ιμάμ Αλί* και *Δικαιώματα και υποχρεώσεις 

του άνθρωπου του Ιμάμ  Σατζάντ*. 

Στο περίπτερο του Μορφωτικού κέντρου του Ιράν έκτος από τα προαναφερόμενα βιβλία, 

είχε παρουσιαστεί και ένας μεγάλος αριθμός από τα πολύτιμα ιστορικά βιβλία, και τα 

βιβλία με θέμα τα αξιοθέατα και τα ιστορικά μνημεία του Ιράν, καθώς και πολλά άλλα 

βιβλία με πολιτιστικά και καλλιτεχνικά θέματα. 

Επίσης , στο περίπτερο του Μορφωτικού Κέντρου του Ιράν σε αυτήν την έκθεση 

προβλήθηκαν για το κοινό τα ντοκιμαντέρ *Ο άνεμος της  Άνοιξης, *Το σημερινό Ιράν* και 

*Τα επτά  χαριτωμένα πρόσωπα του Ιράν*. 

Κατά τη διάρκεια της έκθεση αυτής, ο Πρόεδρος της Έκθεσης, ο εκπρόσωπος της UNESCO 

στην Ελλάδα, ο επικεφαλής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου και μια σειρά από 

καθηγητές και προσωπικότητες από τον χώρου του πολιτισμού  και της επιστήμης 

επισκέφτηκαν το περίπτερο του Ιράν και συνομίλησαν με τον Μορφωτικό σύμβουλο της 

Πρεσβείας του Ιράν, Δρ. Αλί  Μοχαμμάντ Χελμί. 

Η έκθεση  αυτή ήταν ανοικτή 5 ημέρες για το κοινό. 

Κύριες δραστηριότητες  

23 



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Κύριες δραστηριότητες  
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Κύριες δραστηριότητες  

Το Μήνυμα του Μορφωτικού Συμβούλου 

από την 14ηΔιεθνή Έκθεση Βιβλίου 

https://www.youtube.com/watch?v=jPgkILG-tsY 
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Λαμπερή η παρουσία του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας της Ισλαμικής δημοκρατίας 

του Ιράν στο 55ο  Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ της Λευκάδας.  

ن الملیل فولکلور جزیره لفکاذا ن فستیوال بی   حضور درخشان ج.ا. ایران در پنجاه و پنجمی 



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής δημοκρατίας του Ιράν συμμετείχε 
στο 55ο Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ της Λευκάδας με μια πολιτιστική  έκθεση. 

Ο κύριος Σπύρος Αρβανίτης, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Λευκάδας στα 
εγκαίνια αναφερόμενος στην αναγκαιότητα αλληλογνωριμίας των διαφόρων 
πολιτισμών είπε: Ο σημερινός κόσμος βρίσκετε αντιμέτωπος  με πρωτοφανή βία και 
φανατισμό και οι φανατικές ομάδες βάζουν σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και 
ασφάλεια. 

Στη συνέχεια είπε ότι σκοπός του εν λόγω διεθνούς φεστιβάλ είναι να συμβάλει στην 
εδραίωση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας για όλους τους πολίτες του πλανήτη και 
η τέχνη είναι το μέσο που μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά προς αυτή την 
κατεύθυνση. 

Ο Δρ. Αλί Μοχαμμάντ Χελμί, Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της Ισλαμικής 
Δημοκρατίας του Ιράν μιλώντας στην τελετή των εγκαινίων είπε: 

Ο Ιράνικος λαός πάντα προσπαθούσε και προσπαθεί για την εδραίωση της παγκόσμιας 
ειρήνης και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και το Ισλάμ με ολές τις δυνάμεις τους 
προωθούν την ειρηνική συνύπαρξη όλων των ανθρώπων στη γη και ιδιαίτερα  στις 
περιοχές που μαστίζονται από την βία. 

Στην συνέχεια ο Δρ. Χελμί απήγγειλε το ποίημα του διάσημου Ιρανού ποιητή  που 
έζησε  πριν από 800 χρόνια ως εξήσης: 

 

Κύριες δραστηριότητες  
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Κύριες δραστηριότητες  

« Ολοι οι ανθρωποί( τα παιδία του αδάμ) είναι τα μέλη μίας οικογενείας  που έχουν 
δημιουργηθεί από μια πολύτιμη ουσία. 

Όταν ένας μέλος του σώματος υποστεί κάποιο  οδυνηρό πρόβλημα κατά την διάρκεια της 
ζωής θα υποφέρουν και τα υπόλοιπα  μέρη του σώματος . 

Εσύ εάν δεν ενδιαφέρεσαι για τον πόνο και τα προβλήματα του συνανθρώπου σου, δεν 
αξίζει να ονομάζεσαι άνθρωπος.» 

Αυτό το ποιήμα δείχνει ότι οι Ιράνοι πάντα αγαπούσαν τους συνανθρώπους τους και 
προωθούσαν τη ειρήνη και την ειρηνική συνύπαρξη  όλων των ανθρώπων στον πλανήτη 

γη και αυτό είναι που ο σημερινός κόσμος χρειάζεται πιο πολύ παρά ποτέ . 

Το Μορφωτικό κέντρο της Πρεσβείας του Ιράν συμμετείχε σε αυτό το φεστιβάλ  με μια 
λαμπερή έκθεση που περιλάμβανε από δείγματα Ιρανικής χειροτεχνίας και καλλιγραφίας, 
Μινιατούρες, παραδοσιακά ρούχα  από διάφορα μέρη του Ιράν μέχρι προβολές Ιρανικών 

ταινιών και έκθεση βιβλίου. 

Στη διαρκεία του φεστιβάλ προβλήθηκαν ταινία μυθοπλασίας « ένας κοίβος ζάχαρης» και 

ένα ντοκιμαντέρ φολκορικής μουσικής  από διάφορα μέρη του Ιράν, τα οποία 

προκάλεσαν τον ενθουσιασμό και το έντονο ενδιαφέρον  του κοινού. 
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Κύριες δραστηριότητες  
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Κύριες δραστηριότητες  

Συμμετοχή του Μορφωτικού Κέντρου του Ιράν στο 55o 

Διεθνές Φεστιβάλ φολκλόρ Λευκάδας 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYzpCGA6SWk 
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https://www.youtube.com/watch?v=7HwPKIGS3Lw 





















 











https://www.youtube.com/watch?v=dxNwsthTKss 
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ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΧΟΥΣΣΕΪΝ; ΓΙΑΤΙ Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ;  

 

)ع( کیست ؟ و چرا فداکاری او  مهم است ؟ ن  امام حسی 

 

Ένα βέλος που διαπερνά τα μάτια. Τρία δόρατα στο στήθος ενός βρέφους. Γυναίκες αλυσοδεμένες. 
Ένας εναπομείνας στρατιώτης που αποκεφαλίστηκε για την αντίστασή του ενάντια στην αδικία. Αυτή 
είναι η ιστορία της Καρμπάλα, μια ιστορία που λίγο γνωρίζουμε, μια ιστορία που ίσως δεν θα 
μάθουν τα παιδιά σας.Είναι η ιστορία ενός άντρα με το όνομα Χουσσεΐν και ενός τόπου με το όνομα 
Καρμπάλα. Η ιστορία για μια μέρα μέρα κατά την οποία εβδομήντα δύο μαχητές πολέμησαν ενάντια 
σε έναν στρατό 30.000 και νίκησαν. Η ιστορία για την οποία ο μεγάλος Βρετανός 
ιστορικός Έντουαρντ Γκίμπον έλεγε πως θα “ξυπνήσει τη συμπάθεια και του ψυχρότερου 
αναγνώστη.” 

Ίσως δεν έχετε ποτέ ακούσει πραγματικά για τον Χουσσεΐν, την Καρμπάλα, ή την Ασσούρα- ίσως 
δεν χρειάστηκε να το κάνετε. Όχι, η εποχή εκείνη στην ισλαμική και την παγκόσμια ιστορία δεν 
σήμαινε ποτέ τίποτα, ποτέ μέχρι τώρα. 

Περισσότερα από 1300 χρόνια πριν, ο Χουσσεΐν (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν), ο εγγονός του 
Προφήτη Μωάμεθ (ειρήνη και ευλογία σε αυτόν), οδήγησε την οικογένεια και το στρατό του στην 
Κούφα, στο σημερινό Ιράκ, μετά από έκκληση των κατοίκων της πόλης να έρθει να τους σώσει από 
την καταπίεση του τότε χαλίφη, του Γιαζίντ του 'Α. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η πορεία του 
καραβανιού αναχαιτίστηκε από στρατιώτες του χαλίφη και εξετράπη προς την Καρμπάλα του 
σημερινού Ιράκ. Εκεί, κάτω από τον καυτό ήλιο της ερήμου, οι στρατιώτες  του χαλίφη 
παρεμπόδισαν την πρόσβαση του Χουσσεΐν, της οικογένειας και των συντρόφων του στο νερό, για 
τρεις ολόκληρες ημέρες. Τελικά, πρόσθετες δυνάμεις του Γιαζίντ κατέφθασαν για να σφαγιάσουν τον 
Χουσεΐν και τους ανθρώπους του. Αφού κατέσφαξαν τους άνδρες, οι στρατιώτες πήραν τις γυναίκες 
και τα παιδιά που δεν είχαν σκοτωθεί ως αιχμαλώτους. 

Όχι, αυτό δεν είναι ένα μάθημα ιστορίας, δεν είναι μια παραβολή, ή ένα σκληρό παραμύθι. 
Ναι, έχουν υπάρξει μάχες σε όλη την ιστορία εξίσου αποτρόπαιες και ζοφερές. Όχι, καμιά από αυτές 
δεν έχει τόσο παραγνωριστεί και αγνοηθεί, όσο η μάχη  αυτή. 

Σήμερα, η ιστορία της Καρμπάλα σημαίνει περισσότερα για το Ισλάμ και για τον κόσμο από ό, τι 
μπορεί να φανταστεί ο καθένας. 
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Η Καρμπάλα και η ημέρα της Ασούρα (η ημέρα κατά την οποία συνέβη η σφαγή) μας δίνει ένα 
σημαντικό δίδαγμα περί ενότητας. Αυτή η ιστορία δεν μιλά για ένα Καλό Ισλάμ ενάντια σε ένα Κακό 
Ισλάμ. Δεν μιλά για τον Χουσσεΐν ενάντια στον Γιαζίντ. Δεν μιλά καν για το Σωστό ενάντια στο Λάθος. 

Μιλά αληθινά, και απόλυτα, για τη μάχη ανάμεσα στο Καλό και το Κακό. Γι'αυτό ένωσε τους 
ανθρώπους να αγωνιστούν υπέρ και στο πλευρό του Χουσεΐν σε αυτό το πεδίο μάχης, στην απλή 
ιστορία του Καλού ενάντια  στο Κακό. 

Υπάρχει η ιστορία ενός αντρός ονόματι Hur (που στα αραβικά σημαίνει «ελεύθερος 
άνθρωπος»), ο οποίος ήταν αρχηγός του στρατού του Γιαζίντ. Όταν συνειδητοποίησε πόσο 
διεφθαρμένος ήταν ο χαλίφης, ο Hurαποφάσισε να αλλάξει στρατόπεδο και να αγωνιστεί στο πλευρό 
του Χουσσεΐν. Ήταν ο πρώτος που μαρτύρησε. 

 
Υπάρχει ακόμη η ιστορία του John bin Huwai, ενός Αιθίοπα Χριστιανού που πολέμησε στο πλευρό του 
Χουσσεΐν, στο όνομα του Καλού και όχι του Κακού. Παρά την προχωρημένη του ηλικία, αλλά και τις 
εκκλήσεις του Χουσσεΐν να παραμείνει εκτός του πεδίου της μάχης, ο John έδωσε τη ζωή του για την 
εξέγερση ενάντια στην καταπίεση. 

Ο Χουσσεΐν, οι συγγενείς του και οι σύντροφοί του -προερχόμενοι από διαφορετικές φυλές, 
πολιτισμούς και θρησκείες- στάθηκαν χέρι-χέρι ενάντια σε έναν στρατό  σκληρότητας. Αν εμείς, 
σήμερα, μπορούμε να παραμερίσουμε τις διαφορές μας και την πείνα για δύναμη και κυριαρχία, 
μπορούμε εύκολα να νικήσουμε όποιον στέκεται εμπόδιο στην ασφάλεια και στο εγγενές καλό της 
ανθρωπότητας. 

Για να συνεχίσουν το ενωτικό μήνυμα του Χουσσεΐν, πολλοί από τους οπαδούς του 
χρησιμοποιούν την Ασούρα και την ιστορία του, ώστε να φέρουν κάθε λογής ανθρώπους μαζί, υπέρ 
της φιλανθρωπίας, της ανοχής και του αλληλοσεβασμού. 

• Στο Ιράκ (εκεί όπου βρίσκεται το μαυσωλείο του Χουσσεΐν και των συντρόφων του) κάθε χρόνο, 
χιλιάδες Ιρακινοί, ανάμεσά τους ορφανά και άνθρωποι κάτω από το όριο της φτώχειας, ανοίγουν τα 
σπίτια τους στους επισκέπτες του Χουσσεΐν, ανεξαρτήτως θρησκείας ή εθνικότητας. 

• Η μη κερδοσκοπική οργάνωση  Who Is Hussain στην υπηρεσία της προώθησης του μηνύματός του, 

διεξάγει συγκέντρωση τροφίμων, καμπάνιες αιμοδοσίας και εράνους για αστέγους προς τιμήν του. 

Ξεκίνησε στο Λονδίνο το 2012 και έκτοτε έχει λάβει διαστάσεις παγκόσμιου κινήματος. 

Ίσως το πιο σημαντικό μάθημα που μπορεί να μας διδάξει ο Χουσσεΐν και ο στρατός του είναι αυτό 

της αντίστασης και της θυσίας. Ο Μαχάτμα Γκάντι είπε κάποτε πως “Αν είχα έναν στρατό σαν τους 72 

στρατιώτες του Χουσσεΐν, θα είχα κερδίσει την ελευθερία της Ινδίας σε ένα εικοσιτετράωρο”.  

Κάθε ιστορία των μαρτύρων της Καρμπάλα μπορεί να φέρει δάκρυα στα μάτια σας. Οι θυσίες 

κυμαίνονται από ενήλικους άνδρες, ως τον έξι μηνών γιο του Χουσσεΐν, ο οποίος δεν γνώριζε από 

Καλό και Κακό, παρά μονάχα από δίψα και πείνα. Όταν ο Χουσσεΐν τον σήκωσε στην αγκαλιά του, 

παρακαλώντας να τους επιτραπεί η πρόσβαση στο νερό, ο στρατός του Γιαζίντ απάντησε ρίχνοντας 

τρία δόρατα στην καρδιά του βρέφους.   
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Σιίτες μουσουλμάνοι σε όλο τον κόσμο τιμούντην επέτειο του μαρτυρίου του Ιμάμ 

Χουσεΐν, του 3ου Σιίτη Ιμάμη και του αδελφού του Αμπόλ Φάζλ αλ-Αμπάς. Στο 

Ιράν, πενθούντες έχουν καταλάβει τους δρόμους για να αποτίσουν φόρο τιμής 

στον τρίτο Ιμάμη τους. Εκατομμύρια μουσουλμάνοι έχουν συγκεντρωθεί στην 

ιερή πόλη του Ιράκ, την Καρμπάλα για να σηματοδοτήσουν την επέτειο του 

μαρτυρίου του Ιμάμ Χουσεΐν, γνωστή ως Ασούρα. Η Καρμπάλα φιλοξενεί το ιερό 

λείψανο του Ιμάμ Χουσεΐν. 

 "Το μάθημα που πρέπει να μάθουμε είναι να συλλογιζόμαστε και να 

συνειδητοποιούμε πώς ο Χουσεΐν Ίμπν Αλί (το), το παιδί που τόσο θαυμάστηκε 

από τον Προφήτη δημόσια, αυτός που ονομάζεται "η ξεχωριστή νεολαία του 

ουρανού", μόνο μισό αιώνα μετά τον θάνατο του Προφήτη (sa) σκοτώθηκε με 

τέτοιο βάναυσο τρόπο." 

Αγιατολλάχ Χαμενεί, 5 Ιανουαρίου 1995.  

   Κάθε χρόνο, τη 10η μέρα του μήνα Μουχαράμ, του πρώτου δηλαδή μήνα του 

ισλαμικού ημερολογίου, οι σιίτες μουσουλμάνοι τιμούν τον Ιμάμη Χουσεΐν που 

δολοφονήθηκε πριν από 1400 χρόνια.  

Σιίτες μουσουλμάνοι συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας για την 

πορεία που σηματοδοτεί την έναρξη της μεγάλης θρησκευτικής τους γιορτής . 

Η Ασούρα, αποκαλείται «Θρήνος του Μουχαράμ» και είναι η επέτειος του 

θανάτου του Χουσεΐν Ιμπν Αλί, εγγονού του προφήτη Μωάμεθ, από το χαλίφη 

Γιαζίντ, στη μάχη της Καρμπάλα. το 680 μ.Χ. 

Η Ασούρα είναι η σημαντικότερη γιορτή των σιιτών μουσουλμάνων, η οποία και 

γιορτάζεται σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Η ΑΣΟΥΡΑ 2017 

  2017عاشورا 
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