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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

-Διαδήλωση για την τριακοστή όγδοη επέτειος της νίκης της ισλαμικής επανάστασης του Ιράν στη 

Τεχερανη 

-Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης ταινίας για τον Εμποράκο του Ασγκάρ Φαραντί  

-Νορούζ 1396 

-Συνέχιση της Προεδρίας του Χασάν Ρουχανί  

-Ραμαζάνι του 2017 στην Ελλάδα  

Κύριες δραστηριότητες του Μορφωτικού Κέντρου του Ιράν  

-Εβδομάδα Κινηματογράφου με την ευκαιρία της νίκης της Ισλαμικής Επανάστασηςτου Ιράν  

-Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προβολών Ιρανικών ταινιών σε συνεργασία με τον Δήμο Πετρούπολη  

-Θρησκευτικός Διάλογος μεταξύ Ισλάμ και Ελληνικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού πραγματοποιείται στην 

Τεχεράνη  

-Ειδικό αφιέρωμα για τη Νορούζ ( Ιρανική πρωτοχρονιά) και τα ευλογημένα γενέθλια της Φατέμε Ζαχρά, 

της κόρης του προφήτη του Ισλαμ  

-Εκδόθηκε στην Ελλάδα το βιβλίο «Η Αγάπη στο Ισλάμ»  

-Μεταφράστηκε στα ελληνικά και εκδόθηκε στην Ελλάδα το βιβλίο «Μαρία, Ιησούς και Χριστιανισμός» 

-Προγράμα «Κατανόηση του πολιτισμού, της τέχνης και του Ιρανικού κινηματογράφου» στην Αθήνα

-Επίσκεψη του Μορφωτικού Συμβούλου της Πρεσβείας του Ιράν στο Μουσείο Μπενάκη 

-Εγκάρδιο καλωσόρισμα της διμερούς συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης του Ιράν  

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

Δήμαρχο της Σύρου  

-Έμφαση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β’ στο διάλογο με το Ιράν  

-Άρθρο του Μορφωτικού Συμβούλου της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Αθήνα  

-Αποκλειστική συνέντευξη του Μορφωτικού Σύμβουλου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο 

LIFESPEED.GR 

-Συνέντευξη με την Κα. Ισμήνη Κριάρη Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου 

 

 

 

Τα Περιεχόμενα
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Τα Περιεχόμενα
Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη  

-Σοφά λόγια για καλύτερη ζωή  

-Το Ιράν και η απειλή του Σαλαφισμού 

-Η ρήξη των σχέσεων Ιράν - ΗΠΑ οφείλεται στην αμερικανική συμπεριφορά 

-Οι μελλοντικές πολιτικές προοπτικές για τους Σιίτες μουσουλμάνους στη Σαουδική Αραβία   

Οι απόψεις του Αγιατολάχ Χαμενεί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

-Διεθνή Ημέρα Quds 

-Διεθνής Ημέρα του Κούντς : Για την Αγάπη, την Ελευθερία και την Αξιοπρέπεια των Παλαιστινίων 

-Xαφέζ  

 

Highlight in English 

-Ayatollah Khamenei's Opinion on the blessed month of Ramadan 

-Imam Ali (a.s.) said he chose politics and piety together 

-Ayatollah Khamenei's Opinion on Women's Issues  

-Ayatollah Khamenei's Opinion on Elections and Religious Democracy 

-Imam Khomeini was one of the great divine signs 

-570 suspected cholera cases treated in 3 weeks in Yemen 

-Supporting Sheikh Isa Qassim religious duty: Bahraini clerics 
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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.  

 

 

 

 

 

Δρ. Αλί Μοχαμμάντ Χελμί  

Μορφωτικός σύμβουλος της Πρεσβείας της  

Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Ελλάδα-Αθήνα  



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Διαδήλωση για την τριακοστή όγδοη επέτειος της νίκης της ισλαμικής επανάστασης 

του Ιράν στη Τεχερανη και τις άλλες πολεις του Ιράν  

Ο λαός του Ιράν θα κάνει όποιον του απευθύνεται «με τη γλώσσα των απειλών να μετανιώσει», 

δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί κατά την 38η επέτειο της Ισλαμικής 

Επανάστασης, με φόντο τη νέα ένταση με την Ουάσινγκτον μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ 

Τραμπ. 
«Κάποιες προσωπικότητες 'χωρίς εμπειρία' τόσο στην περιοχή όσο και στην Αμερική απειλούν 

το Ιράν. Πρέπει να απευθύνονται στον ιρανικό λαό με σεβασμό. Ο ιρανικός λαός θα κάνει να 

μετανιώσει όποιον χρησιμοποιεί τη γλώσσα των απειλών (…) Θα αντιμετωπίσουμε σθεναρά 

οποιαδήποτε φιλοπολεμική πολιτική», δήλωσε ο Ροχανί απευθυνόμενος στο πλήθος που 

συγκεντρώθηκε στην πλατεία Αζαντί (ελευθερία) της Τεχεράνης με την ευκαιρία του εορτασμού 

για την επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979. 

«Οι διαδηλώσεις χιλιάδων Ιρανών αποδεικνύουν την ισχύ του ισλαμικού Ιράν», πρόσθεσε. 

Σύμφωνα μάλιστα με τον Ροχανί, «η παρουσία αυτή (…) είναι η απάντηση στις ψευδείς 

δηλώσεις των νέων ηγετών του Λευκού Οίκου». 
Την ίδια ώρα χιλιάδες Ιρανοί διαδηλώνουν σε όλη τη χώρα, σε μια ένδειξη ισχύος απέναντι στην 

εχθρική πολιτική του Τραμπ. 

Ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είχε καλέσει την Τρίτη τους 

Ιρανούς να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις για να αποδείξουν ότι η χώρα δεν φοβάται τις 

αμερικανικές «απειλές». 
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης ταινίας για τον Εμποράκο του Ασγκάρ 

Φαραντί 

Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης ταινίας για τον Εμποράκο του Ασγκάρ Φαραντί, την ίσως πιο 

προσωπική φιλμική δουλειά του Ιρανού σκηνοθέτη τα τελευταία χρόνια, μια ταινία "προσωπικό 

βίωμα" και μια από τις καλύτερες κινηματογραφικές στιγμές της φετινής χρονιάς. Ο Ασγκάρ 

Φαράντι γεννήθηκε το 1972. Σκηνοθέτησε την πρώτη μικρού μήκους ταινία του σε ηλικία 13 

ετών, ενώ ολοκλήρωσε συνολικά πέντε μικρού μήκους ταινίες πριν πάει στο Πανεπιστήμιο της 

Τεχεράνης, όπου και ολοκλήρωσε τις θεατρικές του σπουδές. Το 1996 πήρε και το πτυχίο του 

στη Σκηνοθεσία για το Θέατρο. Ξεκίνησε άμεσα να δουλεύει σκηνοθετώντας τηλεοπτικές σειρές 

που έγραφε ο ίδιος, όπως η A Tale Of City (Dastane Yek Shahr). Το 2002, έγραψε και 

σκηνοθέτησε την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, Dancing In The Dust (Raghss Dar Ghobar). Η 

ταινία απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στο φεστιβάλ της Μόσχας την ίδια 

χρονιά.‘Ενα χρόνο αργότερα, ο Ασγκάρ Φαραντί ολοκλήρωσε το Beautiful City (Shahre Ziba), το 

οποίο απέσπασε το Μέγα Βραβείο στο φεστιβάλ της Βαρσοβίας. Η επόμενη ταινία του ήταν τα 

Πυροτεχνήματα την Τετάρτη (Fireworks Wednesday (Chaharshanbe Souri)) το 2005. Δύο χρόνια 

μετά, ακολούθησε το Τί Απέγινε η Έλλη (About Elly (Darbareye Elly). Η ταινία προβλήθηκε για 

πρώτη φορά στο φεστιβάλ του Βερολίνου όπου κι απέσπασε την Αργυρή Άρκτο Καλύτερης 

Σκηνοθεσίας. Κυκλοφόρησε στη Γαλλία το 2009, όπου και σημείωσε περισσότερα από 100,000 

εισιτήρια. 

 Μετά την επιτυχία του Τί Απέγινε η Έλλη, ο Ασγκάρ Φαραντί ξεκίνησε να γράφει το Ένας 

Χωρισμός (A Separations), το οποίο άρχισε να σκηνοθετεί το 2010. Η ταινία προβλήθηκε για 

πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Βερολίνου, όπου και τιμήθηκε με τη Χρυσή Άρκτο Καλύτερης Ταινίας 

κι Αργυρή Άρκτο για το σύνολο του καστ. Αυτή ήταν μόνο η αρχή για τα περισσότερα από 

70 Βραβεία που απέσπασε παγκοσμίως η ταινία, μεταξύ των οποίων και Χρυσή Σφαίρα 

Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, το Σεζάρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας και τέλος, 

το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας. Η ταινία έγινε παγκόσμια επιτυχία, πρωτοφανές για 

Ιρανική ταινία. Στη Γαλλία, συγκέντρωσε περίπου 1,000,000 

εισιτήρια σε 250 αίθουσες. Η ταινία κυκλοφόρησε το 

Δεκέμβριο του 2011 και στις ΗΠΑ, σημειώνοντας τη 

μεγαλύτερη επιτυχία σε ξενόγλωσση ταινία έως τότε. Την ίδια 

χρονιά, το περιοδικό Time συμπεριέλαβε τον Ασγκάρ Φαραντί 

στη λίστα με τους 100 ανθρώπους στον κόσμο που ασκούν τη 

μεγαλύτερη επιρροή. Καθώς η επιτυχία της ταινίας Ένας 

Χωρισμός συνεχιζόταν, ο Ασγκάρ Φαραντί μετακόμισε με την 

οικογένεια του στο Παρίσι, όπου κι άρχισε να δουλεύει το 

Παρελθόν (Le Passe (The Past)).  
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Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

 Το Παρελθόν απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στο φεστιβάλ Καννών (Μπερενίς 

Μπεζό), ενώ κυκλοφόρησε τη Γαλλία το 2013 σημειώνοντας ξανά περίπου στα 1,000,000 εισιτήρια. Η ταινία 

ήταν υποψήφια και για Χρυσή Σφαίρα και Σεζάρ. Μετά το Παρελθόν, ο Φαραντί ξεκίνησε να γράφει 

ένα σενάριο για μια ταινία που θα γυριζόταν στην Ισπανία, αλλά καθώς αυτή καθυστερούσε, πήρε το χρόνο 

και γύρισε τον Εμποράκο (Forushande (The Salesman)) στο Ιράν. Λίγους μήνες αργότερα, ο Εμποράκος 

επιλέχθηκε για το διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Καννών, η δεύτερη ταινία του Ιρανού σκηνοθέτη που 

διαγωνιζόταν για το Χρυσό Φοίνικα. Η ταινία απέσπασε το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου και Καλύτερης 

Ανδρικής Ερμηνείας στο Φεστιβάλ, ενώ είναι υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας 

και μία από τις 9 ταινίες που μπήκαν στο shortlist για Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας. Ο Ασγκάρ 

Φαραντί είχε δηλώσει ότι δεν θα παρευρεθεί στην 89η Τελετή Απονομής των Βραβείων Οσκαρ, από τη στιγμή 

που οι Η.Π.Α. του Ντόναλντ Τραμπ απαγορεύουν την είσοδο στη χώρα μεταναστών από επτά μουσουλμανικά 

έθνη. Ο «Εμποράκος» πράγματι κέρδισε το Οσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας κι έτσι ο απών Φαραντί 

«ακούστηκε» δυνατά, με μια επιστολή που ζήτησε να διαβαστεί στην αίθουσα. Διαβάστε την παρακάτω, ή 

δείτε το video με το απόσμασμα της τελετής. 

Είναι μεγάλη μου τιμή που λαμβάνω αυτό το πολύτιμο βραβείο για δεύτερη φορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 

την Ακαδημία, το συνεργείο μου στο Ιράν, τον παραγωγό μου, Αλεξάντρ Μαλέ-Γκι, την Cohen Media, την Ama-

zon και τους συνυποψηφίους μου στην κατηγορία Ξενόγλωσσης Ταινίας. Λυπάμαι που δεν είμαι μαζί σας 

απόψε. Η απουσία μου είναι ένδειξη σεβασμού στους ανθρώπους της χώρας μου και σ’ εκείνους έξι ακόμα 

εθνών τους οποίους δεν σεβάστηκε ο απάνθρωπος νόμος που απαγορεύει την είσοδο μεταναστών στις Η.Π.Α. 

Το να χωρίζουμε τον κόσμο σε «εμάς» και «τους εχθρούς μας» προκαλεί φόβο, μια παραπλανητική δικαίωση 

της βίας και του πολέμου. Αυτοί οι πόλεμοι εμποδίζουν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε χώρες 

που έχουν υπάρξει οι ίδιες θύματα της βίας. Οι κινηματογραφιστές μπορούν να στρέψουν τις κάμερές τους και 

να αποτυπώσουν ανθρώπινες αρετές και να σπάσουν τα στερεότυπα διαφόρων εθνικοτήτων και θρησκειών. 

Δημιουργούν συμπάθεια ανάμεσα σε «εμάς» και τους «άλλους», μια συμπάθεια που χρειαζόμαστε σήμερα 

περισσότερο παρά ποτέ. 
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Noρούζ, η Ιρανική Πρωτοχρονιά 

 

Σε αρμονία με την αναγέννηση της φύσης, ο εορτασμός του Περσικού Νέου Έτους, της Nowrooz όπως 
ονομάζεται, αρχίζει πάντα την πρώτη ημέρα της άνοιξης, στις 20 Μαρτίου.  Οι τελετές της Nowrooz είναι 
συμβολικές αναπαραστάσεις δύο αρχαίων εννοιών: του τέλους και της αναγέννησης. Περίπου 3000 
χρόνια πριν η μεγάλη θρησκεία των Περσών ήταν ο Ζωροαστρισμός, που ονομάστηκε έτσι προς τιμήν 
του ιδρυτή του Ζωροάστρη, και, αναμφισβήτητα πρόκειται για την πρώτη μονοθεϊστική θρησκεία στον 
κόσμο. Οι Ζωροάστρες είχαν ένα φεστιβάλ που ονομαζόταν "Farvardgan ( Φαρβαρδίν)", το οποίο 
διαρκούσε δέκα ημέρες, και λάμβανε χώρα στο τέλος του ηλιακού έτους. Φαίνεται ότι αυτό ήταν μια 
γιορτή της θλίψης και του πένθους, που σηματοδοτούσε το τέλος της ζωής, ενώ το πανηγύρι της Now-
rooz, στις αρχές της άνοιξης σήμαινε την αναγέννηση, και ήταν μια εποχή μεγάλης χαράς και γιορτής. Η 
Nowrooz αναγνωρίστηκε επίσημα από τον μυθικό Πέρση αυτοκράτορα, Σαχ Τζαμσίντ, από την 
δυναστεία των Αχαιμενιδών (500 π.Χ.). 
  
Οι Αχαιμενίδες δημιούργησαν την πρώτη μεγάλη αυτοκρατορία στην περιοχή και έχτισαν το 
συγκρότημα της Περσέπολης (Ταχτέ Τζαμσίντ) στην πόλη Σιράζ. Nowrοοz στα περσικά σημαίνει "Νέα 
Ημέρα" και φέρνει την ελπίδα, την ειρήνη και την ευημερία στον κόσμο και γιορτάζεται μεταξύ των 
ανθρώπων, ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής, πολιτικών απόψεων ή θρησκείας σε πολλές χώρες του 
κόσμου, όπως το Ιράν, το Αφγανιστάν, το Αζερμπαϊτζάν, την Τουρκία, το Ουζμπεκιστάν , το Πακιστάν, 
την Γεωργία, το Ιράκ, το Τατζικιστάν, τη Συρία, την Αρμενία και την Ινδία. Μερικές από τις 
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της Nowrooz είναι το ανοιξιάτικο καθάρισμα, η αγορά καινούργιων 
ρούχων, η βαφή των αυγών, η οικογενειακή επανένωση, τα δώρα, οι επισκέψεις σε γείτονες και φίλους 
και ο εορτασμός κάνοντας πικνίκ την 13η ημέρα της άνοιξης. 
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Η Περσική Ιστορία 

Για περισσότερο από τρεις χιλιάδες χρόνια η 

Περσία ήταν ένα χωνευτήρι πολιτισμών και 

δημογραφικών μετακινήσεων μεταξύ Ασίας και 

Ευρώπης. Υπό τον Μέγα Κύρο, έγινε το κέντρο 

της  πρώτης αυτοκρατορίας του κόσμου. Η χώρα 

ήταν ανέκαθεν γνωστή στους δικούς της 

ανθρώπους ως Ιράν (γη των Αρίων), αν και για 

αιώνες αναφερόταν ως Περσία από τους 

Ευρωπαίους, κυρίως λόγω των γραπτών των 

Ελλήνων ιστορικών. Κατοικήθηκε για πρώτη φορά 

το 4000 π.Χ., οπότε η περιοχή κατακλύστηκε από 

Αρίους, οι οποίοι αργότερα χωρίστηκαν σε δύο 

ομάδες, τους Μήδους και τους Πέρσες. Η Περσική 

Αυτοκρατορία ιδρύθηκε το 550 π.Χ. από τον Κύρο 

το Μέγα και κυριάρχησε στην γύρω περιοχή μέχρι 

την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Κύρος ο 

Μέγας ανέτρεψε τους ενδιάμεσους κυβερνήτες, 

κατέκτησε το βασίλειο της Λυδίας το 546 π.Χ. και 

ίδρυσε την Περσική Αυτοκρατορία.  Ο Καμβύσης II, 

γιος του Κύρου του Μεγάλου, κατέκτησε τους 

Αιγύπτιους το 525 π.Χ. και ο Μέγας Δαρείος, ο 

διάδοχός του, επέκτεινε τα περσικά σύνορα μέχρι 

τον Ινδό ποταμό και κατασκεύασε ένα κανάλι που 

συνδέει τον ποταμό Νείλο με την Ερυθρά 

Θάλασσα. Άλλοι γνωστοί Πέρσες βασιλιάδες ήταν ο 

Ξέρξης, ο Αρδεσίρ, ο Σαπούρ, ο Γαζντεγέρδ, ο 

Χοσρό. Ο τελευταίος των Σασσανιδών Βασιλέων 

ήταν ο  Ισδιγέρδης ο ¨Γ της Περσίας, κατά τη 

διάρκεια της βασιλείας του οποίου (632-41) οι 

Άραβες εισέβαλαν στην Περσία και αντικατέστησαν 

τον Ζωροαστρισμό με το Ισλάμ. 

  

Τα έθιμα του Nowrooz 

Το Περσικό Νέο Έτος, ή Nowrooz, πάντα αρχίζει την 

πρώτη ημέρα της άνοιξης. Λίγες εβδομάδες πριν 

από το νέο έτος, οι Ιρανοί καθαρίζουν και 

επιδιορθώνουν τα σπίτια τους. Φτιάχνουν 

καινούργια ρούχα, ψήνουν γλυκά και φυτεύουν 

σπόρους ως σύμβολο της ανανέωσης. 

Κατά τις τελευταίες 20 ημέρες πριν τη Nowrοοz 

μπορεί κανείς να παρατηρήσει μια μεγάλη 

αναστάτωση σε κάθε Ιρανικό σπίτι. Ο καθένας 

σκέφτεται να πάρει νέες φορεσιές και γλυκίσματα 

για το τραπέζι του Haft Sin.( Χάφτ Σιν) 

Πριν από οτιδήποτε άλλο, η οικογένεια 

φυτεύει σαμπζέ, το οποίο είναι σιτάρι και μπιζέλι 

που μπαίνει σε μικρά και μεγάλα Κινέζικα μπολ και 

μόλις μεγαλώσουν περίπου 10 εκ, δένουν τη ρίζα 

τους με πολύχρωμα κορδόνια. Κατά τη διάρκεια της 

αλλαγής του νέου έτος, τοποθετούν τα διάφορα 

μπολ γύρω από το τραπέζι του Χαφτ Σιν. Βάζουν 

πάπιες και κοκοράκια φτιαγμένα από κερί πάνω στα 

ψηλότερα σαμπζέ και τα ζωγραφίζουν με πράσινη 

μπογιά.  Συνήθως, αρκετές ώρες μετά την 

Πρωτοχρονιά οι άνθρωποι αρχίζουν να 

επισκέπτονται ο ένας τον άλλο και οι επισκέψεις 

αυτές συνεχίζονται μέχρι την 13η ημέρα του νέου 

έτους. 

Στις διακοπές της Nowrοοz  οι παλιοί Πέρσες 

πραγματοποιούσαν ιδιαίτερες τελετές. Καθάριζαν 

τα σπίτια τους, διακοσμούσαν το μεγαλύτερο 

δωμάτιο του σπιτιού με λουλούδια, έκαιγαν 

αρωματικά έλαια για να διώξουν τις αμαρτωλές 

ψυχές από το σπίτι, επισκέπτονταν ο ένας τον άλλον 

και προσεύχονταν. Φώτιζαν τα σπίτια τους επειδή 

πίστευαν ότι τη νύχτα της Nowrooz θα τους 

επισκέπτονταν οι πρόγονοι τους. 
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Το Ανοιξιάτικο καθάρισμα 

Το έθιμο της γενικής καθαριότητας του σπιτιού για το καλωσόρισμα του νέου έτους 
πραγματοποιείται και στο Ιράν. Το ανοιξιάτικο καθάρισμα παρατηρείται ημέρες πριν τη 
Nowrοοz με τους Ιρανούς να καθαρίζουν κάθε μέρος του σπιτιού, να ξεσκονίζουν έπιπλα 
και να πλένουν ρούχα και χαλιά. Αυτή η πρακτική συμπληρώνει τη νέα σεζόν και δίνει την 
φρεσκάδα που έρχεται μαζί με την άνοιξη και το Νέο Έτος. Η παλιά Ιρανική παράδοση του 
καθαρισμού των σπιτιών για το νέο έτος έχει τις ρίζες της στην πεποίθηση ότι η ψυχή των 
αποθανόντων μελών της οικογένειας θα έρθει και θα επισκεφθεί τα σπίτια των 
αγαπημένων συγγενών την παραμονή της Nowrooz. 
  
Ο Θείος Νορούζ και ο Χάτζη Φιρούζ 

Ο Αμού Νορούζ (θείος Νορούζ) είναι μια φανταστική φιγούρα στην περσική λαογραφία. 
Σύμφωνα με την παράδοση, ο ίδιος εμφανίζεται κάθε χρόνο στις αρχές της άνοιξης, μαζί με 
τον φίλο του Χάτζη Φιρούζ, για να σηματοδοτήσει την έναρξη του Νέου Έτους. Την 
παραμονή της άνοιξης, όταν γιορτάζεται η Περσική Πρωτοχρονιά, ο Θείος Νορούζ φέρνει 
στα παιδιά δώρα, όπως ο αντίστοιχα κάνει ο Άγιος Βασίλης στους Χριστιανούς.  Ο Θείος 
Νορούζ περιγράφεται ως ένας ηλικιωμένος με ασημένια μαλλιά που φοράει ένα τσόχινο 
καπέλο, έχει ένα μπαστούνι, είναι ντυμένος με έναν μακρύ μανδύα από μπλε καμβά, ένα 
φύλλο, ένα ζευγάρι παπούτσια με λεπτή σόλα, και ένα λινό παντελόνι. Είναι μια 
σοφή ιστορική παρουσία που περνάει την παλιά ιστορία της Nowrooz στη νεολαία. 
Ο Χάτζη Φιρούζ θεωρείται επίσης ο αγγελιοφόρος του χαρούμενου ερχομού του Νέου 
Έτους. Σύμφωνα με την ιρανική παράδοση, ο Χάτζη Φιρούζ είναι ένας άνθρωπος με κόκκινα 
ρούχα που περιδιαβαίνει τους δρόμους τραγουδώντας και παίζοντας ντέφι την παραμονή 
του Νέου Έτους. Λέγεται ότι είναι το σύμβολο του παλιού εθίμου σύμφωνα με το οποίο ο 
Haji Firooz τραγουδά στους δρόμους για να ενημερώσει τους ανθρώπους ότι η άνοιξη ήρθε 
και ότι ο χειμώνας έφυγε. Σε αντάλλαγμα, οι άνθρωποι του έδιναν δώρα ή χρήματα για τις 
καλές ειδήσεις. 
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Η Παραμονή της Κόκκινης Τετάρτης 

Την παραμονή της τελευταίας Τετάρτης του έτους, ουσιαστικά την παραμονή 
της Κόκκινης Τετάρτης ή την παραμονή του εορτασμού, φωτιές ανάβουν 

στους δημόσιους χώρους και ο κόσμος πηδάει πάνω από τις φλόγες, 
φωνάζοντας: δώσε μου το όμορφο κόκκινο χρώμα σου και πάρε πίσω την 

ασθενική ωχρότητα μου. 
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Χαφτ Σιν 

Τα συμβολικά πιάτα αποτελούνται από: 
1 . Το Sabzeh, είναι συνήθως σιτάρι ή φακή που εκπροσωπούν την αναγέννηση. 

2 . Το Samanu είναι μια πουτίγκα στην οποία οι κοινές φύτρες του σιταριού 
μετασχηματίζονται και δίνουν νέα ζωή ως μια γλυκιά, κρεμώδης πουτίγκα που 

αντιπροσωπεύει την απόλυτη εξειδίκευση του Περσικού μαγειρέματος. 
3 . Το Seeb, σημαίνει μήλο και αντιπροσωπεύει την υγεία και την ομορφιά. 

4 . Το Senjed, είναι ο γλυκός και ξηρός καρπός του Λωτού που αντιπροσωπεύει την αγάπη. 
Έχει ειπωθεί ότι όταν το δέντρο με τους λωτούς είναι σε πλήρη άνθιση, το άρωμά του και 

οι καρποί του κάνουν τους ανθρώπους να ερωτεύονται και να αγνοούν τα πάντα γύρω 
τους. 

5 . Το Seer, το οποίο είναι το σκόρδο στα περσικά, αντιπροσωπεύει την ιατρική. 
6 . Το Somaq, είναι τα μούρα σουμάκι( είναι καφε) που αντιπροσωπεύουν το χρώμα της 

ανατολής του ήλιου. Με την εμφάνιση του ήλιου το Καλό κατακτά Κακό. 

7 . Το Serke, δηλαδή το ξύδι, αντιπροσωπεύει την ηλικία και την υπομονή. 
Για να επιβεβαιωθούν όλες οι ελπίδες και οι επιθυμίες που εκφράζονται από τα 
παραδοσιακά τρόφιμα, και άλλα στοιχεία και σύμβολα είναι επίσης στο τραπέζι: 

 *Λίγα νομίσματα τοποθετούνται στο τραπέζι και αντιπροσωπεύουν την ευημερία και τον 
πλούτο. 

 *Ένα καλάθι με βαμμένα αυγά αντιπροσωπεύει τη γονιμότητα. 
 *Ένα πορτοκάλι που επιπλέει σε ένα μπολ με νερό αντιπροσωπεύει τη γη που επιπλέει 

στο διάστημα. 
 *Ένα χρυσόψαρο σε ένα μπολ αντιπροσωπεύει τη ζωή. 

 *Ένας καθρέφτης αντιπροσωπεύει τις εικόνες και τις αντανακλάσεις της Δημιουργίας, 
καθώς γιορτάζουμε εκ νέου τις αρχαίες περσικές παραδόσεις και τις πεποιθήσεις που θα 

πραγματοποιήσουν τη δημιουργία από την πρώτη ημέρα της άνοιξης. 
 *Στις δύο πλευρές του καθρέφτη είναι δύο κηροπήγια με ένα κερί που τρεμοπαίζει για 
το κάθε παιδί στην οικογένεια. Τα κεριά αντιπροσωπεύουν την  φώτιση και την ευτυχία. 
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Ο Αριθμός επτά θεωρείται από τα αρχαία χρόνια ως μαγικός και αποτελεί το σύμβολο των υψηλότερων 

αγγέλων του παραδείσου. Οι Μουσουλμάνοι τοποθετούν το Ιερό Κοράνι και οι Ζωροάστρες το Αβέστα 

στο τραπέζι του Νέου Έτους εκλιπαρώντας τον Θεό για τις ευλογίες του.  

Όταν το ρολόι σημάνει το Νέο Έτος όλα τα μέλη της οικογένειας με τα καθαρά και καινούργια ρούχα 

τους μαζεύονται γύρω από το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι Haft Sin. Η οικογένεια ξεκινάτο νέο έτος με μια 

προσευχή για την υγεία, την ευτυχία και την ευημερία, συνήθως με αυτούς τους στίχους: 

Ω μεταρρυθμιστή της Καρδιάς και του Μυαλού,  Ω Διευθυντή της 

Ημέρας και της Νύχτας και Μετασχηματιστή των Συνθηκών, 

Άλλαξε τη δική μας προς το καλύτερο σε συμφωνία με 

τη θέλησή σου. 

Μετά την αρχική γιορτή για την υποδοχή του νέου έτους, τα μέλη της οικογένειας αγκαλιάζονται και 

φιλιούνται μεταξύ τους, τρώνε τα εδέσματα που έχουν προετοιμάσει για το νέο έτος και εύχονται 

ο ένας στον άλλο για ότι καλύτερο. 

Στη συνέχεια, το παλαιότερο μέλος της οικογένειας (συνήθως ο πατέρας) παρουσιάζει το Ειντί(το δώρο 

του Νέου Έτους) στα νεότερα μέλη. Το Ειντί συνήθως αποτελείται από νέα και αχρησιμοποίητα 

χαρτονόμισμα που έχουν τοποθετηθεί μεταξύ των σελίδων του Ιερού Κορανίου. Η επίσκεψη σε 

συγγενείς κατά τη διάρκεια του Nowrοοz εφαρμόζεται ευρέως μεταξύ άλλων εθίμων. 

 

Σιζντάχ Μπεντάρ 

Ο δύο εβδομάδων εορτασμός τελειώνει με το Σιζντάχ Μπεντάρ 

. Sizdah σημαίνει Δεκατρία και Σιζντεχ Μπεντάρ είναι η διαδικασία του να ξεπεράσεις ή να προσπεράσεις 

την δέκατη τρίτη ημέρα της Πρωτοχρονιάς. Αυτή η μέρα γιορτάζεται συνήθως έξω με ένα πικ-νικ. Αυτή 

είναι η τελευταία ημέρα του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς και η ζωή θα επιστρέψει στο φυσιολογικό τα 

ρυθμό από την επόμενη κιόλας μέρα. 

Τα σχολεία θα ανοίξουν, τα καταστήματα θα ξεκινήσουν στις τακτικές ώρες και τα γραφεία και οι 

δημόσιες υπηρεσίες θα επιστρέψουν στην κανονική λειτουργία. Έτσι, αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία να 

περάσει ο κόσμος λίγο χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους και να απολαύσει την φρέσκια μυρωδιά 

της άνοιξης. Την ημέρα αυτή, τα κορίτσια και τα αγόρια φτιάχνουν κόμπο με χόρτο και κάνουν ευχές ίσως 

για έναν σύζυγο ή μια σύζυγο. Όταν ο κόμπος ανοίξει υποτίθεται ότι η τύχη τους θα ανοίξει και οι 

επιθυμίες τους θα γίνουν πραγματικότητα. Οι νεόνυμφοι φτιάχνουν επίσης έναν κόμπο από γρασίδι 

κάνοντας ευχές για ένα μωρό, ένα σπίτι, ή οτιδήποτε άλλο επιθυμούν. Τραγουδούν και παίζουν παιχνίδια 

και γιορτάζουν μια ευτυχισμένη και υγιή περίοδο διακοπών που τελειώνει με μια ευχάριστη νότα.  
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Συνέχιση της Προεδρίας του Χασάν Ρουχανί 

Ο απερχόμενος πρόεδρος του Ιράν, ο μετριοπαθής Χασάν 

Ροχανί προηγείται με ποσοστό σχεδόν 57% του συντηρητικού 

αντιπάλου του Εμπραχίμ Ραϊσί από τον πρώτο γύρο των 

προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν την Παρασκευή 19/5.  

Ο μετριοπαθής ιερωμένος Χασάν Ροχανί έλαβε 23,5 

εκατομμύρια ψήφους στις προεδρικές εκλογές που 

διεξήχθησαν την Παρασκευή έναντι 15,7 εκατομμυρίων που 

έλαβε ο Εμπραχίμ Ραϊσί, με καταμετρημένα 41,2 εκατομμύρια 

ψηφοδέλτια, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. 

Αυτό σημαίνει ότι ο Ροχανί έλαβε σχεδόν το 57% των ψήφων . 
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Ραμαζάνι  

Το Ραμαζάνι για τη χρονιά του 2017 θα αρχίσει το Σάββατο, 27 Μαίου και θα συνεχιστεί για 30 

ημέρες μέχρι το Σάββατο, 24 Ιουνίου. 

Η έναρξη του πιο σημαντικού μήνα για εκατομμύρια Μουσουλμάνους ανά τον κόσμο, του μήνα 

κατά τον οποίο γιορτάζουν το Ραμαζάνι. 

είναι η θρησκευτική γιορτή νηστείας των Μουσουλμάνων καθώς και η ονομασία του ένατου μήνα 

του μουσουλμανικού έτους στον οποίο, σύμφωνα με την παράδοση, δόθηκε το Κοράνι στους 

ανθρώπους προκειμένου να τους καθοδηγήσει στη ζωή. Το Ραμαζάνι χαρακτηρίζεται ως ένας 

από τους «πέντε στύλους» του Ισλάμ και έχει χαρακτήρα υπακοής, εξιλασμού και προσευχής 

προς τον Θεό. 

 

Σκοπός της νηστείας είναι να φέρει τους πιστούς πιο κοντά στο Θεό και να τους υπενθυμίσει τα 

δεινά που περνούν όσοι δεν έχουν την ίδια τύχη με αυτούς στη ζωή. Μάλιστα οι Μουσουλμάνοι 

συνηθίζουν να προσφέρουν οικονομική βοήθεια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς κατά το Ραμαζάνι 

και να δίνουν φαγητό στους άστεγους και όσους έχουν ανάγκη. 

Οι περισσότεροι Μουσουλμάνοι δεν τρώνε και δεν πίνουν τίποτα από την αυγή μέχρι τη δύση του 

ήλιου, καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα που ισχύει το Ραμαζάνι. Ακόμα και μια γουλιά νερού ή μια 

«τζούρα» από τσιγάρο φτάνουν για να ακυρώσουν τη νηστεία. 

 

Πριν την αυγή, τρώνε ένα γεύμα που ονομάζεται «sahari», το οποίο είναι ένας συνδυασμός super 

foods που τους βοηθά να διατηρούν την ενέργειά τους μέχρι το βράδυ. 

 
Ακριβώς όπως έκανε ο προφήτης Μωάμεθ πριν από, περίπου, 1.400 χρόνια, έτσι και οι 

Μουσουλμάνοι σήμερα «σπάνε» τη νηστεία τους πίνοντας μια γουλιά νερό και τρώγοντας 

μερικούς χουρμάδες μόλις δύσει ο ήλιος κάθε μέρα του μήνα που διαρκεί το Ραμαζάνι. 
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Εβδομάδα Κινηματογράφου με την ευκαιρία της νίκης της Ισλαμικής Επανάστασηςτου 

Ιράν 

Η εκδήλωση εορτασμού της τριακοστής όγδοης 

επετείου νίκης της Ισλαμικής 

Επανάστασης του Ιράν με την καθοδήγηση του 

Ιμάμ Χομεϊνί, πραγματοποιήθηκε το 

τριήμερο 6 – 8 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη, την 

δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 

Ελλάδας. 

Στην εκδήλωση αυτή, που πραγματοποιήθηκε με 

την συνεργασία του Διεθνούς 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, 

παρευρέθηκαν πλήθος πολιτικών και 

πολιτιστικών προσωπικοτήτων, και πολλοί 

Ελληνες και Πέρσες, στην αίθουσα 

“Σταύρος Τορνές“ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

της Θεσσαλονίκης. 

Η διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Ελίζ Ζαλαντό, στα εγκαίνια 

της εβδομάδας Ιρανικού κινηματογράφου είπε: Ο 

Ιρανικός κινηματογράφος έχει 

σημειώσει σημαντική πρόοδο κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες και έχει γίνει ένα 

από τα καλύτερα σινεμά στον κόσμο. 

Η διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 

αναφερόμενη στα επιτεύγματα των Ιρανών καλλιτεχνών κατά τη διάρκεια των 

τριάντα και πλέον χρόνων, είπε: Οι Ιρανοί καλλιτέχνες χρησιμοποιώντας 

δημιουργικά την τέχνη και τις ανθρωποκεντρικές ιδέες, κατόρθωσαν να 

δημιουργήσουν έναν κινηματογράφο που λάμπει στον κόσμο. 

Συνεχίζοντας είπε: κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών έκτος από ότι θα δείτε πολύ 

ωραίες ταινίες, θα γνωρίσετε κάπως και τον πλούσιο πολιτισμό του Ιράν, καθώς και 

τα τουριστικά αξιοθέατα αυτής της αρχαίας χώρας. 
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 Ο Δρ. Αλί Μοχαμμάντ Χελμί (Dr. Ali mohammad Helmi), Μορφωτικός σύμβουλος 

της πρεσβείας της Ισλαμικής δημοκρατίας του Ιράν στην Αθήνα, στην τελετή 

έναρξης είπε: Ο Ιρανικός λαός με την καθοδήγηση του Ιμάμ Χομεϊνί, κατάφερε να 

απαλλαχθεί από τη μοναρχία και το δικτατορικό καθεστώς του Σάχη, και με την 

επανάσταση που έκανε εδραίωσε τη Δημοκρατία βασιζόμενη στη θέληση του λαού. 

Στη συνέχεια, Ο Μορφωτικός σύμβουλος της πρεσβείας του Ιράν είπε: ο Ιρανικός 

λαός προόδευσε σε πολλούς τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας και κατά τη 

διάρκεια των επόμενων ημερών θα δείτε ενδεικτικά στις προβολές των Ιρανικών 

ταινιών ορισμένες από τις εξελίξεις των τελευταίων τριάντα οκτώ χρόνων, καθώς και 

πολλά από τα ιστορικά και πολιτιστικά αξιοθέατα της χώρας μας. 

Ο Δρ. Χελμί είπε επίσης: Ο Ιρανικός κινηματογράφος λόγω της επανάστασης και 

εδραίωσης της δημοκρατίας στη χώρα μας, προόδευσε σε τέτοιο βαθμό που 

σήμερα, εξυπηρετώντας τα ιδανικά και τα οράματα του λαού μας, έχει γίνει από 

τους καλύτερους κινηματογράφους του κόσμου . Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του Ιρανικού 

κινηματογράφου που 

πραγματοποιήθηκε για να τιμήσει την ένδοξη νίκη της Ισλαμικής Επανάστασης του 

Ιράν προβληθήκαν ένα ντοκιμαντέρ και 9 ταινίες με θέματα τουρισμού, 

αρχαιολογίας και αξιοθέατα της χώρας μας.  

 

Κύριες δραστηριότητες  
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Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προβολών Ιρανικών ταινιών σε συνεργασία με τον 

Δήμο Πετρούπολη  

Την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου του 2017 ο Δρ.Α. Χέλμι βρέθηκε στην Κινηματογραφική Λέσχη του Δήμου 

Πετρούπολης για να συμμετάσχει στην τελετή έναρξης του εβδομαδιαίου προγράμματος προβολών 

ιρανικών ταινιών.  

Αρχικά ο Δρ.Χελμί αναφερόμενος στην τέχνη και τον πολιτισμό του Ιράν και στο ρόλο του 

κινηματογράφου στην πολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των εθνών δήλωσε ότι: 

H ταινία και ο κινηματογράφος σήμερα περισσότερο από το παρελθόν μπορεί να είναι χρήσιμοι για την 

αφύπνιση και την ευαισθητοποίηση των εθνών, την ανάπτυξη της δικαιοσύνης, τη δημιουργία 

μεγαλύτερης αλληλεγγύης μεταξύ των εθνών και την προστασία των ευάλωτων. 

Ο Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν στο τέλος της ομιλίας του ευχαρίστησε θερμά 

το δήμαρχο Πετρούπολης  Βαγγέλη Σίμο και τους άλλους συναδέλφους για τη διοργάνωση αυτού του 

προγράμματος. 

Στη συνέχεια ο δήμαρχος Πετρούπολης, ο Βαγγέλης Σίμος, στην ομιλία του είπε: 

Ευχαριστώ θερμά το Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν για τη συνεργασία και τη  δημιουργία μιας ιστορικής 

νύχτας στο Δήμο Πετρούπολης. Πιστεύουμε ότι τέτοια προγράμματα είναι πολύ χρήσιμα για τους 

κατοίκους της περιοχής ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τον πολιτισμό και την τέχνη του Ιράν. 

Ο Βαγγέλης Σίμος παράλληλα  υπογράμμισε ότι : 

Οι σχέσεις μεταξύ του Ιράν και της Ελλάδας είναι μακρόχρονες και φιλικές. Το Ιράν έχει μία πλούσια 

κουλτούρα και έναν πολιτισμό όπως και η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός θέλει να μάθει όλο και 

περισσότερα για το Ιράν. Απόψε με αυτές τις ταινίες θα καταλάβετε πόσα κοινά στοιχεία υπάρχουν 

μεταξύ μας. 

Κύριες δραστηριότητες  
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Θρησκευτικός Διάλογος μεταξύ Ισλάμ και Ελληνικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού 

πραγματοποιείται στην Τεχεράνη 

Ο  6ος γύρος της κοινής συνάντησης μεταξύ του Διεθνούς Κέντρου για τον Δια-θρησκειακό Διάλογο του 

Οργανισμού Ισλαμικών Σχέσεων και Πολιτισμού και της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με τίτλο 

«Θρησκευτικός Ορθολογισμός - Μια λύση για την αντιμετώπιση της βίας και του εξτρεμισμού» 

πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Φεβρουαρίου στον Οργανισμό Ισλαμικών Σχέσεων και Πολιτισμού. 

Σύμφωνα με τις Δημόσιες Σχέσεις του Οργανισμού Ισλαμικών Σχέσεων και Πολιτισμού, ο 6ος  γύρος της 

κοινής συνάντησης μεταξύ του Διεθνούς Κέντρου για τον Δια-θρησκειακό Διάλογο του Οργανισμού 

Ισλαμικών Σχέσεων και Πολιτισμού και της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με τίτλο «Θρησκευτικός 

ορθολογισμός - Μια λύση για την αντιμετώπιση της βίας και του εξτρεμισμού" πραγματοποιήθηκε στις 

20 και 21 Φεβρουαρίου στο Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Ισλαμικών Σχέσεων και Πολιτισμού με 

την παρουσία του Δρ Αμπουζάρ Εμπραχίμι Τορκαμάν, του επικεφαλής της οργάνωσης με γραπτές 

παρουσιάσεις από καθηγητές και επιστήμονες των πανεπιστημίων και της  ιερατικής σχολής καθώς και 

της Ελληνικής αντιπροσωπίας . Σε αυτό το γύρο διαλόγων, ήταν παρόντες Ιρανοί καθηγητές και 

επιστήμονες από πανεπιστήμια και σχολές, όπως ο Γιούνες Νουρμπακίς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 

της Τεχεράνης, ο Μοχχάμαντ Μπάγκερ Ταλεμπί Νταραμπί, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Θρησκειών 

και Δογμάτων, ο  Αρέφ Ζαντέχ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Θρησκειών και Δογμάτων, ο 

Αρχιεπίσκοπος Σεμπούχ Σαρκισιάν, ο Αρμένιος Ορθόδοξος Προκαθήμενος της Επισκοπής της Τεχεράνης, 

και ο Τούμπα Κερμανή, καθηγητής στο Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης.  Επιπλέον, η 

ελληνική αντιπροσωπεία, αποτελούνταν από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο, τον 

Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνάτιο, τον Δρ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής 

του ΑΠΘ, τον Δρ. Απόστολο Νικολαίδη, Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, την Δρ. Ισμήνη 

Κριάρη, Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου, τον Δρ. Μιχάλη Μαριορά, καθηγητή της Θεολογικής 

Σχολής του ΕΚΠΑ, και την Δρ. Νίκη Παπαγεωργίου, καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ.  

Σε αυτήν την διήμερη συνάντηση οι μουσουλμάνοι και χριστιανοί θρησκευτικοί μελετητές παρουσίασαν 

τις εργασίες τους με θέματα όπως "Ο ρόλος της εκπαίδευσης και της οικογένειας στο πρόσωπο του 

εξτρεμισμού και της βίας», «Ο ρόλος των θρησκευτικών ηγετών για την πρόληψη της βίας και του 

εξτρεμισμού", "Ορθολογική προσέγγιση της θρησκείας για την αντιμετώπιση της βίας και του 

εξτρεμισμού "," ορθολογικότητα και μετριοπάθεια », και« Η ανθρωπότητα, οι κοινές αξίες, τα 

θρησκευτικά επιτεύγματα για έναν καλύτερο κόσμο ".Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, το 5ος γύρο; του 

δια-θρησκειακού διαλόγου μεταξύ του Οργανισμού Ισλαμικών Σχέσεων και Πολιτισμού και της 

Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας πραγματοποιήθηκε με τίτλο «Η ειρηνική συνύπαρξη των πολιτισμών 

σύμφωνα με το Ισλάμ και τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό".  

Κύριες δραστηριότητες  
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Κύριες δραστηριότητες  
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Ειδικό αφιέρωμα για τη Νορούζ ( Ιρανική πρωτοχρονιά) και τα ευλογημένα γενέθλια της 

Φατέμε Ζαχρά, της κόρης του προφήτη του Ισλαμ 

Το Σάββατο, 18/3/ 2017 πραγματοποιήθηκε ειδικό αφιέρωμα για τη Νορούζ ( Ιρανική πρωτοχρονία) και 

τα ευλογημένα γενέθλια της Φτατέμε Ζαχρά(sa), της κόρης του προφήτη του Ισλάμ. 

  Στο εν λόγω αφιέρωμα που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ήταν παρόντες 

εκατοντάδες Ιρανοί, συνάδελφοι από την πρεσβεία της Ισλαμικής δημοκρατίας του Ιράν στην Αθήνα 

μαζί με τη οικογένειες τους, προσωπικότητες από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο καθώς και αρκετοί 

πρέσβεις και διπλωμάτες φιλικών χωρών . Ο Μορφωτικός σύμβουλος της Πρεσβείας της Ισλαμικής 

δημοκρατίας του Ιράν, Δρ. Αλί Μοχάμμαντ Χελμί χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους και ευχήθηκε καλή 

χρονιά με την ευκαιρία της Ιρανικής Πρωτοχρονιάς και των γενεθλίων της Φτατέμε Ζαχρά(sa), της κόρης 

του προφήτη του Ισλάμ στους αγαπημένους Έλληνες φίλους και λάτρεις του πολιτισμού και των τεχνών 

λέγοντας ότι «η Νορούζ είναι μία από τις αρχαιότερες γιορτές του Ιράν η όποια γιορτάζετε και σήμερα 

τόσο στο Ιράν όσο και στις χώρες όπου μιλούν περσικά( φαρσί). Η Νορούζ είναι η αρχή της άνοιξης. Η 

Νορούζ αρχίζει από τη στιγμή της εαρινής ισημερίας. Στην αστρονομία και την αστρολογία η εαρινή 

ισημερία  ορίζεται τη στιγμή  πού ο ήλιος στο βόρειο ημισφαίριο της γης περνάει από τον  ισημερινό και 

κατευθύνεται προς  το βόρειο σημείο του ουρανού.  Οι Ιρανοί για χιλιάδες χρόνια παρατηρούν αυτή τη 

στιγμή και γιορτάζουν . Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, η Νορούζ  ξεκίνησε  το 538 π.Χ.  δηλαδή  απο την 

εποχή του Κύρου του Μεγάλου. Μετά την έλευση του Ισλάμ στο Ιράν, η Νορούζ συνέχισε να  αποτελεί 

την γιορτή της πρωτοχρονιάς για τους Ιρανούς. Οι ιμάμηδες των σιϊτων έχουν συστήσει ειδικές 

προσευχές  για τη συγκεκριμένη γιορτινή ημέρα: Ο Θεός που μετατρέπει και προκαλεί αλλαγές στις 

καρδιές και στην όραση μας. Ο Θεός  επινοητής ( δημιουργός ) της μέρας και της νύχτας. Ο Μορφωτικός 

σύμβουλος της χώρας μας υπογράμμισε ότι «η  φετινή πρωτοχρονιά, δηλαδή η Νορούζ συνέπεσε με τα 

ευλογημένα γενέθλια της Φτατέμε Ζαχρά (sa), της κόρης του προφήτη του Ισλάμ. Η  σεβαστή και 

αθώα  κυρία εχει  ιερή θέση μεταξύ των σιιτών και όλων των μουσουλμάνων  όπως είνα η Παναγία  γία 

τους Χριστιανούς . Είπε επίσης  οτί  για τους Ιρανούς πάντα αποτελεί  πολιτιστική κληρονομιά που 

έχει  αποτυπωθεί στην περσική λογοτεχνία. Όπως λέει ο Χαφέζ, ο μεγάλος ιρανός ποιητής: «Η αύρα  της 

Νορούζ έρχεται από τόπους αγαπημένους.  Εάν από αυτή την αύρα ( πρωινός αέρας) θέλεις βοήθεια γία 

να φωτίσεις την καρδία, Πήγαινε σε πεδιάδες για να απελευθερωθείς από τον πόνο και τη στεναχώρια, 

για να μάθεις  τραγούδια  από τα αηδόνια.» 

Κύριες δραστηριότητες  
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Ο Μορφωτικός σύμβουλος του Ιράν, Δρ . Χελμί παρουσίασε τον κ. Κειβάν Σακέτ και το συγκρότημα Βαζίρι λέγοντας ότι «ο 

Κειβάν Σακέτ είναι πολύ γνωστός μουσικός δημιουργός του Ιράν που έχει λάβει το πρώτο  εθνικό βραβείο του Ιράν. Είναι 

ένας καινοτόμος μουσικός που έχει εισάγει ένα δικό του ύφος στην παραδοσιακή Ιρανική μουσική. Εύχομαι μαζί με το 

συγκρότημα του να δώσουν απόψε μια μοναδική συναυλία και να χαρίσουν μια αξέχαστη μουσική βραδιά στους 

αγαπημένους μας φίλους. Στη συνέχεια, ο Πρέσβης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, κ. Ματζιντέ 

Μοταλεμπί  Σαμπεσταρί  απεύθυνε χαιρετισμούς με την ευκαίρια της ιρανικής Πρωτοχρονιάς στους παρευρισκόμενους και 

ιδιαίτερα στους Ιρανούς τονίζοντας ότι «φέτος για τον εορτασμό του νέου έτους είναι παρόντες πολλοί πρέσβεις από φιλικές 

χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν και Κορέα καθώς και ένας μεγάλος αριθμός προσωπικοτήτων από τον πολιτικό και τον 

καλλιτεχνικό χώρο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας απόψε εδώ». Παράλληλα ο κ. Πρέσβης 

αναφέρθηκε στις φιλικές σχέσεις μεταξύ του Ιράν και της Ελλάδας δηλώνοντας ότι «το Ιράν και η Ελλάδα έχουν μεγάλο 

πολιτισμό και επί χιλιάδες χρόνια έχουν πολύ καλές πολιτιστικές και επιχειρηματικές σχέσεις. Σήμερα υπάρχουν πολλές 

δυνατότητες για περεταίρω ανάπτυξη μεταξύ των σχέσεων των δυο φιλικών χωρών του Ιράν και της Ελλάδας  στον τομέα του 

πολιτισμού, του εμπορίου και του τουρισμού» . Ο κ. Μοταλεμπί  αναφερομένος στη θέση της γυναίκας  στο Ισλάμ και το Ιράν, 

επίσης δήλωσε «η Ισλαμική άποψη σχετικά με την θέση της γυναίκας και τον ρόλο της στην κοινωνία είναι σημαντική και οι 

γυναίκες  είναι παρούσες σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες οπως η πολιτική , οι επιστήμες ,ο πολιτισμός και το εμπόριο 

ένω κατέχουν αξιοσέβαστες θέσεις και πολύ σημαντικούς ρόλους στην κοινωνία μας. Ο Πρέσβης του Ιράν ευχαρίστησε όλους 

εκείνους που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτού του αφιερώματος καθώς επίσης και τους ταλαντούχους μουσικούς. Ο 

Πρέσβης της Ισλαμικής δημοκρατίας του Ιράν στη Ελλαδα αναφερόμενος στα επιτεύγματα του Ιράν μετά τη νίκη της 

Ισλαμικής επανάστασης είπε ότι «η τέχνη και η μουσική μετά την επανάσταση προόδευσαν σε μεγάλο βαθμό και σήμερα 

παρουσιάζετε αυτή η συναυλία παραδοσιακής μουσικής του Ιράν για σας που είναι από τις μοναδικές μουσικές στον κόσμο. 

Κύριες δραστηριότητες  
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Μετά την ομιλία του πρέσβη του Ιράν, το συγκρότητα Βαζιρί 

με τον επικεφαλής  και μαέστρο Κειβάν Σακέτ έδωσε την 

συναυλία που ενθουσίασε το κοινό. Στο τέλος της συναυλίας 

πολύς κόσμος ευχαρίστησε τους μουσικούς για την 

παρουσίαση της πολύ ωραία περσικής 

παραδοσιακής  μουσικής. Στο πλαίσιο του εν λόγω 

αφιερώματος υπήρχε και το παραδοσιακό τραπέζι της 

Περσικής πρωτοχρονιάς με τα εφτά πράγματα που το πρώτο 

τους γράμμα ξεκινάει από Σ και το κάθε ένα συμβολίζει κάτι 

ευοίωνο για την πρωτοχρονιά. Στο τέλος ακολούθησε δεξίωση 

και οι Ιρανοί τράβηξαν αναμνηστικές φωτογραφίες δίπλα στο 

πρωτοχρονιάτικο τραπέζι . 

Κύριες δραστηριότητες  



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Μεταφράστηκαν και Εκδόθηκε στα ελληνικά δύο καινούργια βίβλια (Η Αγάπη στο 

Ισλάμ) και (Μαρία, Ιησούς και Χριστιανισμός) 

Εκδόθηκε στην Ελλάδα το βιβλίο «Η Αγάπη στο Ισλάμ» της συγγραφέως Μαχνάζ Χεινταρπούρ με την υποστήριξη 

του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Αθήνα και τη συνεργασία του 

Ισλαμικού Κέντρου του Λονδίνου. Η πρώτη έκδοση του εν λόγω βιβλίου το 2001 στα αγγλικά είχε στόχο τον 

διαφωτισμό και την ενημέρωση του μη μουσουλμανικού πληθυσμού σχετικά με την αγάπη και την καλοσύνη στο 

Ισλάμ όπως αποδίδεται στο Κοράνι και στα μουσουλμανικά «Χαντίθ».  Ο αναγνώστης του εν λόγω βιβλίου μπορεί 

να γνωρίσει το αληθινό πρόσωπο του Ισλάμ πέρα από την άσχημη εικόνα και τις προκαταλήψεις που επικρατούν 

και μπορεί να κατανοήσει την αγάπη, τη στοργή, τη συμπόνια, τη συμφιλίωση μέσα από τις  αφηγήσεις του 

βιβλίου.    

Μεταφράστηκε στα ελληνικά και εκδόθηκε στην Ελλάδα το βιβλίο «Μαρία, Ιησούς και Χριστιανισμός» του 

συγγραφέα Μοχάμαντ Αλί Σομαλί με την υποστήριξη του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας της Ισλαμικής 

Δημοκρατίας του Ιράν και τη συνεργασία του Ισλαμικού Κέντρου του Λονδίνου. Στην πρώτη έκδοση του εν λόγω 

βιβλίου το 2001 στα Αγγλικά ο συγγραφέας με τη χρήση του Κορανιού επεξηγεί την αξία και τη θέση της Μαρίας και 

του Ιησού στο ιερό βιβλίο των Μουσουλμάνων και έχει ως στόχο τον διαφωτισμό και την ενημέρωση του μη 

μουσουλμανικού πληθυσμού σχετικά με τη θέση του Ισλάμ για την άγια αυτή γυναίκα. Εξαλείφει κάθε επαγωγή και 

αντιισλαμική προπαγάνδα που στοχεύει στη δημιουργία εχθρότητας μεταξύ των χριστιανών και των 

μουσουλμάνων και εισάγει τη θέση του αληθινού Ισλάμ σχετικά με όλους τους θείους προφήτες. Το Μορφωτικό 

Κέντρο της Πρεσβείας της Ι.Δ.του Ιράν στην Ελλάδα ελπίζει ότι παρά  την αρνητική δημοσιότητα από τους εχθρούς 

του Ισλάμ, ειδικά στη Δύση που πάντα προσπαθούν να δείξουν ένα τραχύ πρόσωπο του Ισλάμ, η έκδοση αυτού του 

βιβλίου θα γίνει ευπρόσδεκτη από τον ελληνικό λαό. 

Κύριες δραστηριότητες  



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

 

Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ι.Δ. του Ιράν σε συνεργασία με την 

Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς και τον Πολιτιστικό Φυσιολατρικό σύλογο Δροσίας 

διοργάνωσαν στις 28 Απριλίου 2017 με μεγαλή επιτυχία τον 30 κύκλο προβολών 

ταινιών «Ημέρες κινηματογράφου, πολιτισμού και τέχνης αφιέρωμα στο Ιράν. Την 

καλλιτεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης είχε ο Κώστας Μαντάς. Στην προβολή 

παρευρέθη και ο μορφωτικός σύμβουλος της πρεσβείας της Ι.Δ.του Ιράν 

Δρ.Α.Μ.Χέλμι. Μετά την προβολή ακολούθησε συζήτηση με συντονιστή τον 

δημοσιογράφο Κ.Μαργαρίτη . «Ο Ιρανικός κινηματογράφος διαθέτει σπουδαίους 

σκηνοθέτες, των οποίων οι ταινίες κερδίζουν τις καλύτερες εντυπώσεις στα 

διεθνή φεστιβάλ παρότι δεν διαθέτουν τα μέσα που διαθέτει το Χόλιγουντ» είπε 

ο Κ. Μαργαρίτης.  

Ο Κώστας Μαντάς αρχικά  δήλωσε ότι : 

Το Ιράν έχει έναν πλούσιο πολιτισμό και έπαιξε σημαντικό ρόλο στις ζωές των ανθρωπών και με βάση τη μακρόχρονη 

ιστορία και τον πολιτισμό του, πάντα προσπαθεί να διατηρεί  τις παραδόσεις του.Ο Κώστας Μαντάς στη συνέχεια 

υπογράμμισε:υχαριστούμε τον Μορφωτικό Σύμβουλο για τη συνεργασία στη διοργάνωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 

προγραμμάτων . Ο Μορφωτικός Σύμβουλος της  Πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν ο Δρ.Χέλμι αναφερόμενος στην τέχνη και τον 

πολιτισμό του Ιράν και στο ρόλο του κινηματογράφου στην πολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των εθνών δήλωσε ότι: 

H ταινία και ο κινηματογράφος σήμερα περισσότερο από το παρελθόν μπορεί να είναι χρήσιμοι για την αφύπνιση και την 

ευαισθητοποίηση των εθνών, την ανάπτυξη της δικαιοσύνης, τη δημιουργία μεγαλύτερης αλληλεγγύης μεταξύ των εθνών 

και την προστασία των ευάλωτων. Ο Δρ.Χέλμι στη συνέχεια υπογράμμισε ότι : Σε αυτή την ταινία θα δείτε πολιτιστικές 

παραδόσεις καθώς και τις εκφάνσεις της σύγχρονης ζωής στο Ιράν, ο σκηνοθέτης προσπάθησε να δώσει το μήνυμα ότι 

μπορούμε να διατηρήσουμε τον πολιτισμό και τις παραδόσεις μας, και έτσι σώζονται τα συναισθήματα οι ανθρώπινες 

αξίες. Οι αρχαίοι και πλούσιοι πολιτισμοί μπορούν να αυξάνουν τις σχέσεις μεταξύ των εθνών , να ενισχύουν και να 

προστατεύουν κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις και να παίζουνε ένα σημαντικό ρόλο στην απόρριψη του εξτρεμισμού. 

Στην εκδήλωση προβλήθηκε η ταινία «Ένας κύβος ζάχαρης». Η ταινία είχε επιλεγεί ως η επίσημη ιρανική συμμετοχή για την 

κατηγορία καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας στα 85α Βραβεία Όσκαρ. Στο τελός του παρόντος προγραματος ο 

Αντιδήμαρχος Δήμου Δροσιάς δώρισε στον Μορφωτικό συμβούλο ένα μετάλλιο  εκτίμησης. 

 

Προγράμα «Κατανόηση του πολιτισμού, της τέχνης και του Ιρανικού κινηματογράφου» στην Αθήνα 

Κύριες δραστηριότητες  



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

 

Επίσκεψη του Μορφωτικού Συμβούλου της Πρεσβείας του Ιράν στο 

Μουσείο Μπενάκη 

Την περασμένη εβδομάδα ο Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της Ι.Δ του 

Ιράν στην Ελλάδα, Δρ.Χέλμι στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Μουσείο 

Ισλαμικής Τέχνης στην Αθήνα και της επίσκεψής του στους διάφορους χώρους 

του Μουσείου, συναντήθηκε με την επιμελήτρια του Μουσείου Κα. Μίνα 

Μωραΐτου. Σε αυτή τη συνάντηση η Κα. Μίνα Μωραΐτου καλωσόρισε τον 

Δρ.Χέλμι και τον πληροφόρησε σχετικά με την αρχαιότητα και τον τρόπο 

συλλογής αυτών των πολύτιμων έργων, μερικά από τα οποία είναι μοναδικά στον 

κόσμο. Ο Δρ.Χέλμι εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επίσκεψη αυτή, 

δήλωσε ότι: Η προσπάθεια των αρμόδιων αρχών της Ελλάδας για τη συλλογή, τη 

διαφύλαξη και τη διατήρηση αυτών των πολύτιμων έργων που παρουσιάζουν 

στον ελληνικό λαό  το παρελθόν του Ισλαμικού πολιτισμού είναι αξιοθαύμαστη. Ο 

Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας του Ιράν στην συνέχεια υπογράμμισε ότι: 

Είμαστε έτοιμοι να προσκαλέσουμε Ιρανούς καλλιγράφους για τη δημιουργία 

μιας έκθεσης καλλιγραφίας στο Μουσείο Μπενάκημε σκοπό να κάνουμε γνωστή 

στον ελληνικό λαό και ειδικά στη νεολαία  αυτή τη συναρπαστική τέχνη. 

H επιμελήτρια του Μουσείου η Κα. Μίνα Μωραΐτου εξέφρασε το ενδιαφέρον της 

σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα και δήλωσε ότι : Η πλειοψηφία των επισκεπτών 

του μουσείου είναι μαθητές και αυτή η κοινή εργασία μπορεί να είναι πολύ 

αποτελεσματική για τη γνωριμία και τη μεγαλύτερη κατανόηση του λαού και των 

νέων ενός από τα πιο εξέχοντα έργα της Ισλαμικής Τέχνης.  

Κύριες δραστηριότητες  



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Εγκάρδιο καλωσόρισμα της διμερούς συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 

Ελλάδος και της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Ιράν 

ο Μορφωτικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν στην Ελλάδα, 

Δρ.Χέλμι στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 

συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της Ε.Β.Ε , Δρ.Φίλιππο Τσιμπόγλου. Η 

συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο  Κεντρικό Κτήριο της Ε.Β.Ε. Ο 

Δρ.Τσιμπόγλου καλωσόρισε τον Δρ.Χέλμι και τον πληροφόρησε σχετικά με τις 

δραστηριότητες της Ε.Β.Ε και τις μεθόδους που μπορούν οι επισκέπτες, 

ειδικά οι ερευνητές να χρησιμοποιούν στη Βιβλιοθήκη. Ο Δρ.Τσιμπόγλου στη 

συνέχεια δήλωσε ότι: Με τη βοήθεια και την υποστήριξη της κυβέρνησης και 

των πολιτιστικών ιδρυμάτων σύντομα θα μεταφερθεί η Ε.Β.Ε στο καινούργιο 

κτίριο το οποίο έχει εγκαταστάσεις και σύγχρονο εξοπλισμό. Ο Δρ.Χέλμι 

εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επίσκεψη αυτή, δήλωσε ότι: Η 

Εθνική Βιβλιοθήκη του Ιράν κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει σημειώσει 

πολύ μεγάλη βελτίωση και εξέλιξη και τώρα αποτελεί ένα από τα 

επιστημονικά και πνευματικά κέντρα της χώρας μας όπου καθημερινά 

εκατοντάδες ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών, καθηγητών, 

συγγραφέων και  φιλάθλων ωφελούνται  από αυτό. Ο Μορφωτικός 

Σύμβουλος της Πρεσβείας του Ιράν αναφερόμενος στη δυνατοτητα που 

δίνεται στους ερευνητές ψηφιακής πρόσβασης στις πηγες  μεσω 

του  κυβερνοχώρου είπε: Οι διευθυντές και ειδικοί στην αποκατάσταση και 

τη συντήρηση των χειρόγραφων βιβλίων  έχουν μεγάλες δυνατότητες και 

προτείνω αν θέλετε να βάλουμε τη διμερή συνεργασία μεταξύ της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης του Ιράν και της Ελλάδας στην ημερήσια διάταξη 

επειδή  υπάρχουν σοβαροί λόγοι για αμοιβαία και ειλικρινή συνεργασία. Ο 

Δρ.Τσιμπόγλου εξέφρασε ζωηρό ενδιαφέρον για πιθανή συνεργασία 

και  διμερείς ανταλλαγές  με την  Εθνική Βιβλιοθήκη  του Ιράν. Στο τέλος της 

ανωτέρω συζήτησης ο Δρ.Χελμι μαζί με τον Δρ.Τσιμπόγλου επισκέφθηκε τους 

διάφορους χώρους της βιβλιοθήκης. 

Κύριες δραστηριότητες  



Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Ο Δρ. Αλί Μοχαμμάντ Χελμί Μορφωτικός Σύμβουλος  της Πρεσβείας της Ισλαμικής 

Δημοκρατίας του Ιράν συναντήθηκε χθές με τον Γεώργιο Μαραγκό, Δήμαρχο του όμορφου 

νησιού της Σύρου και συζήτησαν για τη μελλοντική πολτιστική συνεργασία μεταξύ του 

μορφωτικού κέντρου της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και του δήμου 

της Σύρου. Σε αυτήν την συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του 

αντιδήμαρχου του δήμου της Σύρου, οι δραστηριότητες του μορφωτικού κέντρου της 

Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Ελλάδα συζητήθηκαν, καθώς και τα 

ιστορικά και πολτιστικά κοίνα μεταξύ των δυο λαών του Ιράν και της Ελλάδας οι οποίες 

έχουν μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά.  Ο δήμαρχος της Σύρου καλωσορίζοντας τον 

Μορφωτικό Σύμβουλο της χώρας μας, είπε: το όμορφο νησί της Σύρου από τον 19ο αίωνα 

αποτέλεσε κέντρο ενδιαφέροντος πολιτικών και πάρα πολών τουριστών από την Ευρώπη 

και είναι πολύ επιτυχής στην προσέλκυση επενδυτών για ναυτιλία και εμπόριο με 

διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Ο Δρ. Αλί Μοχαμμάντ Χελμί, Μορφωτικός σύμβουλος  της 

Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν αναφερόμενος στις πολτιστικές και 

καλλιτεχνικές συνεργασίες μεταξύ του Ιράν και της Ελλάδας, στους τομείς 

του  διαθρησκευτικού διαλόγου,των εκθέσεων βιβλίων, και συναυλιών παραδοσιακής 

μουσικής, είπε:Η περεταίρω αλληλογνωριμία μεταξύ των δυο πολιτισμένων λαών του Ιράν 

και της Ελλάδας μέσω της παρουσίασης κοινών πολτιστικών προγραμμάτων θα ετοιμάσει 

το έδαφος για τις δυο φίλες χώρες να 

διαδραματίσουν καλύτερο και μεγαλύτερο ρόλο 

στη διεθνή πολιτιστική σκηνή για να εδρεωθεί η 

ειρήνη και η δικαιοσύνη στον κόσμο. 

Στη συνέχεια  ο μορφωτικός σύμβουλος της 

χώρας μας είπε επίσης: Σε περίπτωση 

ενδιαφέροντος και ετοιμότητας του Δήμου της 

Σύρου μπρούμε να διοργανώσουμε από κοινού 

μουσικές συναυλίες, εκθέσεις βιβλιών και 

προβολές Ιρανικών ταινειών στην όμορφη Σύρο. 

Ο δήμαρχος της Σύρου δεχόμενος τις προτάσεις του μορφωτικού σύμβουλου του Ιράν, 

είπε: Θα χαρούμε πολύ να έχουμε κοινά πολτιστικά προγράμματα για να βοηθήσουμε 

στην περισσότερη αλληλογνωριμία των δυο πολιτισμένων λαών μας, καθώς επίσης μας 

ενδιαφέρει και η συνεργασία στον τομέα του τουρισμού.  

Κύριες δραστηριότητες  
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Έμφαση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος 

Ιερώνυμου Β’ στο διάλογο με το Ιράν 

Ο Αρχιεπίσκοπος  Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β’ σε συνάντηση που είχε με τον Πρέσβη της Ισλαμικής 

δημοκρατίας του Ιράν  και τον Μορφωτικό  Σύμβουλος του Ιράν στην Αθήνα τόνισε ότι ο κόσμος πρέπει να 

καθαριστεί από τη βία ενώ έδωσε  έμφαση και εξέφρασε την επιθυμία του για  την συνέχιση του θρησκευτικού 

διαλόγου με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Σύμφωνα   με το τμήμα δημοσίων σχέσεων του Οργανισμού 

Πολιτισμού και Ισλαμικής  επικοινωνίας, ο Πρέσβης Ματζίντ Μοταλεμπί  Σαμπεσταρί και ο Μορφωτικός Σύμβουλος 

Αλί Μοχάμμεντ Χελμί, συναντήθηκαν με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Β’, τον ηγέτη της Ελληνικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας. Ο Πρέσβης του  Ιράν στη συνάντηση  που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Μακαριώτατου 

Αρχιεπισκόπου στις 10  Απρίλιου αναφέρθηκε στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Ιράν και της  Ελλάδας κατά τα 

τελευταία χρόνια και υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ των μονοθεϊστικών θρησκειών οι 

οποίες βασίζονται σε κοινές αρχές που ορίζονται από τα ιερά  τους βιβλία. Ο κ. Σαμπεσταρί  στη συνέχεα τόνισε ότι ο 

πολιτισμός  και  η θρησκεία είναι δύο  βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη και την πρόοδο των λαών και την 

προσέγγιση των εθνών. Επίσης, πρόσθεσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πάντα εργάζεται για τη δημιουργία της 

ειρήνης και της εξάλειψης της βίας, του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ο 

Μορφωτικός Σύμβουλος του Ιράν Αλί Μοχάμμαντ  Χελμί σε αυτή την συνάντηση είπε ότι «η διοργάνωση του 

επιτυχημένου δια- θρησκειακού διαλόγου μεταξύ των χριστιανών στοχαστών της Ελλάδας και των μουσουλμάνων 

στοχαστών του Ιράν στην Τεχεράνη,  μετά από πολλά έτη που είχε σταματήσει, φανερώνει την αποφασιστικότητα των 

διανοούμενων των δυο χωρών να διατηρήσουν φιλικές σχέσεις και να αναπτύξουν περεταίρω την συνεργασία τους 

με σκοπό την αντιμετώπιση του φανατισμού με βάση τις ανθρώπινες αξίες και τις διδασκαλίες των μονοθεϊστικών 

θρησκειών. 

Επισήμανε επίσης  ότι  η Ισλαμική  δημοκρατία του Ιράν με εμπειρία περισσότερο από 25 χρόνια επιτυχημένης 

διοργάνωσης  του δια – θρησκειακού διαλόγου μεταξύ διαφορετικών θρησκειών σε διάφορες χώρες τόνισε ότι 

«οι  συζητήσεις κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων ήταν πάντα υψηλού επιπέδου και σε φιλικό κλίμα με στόχο την 

κατανόηση και τη συνεργασία για την προώθηση των ηθικών αξιών, την αποφυγή παρεξηγήσεων και τη δίκαιη σύγκλιση 

μεταξύ των θρησκειών για την διατήρηση της ειρήνης στον κόσμο.  

 

Κύριες δραστηριότητες  
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Αβισένας(980-1032μ.Χ) 

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Ο κ .Χελμί  στη συνέχεια  μετέφερε τους χαιρετισμούς  του Αμπαζάρ  Εμπραχιμί  Τορκεμάν, Προέδρου και 

διευθύνων σύμβουλου του Οργανισμού Πολιτισμού 

και Ισλαμικής  Επικοινωνίας στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος και τον ευχαρίστησε για την 

συνεργασία   και την υποστήριξη του  για την αποστολή των εκπροσώπων του στο δια- θρησκειακό διάλογο που 

διοργανώθηκε τον περασμένο μήνα στη Τεχεράνη. Στο τέλος ο κ. Χελμί  προσκάλεσε  τον Αρχιεπίσκοπο της 

Ελλάδας  να επισκεφθεί την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και να συναντηθεί εκεί με τους Μουσουλμάνους και 

τους Χριστιανούς θρησκευτικούς ηγέτες και να δει  από κοντά την ευχάριστη και μοναδική ατμόσφαιρα της 

ειρηνικής συνύπαρξης των πιστών των μονοθεϊστικών  θρησκειών στο Ιράν . 

 Ο Αρχιεπίσκοπος  Αθηνών και πάσης Ελλάδος σε αυτή την  συνάντηση εξέφρασε την ικανοποίηση του για την 

πραγματοποίηση του εν λόγω δια-θρησκειακού διαλόγου  στην  Τεχεράνη και τόνισε  ότι η διατήρηση των 

φιλικών  σχέσεων για την αποφυγή παραπληροφόρησης και εκμετάλλευσης των μονοθεϊστικών θρησκειών είναι 

ένα  σημαντικό ζήτημα που σήμερα  απαιτεί  περισσότερη  συνεργασία  από  ποτέ. Ο Αρχιεπίσκοπος επίσης, 

τόνισε την ανάγκη προώθησης του δια- θρησκειακού  διαλόγου με το Ιράν και είπε ότι η Ελληνική Ορθόδοξη 

Εκκλησία είναι έτοιμη να συνεχίσει τις συνομιλίες με το Ιράν και ότι ο κόσμος πρέπει να καθαριστεί από τη βία. 

Στο τέλος της συνάντησης ο Αρχιεπίσκοπος παρέλαβε από τον Πρέσβη και τον Μορφωτικό Σύμβουλο το βιβλίο 

«Ιράν, το λίκνο της ειρηνικής συνύπαρξης των πιστών των μονοθεϊστικών θρησκειών»  που εκδόθηκε από 

τον  Οργανισμό Πολιτισμού και Ισλαμικής  Επικοινωνίας. 

Κύριες δραστηριότητες  
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Άρθρο του Μορφωτικού Συμβούλου της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν 

στην Αθήνα 

Το Ιράν και η Ελλάδα έχουν Αρχαίο πολιτισμό. Οι δύο 

χώρες έχουν πάνωαπό 2.500 χρόνια πολιτιστικές και 

κοινωνικές σχέσεις. Οι δύο χώρεςυπέγραψαν 

επίσημα μια πολιτιστική Συμφωνία το 1956, η οποία 

από τότε είναι σ' εφαρμογή μέχρι σήμερα.Από το 

1984, δηλαδή εδώ και 33 χρόνια, άρχισε τις 

δραστηριότητες του  και το Μορφωτικό Κέντρο του 

Ιράν, δηλαδή το Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας 

της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Οι δυνατότητες 

που έχουν οι δύο χώρες για πολιτιστικές 

δραστηριότητες μεταξύ τους, με βάση τα πολλά 

κοινά που έχουν, είναι πολλές καιποικίλες. Το 

Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας έχει , στο πνεύμα 

αυτό,  πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες: 

•    ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ 

Πανεπιστημίων και ερευνητικών 

κέντρων των δυο χωρών, 

•    ανταλλαγή φοιτητών και χορήγηση υποτροφιών 

σε φοιτητές και καθηγητές 

των δύο χωρών. 

•    Διδασκαλία της Περσικής γλώσσας στα 

Πανεπιστήμια και στο Μορφωτικό Τμήμα της 

Πρεσβείας του Ιράν εντελώς δωρεάν για τους 

Έλληνες. 

Άλλη μια από τις δραστηριότητες του Μορφωτικού 

Ιδρύματος τηςΠρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας 

του Ιράν είναι η διοργάνωση του διαθρησκευτικού 

διαλόγου μεταξύ των διανοούμενων και των 

καθηγητών των δύο χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο, 

διοργανώθηκε , στην Τεχεράνη, ένα μήνα και μετά 

από διακοπή πολλών ετών διάλογος μεταξύ Ισλάμ 

και Ορθοδοξίας. Η Συνάντηση αυτή είχε μεγάλη 

επιτυχία και πήραν μέρος σ' αυτήν κληρικοί και 

καθηγητές Θεολογίας από την Ελλάδα και το Ιράν.  

Οι θρησκευτικοί διάλογοι και η πολιτιστική συνεργασία είναι 

πολύ σημαντικοί για την αντιμετώπιση του θρησκευτικού 

φανατισμού και των ακροτήτων. Η συνεργασία των 

διανοούμενων των δυο χωρών μπορεί να παίξει σημαντικό 

ρόλο για την εδραίωση διεθνώς της δικαιοσύνης στον κόσμο. 

Με την ίδια ευκαιρία, θα ήθελα να σας ενημερώσω, με μεγάλη 

χαρά, ότι κατά τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί η 

συνεργασία σε πολλούς άλλους τομείς, ιδιαίτερα στο θέατρο 

και στον κινηματογράφο. Στους τομείς αυτούς, έχουμε 

οργανώσει πολλά κοινά προγράμματα.  Πιστεύουμε ότι, με την 

ανταλλαγή και την παρουσία καλλιτεχνών στις δύο χώρες και 

με τη διοργάνωση καλλιτεχνικής εβδομάδας, θα προωθήσουμε, 

την καλύτερη γνωριμία μεταξύ των δύο λαών μας και τους της 

πολιτιστικής τους κληρονομίας. Η Ελλάδα και το Ιράν έχουν και 

οι δύο μία πλούσια πολιτιστική παράδοση που μπορώ να πω 

ότι είναι από τις αρχαιότερες και ίσως μοναδικές στον κόσμο. 

Φέτος, σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Διεθνούς 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, οργανώσαμε 

Εβδομάδα Ιρανικού Κινηματογράφου στην όμορφη και 

πολιτισμένη πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτή  προσέλκυσε το 

ενδιαφέρον όλων όσων έχουν πάθος και αγαπούν τον 

πολιτισμό. Στο μέλλον, σε συνεργασία με την Κινηματογραφικ 

Λέσχη, (Cinematheque), θα οργανώσουμε Εβδομάδα Ιρανικού 

Κινηματογράφου στην Αθήνα.  

Κύριες δραστηριότητες  
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Πριν λίγες μέρες, διοργανώσαμε Φεστιβάλ Ιρανικής Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής των  Αθηνών, 

σε συνεργασία με το πρόγραμμα “ Γέφυρες” (Bridges) του Μεγάρου. Στο πλαίσιο αυτό, το 

Συγκρότημα “Βαζιρί”, με επικεφαλής τον διάσημο Ιρανό μαέστρο Κεϊβάν Σακέτ, έδωσε, στις 18 

Μαρτίου, συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής και προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό στις  εκατοντάδες 

Έλληνες, λάτρεις που αγαπούν τα διαφορετικά ακούσματα παραδοσιακής μουσικής απ΄ όλον τον 

κόσμο, και Ιρανούς που κατέκλυσαν το Μέγαρο Μουσικής των Αθηνών για να παρακολουθήσουν τη 

συναυλία. Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε , με την ευκαιρία της Πρωτοχρονιάς των Ιρανών 

και όλων των λαών που μιλούν Περσικά ( Φαρσί) . Στις 21 Μαρτίου, το συγκρότημα “Βαζιρί” έδωσε 

συναυλία στο νησί της Σύρου, στο περίφημο ιστορικό θέατρο της Σύρου ,στην αίθουσα Απόλλων. 

Και αυτή η συναυλία σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Πάρα πολύς κόσμος της ιστορικής αυτής πόλης, 

παρακολούθησε και απήλαυσε τη συναυλία. Το συγκρότημα “ Βαζιρί” αναπτύσσει δράση εδώ και 

πάνω από 30 χρόνια. Έδωσε συναυλίες σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, ιδιαίτερα στη Γερμανία, 

την Αγγλία, τη Σουηδία, τη Δανία, τη Ρωσία και την Κίνα. Τώρα, ταξιδεύουν πάλι στη Σουηδία για 

συναυλία στη Στοκχόλμη. Έχοντας ήδη όλη αυτή τη δραστηριότητα στο ενεργητικό μας, 

ευελπιστούμε για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μας σε όλους τους τομείς. Οι δύο Πολιτισμοί 

μας και οι δύο ιστορικές χώρες μας καλούνται, με τη συνεργασία τους, να συμβάλλουν στην 

εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης. Καλούνται επίσης, όπως και οι πρόγονοί τους, αν προσφέρουν 

τον πολιτισμό και τα επιστημονικά μας επιτεύγματα σε ολόκληρο τον κόσμο και την ανθρωπότητα. 

Κύριες δραστηριότητες  
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Αποκλειστική συνέντευξη του Μορφωτικού Σύμβουλου της 

Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο LIFESPEED.GR 

Στα πλαίσια του προγράμματος«Ημέρες Κινηματογράφου» στη Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς τοlifespeed.gr με τη 

δημοσιογράφο του Κατερίνα Καραγιάννη παρευρέθηκε στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής 

Δημοκρατίας του Ιράν στην Αθήνα και είχε την ευκαιρία να συζητήσει με το Μορφωτικό Σύμβουλό της Δρ. Α. Μ. 

Χέλμι και να σχολιάσει θέματα αναφορικά με τον πολιτισμό της προαναφερθείσας χώρας, τις ταινίες που εκείνη 

εισάγει στην Ελλάδα και τις συνεργασίες τους με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης αλλά και το Πολιτιστικό Πρόγραμμα της 

Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς με θέμα « Ημέρες Κινηματογράφου»   

Κύριες δραστηριότητες  
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Πολιτιστικές και Κοινωνικές Ειδήσεις  

Δημ/φος: Ποια κοινά στοιχεία διακρίνετε ανάμεσα στον πολιτισμό της Ελλάδας και της δικής σας χώρας; 
Δρ. Χέλμι: Το Ιράν και η Ελλάδα, δύο χώρες που διαθέτουν αρχαίο πολιτισμό, διατηρούν πολιτιστικές και κοινωνικές 

σχέσεις για πάνω από 2.500 χρόνια και η σχέση τους είχε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. 
Ιρανοί επιστήμονες και φιλόσοφοι όπως ο Αβικέννας, ο Αλ-Φαράμπι, ο Σάχαμπ αλ-Ντίν Σοχρεβαρντί και  άλλοι, 
εξέτασαν τα έργα ελλήνων φιλοσόφων και επιστημόνων  και έγραψαν μερικά κριτικά σχόλια  τα  οποία τα έκαναν 

γνωστά στον κόσμο. 
Η άποψη των Ελλήνων για τις ηθικές και ανθρώπινες αξίες, η σημασία της οικογένειας, η δικαιοσύνη, η αντίθεση 

στη δικτατορία και τον ολοκληρωτισμό, ο σεβασμός στις άλλες κουλτούρες και παραδόσεις, η σημασία της 
λογοτεχνίας μεταξύ των δύο λαών, ο κινηματογράφος και η  τέχνη της  ζωγραφικής και της καλλιγραφίας, 

παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης ακόμη και παρόμοια φαγητά και φρούτα, μπορώ να πω ότι είναι από 
τα κοινά στοιχεία ανάμεσα μας. 

 
Δημ/φος: Τι σηματοδοτεί και ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε μέσω της συνεργασίας σας με το Φεστιβάλ 

Θεσσαλονίκης; 
Δρ. Χέλμι: Η διατήρηση και  επέκταση της φιλικής σχέσης τουρισμού –πολιτισμού μεταξύ των δύο χωρών, μπορεί 

επίσης να έχει θετικά αποτελέσματα στις επιδόσεις της οικονομίας. Οι Ιρανικές ταινίες στέλνουν ηθικά μηνύματα και 
θίγουν διάφορα θέματα όπως συμπόνια για  τους φτωχούς, δικαιοσύνη, αντιπολίτευση στην αριστοκρατία και τη 

δικτατορία. Επίσης προβάλλουν και τη πρόκληση της ζωής των απλών ανθρώπων. 
 

Δημ/φος: Τι απαντάτε σε όλους όσους υποστηρίζουν ότι άλλες είναι σήμερα οι προτεραιότητες και ότι ο πολιτισμός 
είναι ένα «ακριβό προϊόν» που απευθύνεται σε λίγους; 

Δρ. Χέλμι: Κατά τη γνώμη μου ο πολιτισμός είναι το πλαίσιο της ανάπτυξης ή της παρακμής μιας κοινωνίας. Αν ο 
πολιτισμός είναι δυνατός και ζωντανός τότε θα ενισχυθεί η εθνική ταυτότητα και θα υπάρξει ανάπτυξη και τελειότητα 

για τον λαό και το έθνος. 
Τα πολιτιστικά ενδιαφέροντα ετοιμάζουν το έδαφος για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, τη  δημοκρατία και 

την ελευθερία. 
Κατά τη διάρκεια της ιστορίας οι μεγάλες δυνάμεις του κόσμου και οι αποικιοκράτες πρώτα επέβαλλαν  τον 

πολιτισμό τους μέσα από  διοικητές μαριονέτες  και μετά πήραν την αγορά και την οικονομία της 
εκάστοτε  κοινωνίας στα χέρια τους . 

Οι πολιτιστικές ανταλλαγές δημιουργούν ανάπτυξη, επιβίωση και επίσης συνείδηση του έθνους.  Η άλλη πλευρά της 
υπόθεσης είναι ότι η αποδοχή του εισαγομένου και ξένου πολιτισμού χωρίς να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις 

αυτόχθονες αξίες είναι λάθος. 
Ως εκ τούτου η κουλτούρα είναι σαν το οξυγόνο και τον αέρα τον οποίο ο λαός  αναπνέει, όσο πιο καθαρό  είναι 

τόσο καλύτερα θα είναι. 
Μια κλειστή και παρατημένη  από άποψη κουλτούρας κοινωνία δεν είναι χρήσιμη για κανένα έθνος .Η κουλτούρα 

που είναι μια σειρά από τις πεποιθήσεις, τις παραδόσεις, τη γλώσσα, την τέχνη, την μουσική και 
τον  κινηματογράφο  πρέπει να μεγαλώσει τις ρίζες της και  να έχει αλληλεπίδραση και σχέση με άλλες κουλτούρες 

του κόσμου για να διατηρήσει τη φρεσκάδα και την ανάπτυξή της. 
  

Δημ/φος: Πώς αντιμετωπίζετε τη συνεργασία σας με τη Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
« Ημέρες Κινηματογράφου»; 

Δρ. Χέλμι: Εμείς καλωσορίζουμε τις διμερείς συνεργασίες με τους δήμους και τα κέντρα τέχνης και πολιτισμού, τις 
εκθέσεις φωτογραφίας και βιβλίου και πιστεύουμε ότι είναι ένα σημαντικό βήμα προς την καλύτερη  γνωριμία και 

κατανόηση των δύο λαών. 
  

Δημ/φος:  Κατά πόσο αυτή η συνεργασία μπορεί να επεκταθεί σε άλλους τομείς και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί; 
Δρ. Χέλμι: Όπως ανέφερα και πριν αυτή η συνεργασία μπορεί να υπάρξει σε προβολές ιρανικών ταινιών, σε 

εκθέσεις φωτογραφίας, σε συζητήσεις ’’στρογγυλής τραπέζης’’ σχετικά με την κουλτούρα των δύο χωρών, σε 

μουσικές παραστάσεις και στην εκμάθηση της περσικής γλώσσας. 



Συνέντευξη με την Κα. Ισμήνη Κριάρη Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου 

Δημοσιογράφος : Αλί Καρατζί  
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- Κα. Κριάρη ταξιδέψατε στο Ιράν ως μέλος της αποστολής που συμμετείχε στη δια-θρησκειακή διάσκεψη με τίτλο «Μια 

λύση για την αντιμετώπιση της βίας και του εξτρεμισμού. Τι αποκομίσατε από αυτό το ταξίδι καθώς και από τη διάσκεψη;  

 Ητανε παρα πολύ ενδιαφερουσα προσκληση αυτή η οποια μου απηυθυνε το Μορφωτικό κέντρο της πρεσβειας της Ι.Δ. του 

Ιράν στην Ελλάδα να συμμετεχω σε ταξιδι στο κέντρο διαθρησκειακων σπουδων του Ιράν στο οποιο πηγα μαζί με τους 

καθηγητες και κοσμητορες των θεολογικων σχολων, τον κυριο Κωνσταντινου θεσσαλονικης , τον  κυριο Νικολαιδη της 

Αθηνας και δυο σεβασμιωτατους απο τον Βολο και απο την Αλεξανδρούπολη. Ητανε παρα πολυ ενδιαφερον το να γινεται 

διαλογος με ανθρωπους οι οποιοι θα πουν τις αποψεις τους απο τις δυο θρησκειες διοτι εκει μας περιμεναν 

και  διάφοροισημαντικοι επιστημονες και διανοούμενοι οι οποιοι μιλησαν για τον ισλαμισμο υπο τη σιιτικη του μορφη 

επισης ηταν ο δεσποτης  ο  Καρδιναλιος ο καθολικος ητανε ο επισκοπος της Ορθόδοξης εκκλησιας των Αρμενιων επισης 

ητανε και ο ιερεας της Ζωροαστρικηςθρησκείας.Συνεπως ητανε παρα πολυ ενδιαφερον  οτι ειχαμε την δυνατοτητα να 

ακουσουμε τις αποψεις ολων αυτων των θρησκειών, επισκεφθήκαμε και ενα Ζωροαστρικό τεμενος κατι το οποιο καναμε 

ολοι για πρωτη φορα και ητανε παρα πολυ ενδιαφερον και γενικα ειναι παρα πολυ ενδιαφερον και ειναι πολυ σημαντικο, 

οχι μονο θρησκευτικα  αλλα και πολιτικα, να μπορουνε να συζητανε τα θεματα των διαφορων θρησκειών τα συγχρονα και 

οχι τα δοχγματικα ,δηλαδη να συζητανε το θεμα της προστασιας ολων των θρησκειών, τα θεματα του γαμου και της 

οικογενειας, τα θεματα τα οποια συνδέονται με την προσταση των προσφυγων και των μεταναστων. Αυτα ειναι ολα θεματα 

για τα οποια υπαρχει ενα παρα πολυ ενδιαφερον σε ολους τους ανθρωπους σημερα και κατ’εξοχην οι θρησκείες οφείλουν 

να τα μελετουν. Εγω μιλησα για το πως κατοχυρωνεται η θρησκευτικη ελευθερια στο ελληνικο συνταγμα και για τα θεματα 

της μουσουλμανικης μειονότηταςτης Θράκης και πρεπει να πω οτι υπηρχε ενα παρα πολυ μεγαλο ενδιαφερον απο τους 

συνομιλητες μας απο την πλευρα και των μουσολμανων αλλα και των αλλων θρησκειών στο Ιραν . 

 

-Όπως αναφέρατε στην προηγούμενη απάντηση το θέμα της διάσκεψης που είχατε στο Ιράν ήταν : Μια λύση για την 

αντιμετώπιση της βίας και του εξτρεμισμού. Κατά τη γνώμη σας τι ενέργειες  μπορούν να γίνουνε ώστε να σταματήσουν 

αυτά τα φαινόμενα ? Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε  αποτελεσματικά τη βία και τον εξτρεμισμό ; 

 Το βασικό είναι να υπάρχει καταρχήν κατανόηση της θέσεως του άλλου, να ενημερωνόμαστε και να γνωρίζουμε ποια είναι 

η θέση του αλλου, να εχουμε ανοχή,  να αποδεχόμαστε ότι μπορεί να υπαρχουν ανθρωποι αλλων θρησκειων  οι οποίοι 

εχουνε την δυνατοτητα να καλλιεργουν τις δικες τους θρησκείες. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει στο Ιραν, όπου σέβονται τα 

μέλη των άλλων θρησκειών,  σέβονται τους τόπους λατρείας και εξάσκησης της κάθε θρησκείας. Είδαμε ορθόδοξες 

εκκλησίες, εκκλησίες των ορθόδοξων αρμενίων,  καθολική εκκλησία και ζωροαστρικά τεμένη. Το γεγονος δηλαδη οτι μεσα 

σε μια χωρα γινονται σεβαστα τα δικαιωματα των αλλων και υπαρχουν και βουλευτες από τις αλλες θρησκιες  εχει 

ως  αποτελεσμα οι ανθρωποι να αισθανονται οτι δεν απειλούνται, οτι γινονται δεκτοί και ότι  ως οντότητες μπορουν να 

συνεχισουν να υπαρχουν. Πιστευω οτι   περαν της καθαρα πολιτικης διάστασης, η οποια ξεφευγει απο μας βεβαια επειδη 

δεν ειμαστε πολιτικοι, η πραγματικη διασταση ειναι να υπαρχει μια ευρεία ενημερωση που δεν συμβαινει παντα σε όλες τις 

χωρες και παράλληλα να υπάρχει σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας. 

Κύριες δραστηριότητες  
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- Πέρα απο αυτα τα συνεδρια, τι αλλές ενέργειες πιστεύετε ότι μπορούνε να γίνουν ώστε να 

αντιμετωπιστούν  αποτελεσματικά η βία και ο εξτρεμισμός στον κόσμο ; 

 Υπάρχουν οι διεθνεις οργανισμοι, η θεση των χωρων στους διεθνείς οργανισμους οι οποίοι αναλαμβάνουν κάποιες 

πρωτοβουλίες . Έπειτα ειναι το τι θα επιλεξει καθε χωρα ως πολιτικο μεσο αντιμετώπισης καθλώς και το τι μετρα θα λαβει. 

Αυτά όμως ειναι θεματα πολιτικων αποφασεων πια. Το βασικο ειναι να υπαρχει δυνατοτητα να γνωριζουμε ολοι τα ζητήματα 

των αλλων θρησκιων. Παραδείγματος χάριν, οταν πηγαμε στο πανεπιστημιο των θρησκειων και των ομολογιων στην πολη 

Κομ ειδαμε οτι υπαρχει και  τμημα το οποιο ασχολειται με το καθολικό δόγμα, το προτεσταντικο δογμα, το ορθόδοξο δογμα, 

με την βυζαντινη ιστορια και την ιστορια της βυζαντινης τεχνης, κατι το οποιο σημαινει ότι κανεις βλεπει το συνολο της 

ιστορικης εξελιξης και μπορει πιο ευκολα να αποδεχθει τους αλλους, αλλα  και να καταλαβει τον δικο του εαυτο.  Γιατι η 

ταυτοτητα, το πως δηλαδη κανεις αντιλαμβανεται τον εαυτο του, εχει να κανει και με το πως αντιλαμβανεται τον αλλον. 

 -Οπως γνωρίζετε κάλα τα τελευταία 10 χρόνια έχουν δημιουργηθεί κάποιες τρομοκρατικές ομάδες σε διαφορές χώρες 

όπως το Ιράκ, η Λιβύη,η  Συρία, κλπ.  Κατα την γνώμη σας ποιες χώρες τους υποστηρίζουν ; 

 Αυτό είναι θεμα διεθνους πολιτκης και δεν μπορω να μιλησω για αυτό. Αυτή είναι ερωτηση να την κάνεις στον Υπουργο 

Εξωτερικων. 

Εγω ξερω αυτο που ξερουμε ολοι από τις εφημεριδες, διαβαζουμε και βλεπουμε οτι υπαρχουν ορισμενες τρομοκρατικες 

ομαδες οι οποιες δυστυχως αντιλαμβανονται την θρησκεια τους με ενα τροπο ο οποιος προκαλει πονο και θλιψη. 

Λυπουμεθα παρα πολύ, γιατι αυτη η αποψη  περί της θρησκείας εχει επικρατήσει και την αναπαράγουν και οι εφημεριδες 

και αυτο ειναι το κακο. Οι εφημερίδες γράφουν συνέχεια τα εν λόγω κακά συμβάντα, ενω ένα σωρό θετικα  που γινονται δεν 

αναφερονται. Δηλαδη αυτες οι τρομοκρατικες ομαδες εχουν ως αποτελεσμα ενας ολοκληρος κοσμος να μπενει υπο τη σκια 

ενώ υπαρχουν αλλα μελη τα οποια πιστευουν στην ιδια θρησκεία, αλλα δινουνε  μια αλλη ερμηνεια, ειναι υπερ της ειρινικης 

θρησκευτικης συν-ύπαρξης. Αυτη η ειρηνικη θρησκευτικη συνύπαρξη δεν γινεται γνωστη ενώ γινονται γνωστα τα αρνητικα . 

  

-Βέβαια υπάρχουν κάποιες χώρες που υποστηρίζουν αυτές τις ομάδες, είτε τους χρηματοδοτούν είτε τους παρέχουν οπλα 

κλπ. Εσείς προσωπικά με ποιο τρόπο  νομίζετε ότι μπορεί, με την βοήθεια των διεθνών οργανισμών, να σταματήσει αυτή η 

υποστήριξη που υπάρχει ; 

Κοιταξτε αυτο ειναι το βασικο θεμα των διεθνων σχεσεων και της διεθνους πολιτικης , αυτο ακριβως, το πως θα σταματησει 

η βια και η  τρομοκρατια η οποια εχει θρησκευτικη προελευση. Ειδατε και στην Γαλλια τι ειχε γινει με το Μπατακλαν και με 

την εορτη του 1789 που οι ανθρωποι πηγανε να γιορτασουν την επέτειο τους και δεν γυρισαν.  Αυτό είναι κατι το οποιο μας 

απασχολει παρα πολυ διοτι μπαίνει  μεσα στις κοινωνιες μας ο φοβος και η αμφιβολια και γινόμαστε ολοι καχυποπτοι προς 

ολους. Πιστευω οτι πρεπει να αντιληφθουν πως με αυτον τον τροπο δεν μπορουν να προωθήσουν τις ιδεες τους και τις αρχες 

τους, γιατι τις ιδεες τις πολεμας μονο με  ιδεες, δεν μπορεις να πολεμισεις τις ιδεες με κατι άλλο, οταν προσπαθησεις να 

πολεμησεις τις ιδεες με αλλο τροπο, τοτε δεν εχεις κανενα περιθωριο. Πιστευω λοιπον  ότι θα  το καταλαβουν και οι ιδιοι. Θα 

πρεπει βεβαια να υπαρξει και μια διεθνης εκστρατεια ωστε να σταματησει η οποιαδηποτε ενίσχυση τους, και αυτο πρεπει να 

συμβει. 

Κύριες δραστηριότητες  
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-Εσείς ταξιδέψατε στο Ιράν και είδατε τα διαφορά μέρη της χώρας μας. Μετά από την νίκη της ισλαμικής επανάστασης, το 

Ιράν έχει δήλωσει αρκετές φορές ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με καμία θρησκεία,με καμία μειονότητα 

(χριστιανοί,εβραίοι κλπ) και έχει διοργάνωσει αρκετά συνέδρια με αυτό το θέμα σε διάφορες χώρες όπως 

Ρωσία,Βατικανό κλπ. Όμως παρατιρούμε οτι κάποιες δυτικές χώρες λένε το αντίθετο, λένε ότι το Ιράν πιέζει τα μέλη των 

αλλων θρησκειών,τι πιστεύετε εσείς γι αυτό ; 

 Εγω νομιζω οτι δεν εχουν ενημερωση, οτι δεν υπαρχει ενημερωση και δεν ξερει ο κοσμος τη διαφορα που υπαρχει μεταξυ 

του Ιραν και των αλλων χωρων. Δηλαδη υπαρχουν ανθρωποι οι οποιοι  σου λενε οτι στο Ιραν δεν μπορει να κυκλοφορησει 

μια γυναικα εξω στον δρομο και  λες «μη χειροτερα». Βεβαια μπορει και παρα μπορει και μαλιστα μπορει και αργα το βραδυ 

να κυκλοφορει στον δρομο ομως ο κοσμος δεν το ξερει αυτο . Επισης  οι γυναικες μπορουν να κανουν ολα τα επαγελματα 

στο Ιραν, μπορουν  να γινουν ακόμα και οδηγοι αεροπλανου αλλά δεν το ξερει ομως κανεις. Υπαρχει μια ελληψη 

πληροφοριων. Δεν λεω παραπληροφοηση, υπαρχει μια ελληψη πληροφορησης.  Πιστευω οτι το Ιραν πρεπει να κανει 

πειρσσοτερες προσπαθειες, εγω για αυτο ειχα διοργανώνει τις μερες του Ιρανικου πολιτιμου γιατι ακριβως ηθελα να υπαρχει 

αυτη η ενημερωση, να μαθει ο κοσμος, να μαθουν  οι φοιτητες μας καποια πραγματα για αυτη τη χωρα. Θα πρεπει να γινουν 

και αλλες τέτοιες ενεργιες δηλαδη να υπαρχει μια πιο μεγαλη προβολη αυτων των θεματων ωστε ο κοσμος να τα μαθει. 

 

 - Στο  ταξίδι που κάνατε στο Ιράν,  επισκεφτήκατε κάποια θρησκευτικά μέρη; Είχατε και συναντήσεις εκεί ; 

 Βεβαιως μιλησαμε με πολλους θρησκευτηκους ηγετες. Ητανε πολυ μεγαλη εμπειρία το οτι  πηγαμε και ειδαμε τα πολυ 

ωραια και μεγαλα Τεμενη στο Τζαμκαραν και το αλλο στην Κομ οπου ητανε συγκινητικη η ευλάβεια του κοσμου γιατι αυτα 

ειναι  μερη στα οποια δεν πηγαινουν τουριστες και εμεις ειχαμε τη ευκαιρία  να τα επισκευθουμε συνοδευόμενοι. Ειναι 

καταπληκτικα εργα τεχνης, ειναι πολυ μεγαλη η αρχιτεκτονικη τους σημασια. Εκτος αυτου ητανε και πολυ συγκινητικο το 

μέρος που ειναι η αδερφη του Ιμαμη Ρεζα όπου ο κοσμος ειχε τοσο  μεγαλη ευλάβεια. Αυτη η ευλάβεια ητανε πραγματικα 

συγκινητικη. Δηλαδη το οτι οι ανθρωποι εκει πηγαιναν και κατεθεταν τον καημο τους, το οτι ελεγαν αυτα που τους 

απασχολουσαν, το οτι προσευχονταν η το οτι πηγαιναν απλως ετσι ομαδες ομαδες να κανουνε μια θρησκευτικη επισκεψη 

και να δουν  τους φιλους τους ολοι μαζι, καθονταν κατω, ητανε παρα πολυ ενδιαφερον αυτο. 

  

Το Ιράν και  η Ελλάδα έχουν φιλικές σχέσεις εδώ και χιλιαδές χρόνια. Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε αυτή τη 

διμερή συνεργασία μεταξύ του Ιράν και της Ελλάδας; Θα μπορούσατε να μας δώσετε ενα συγκεκριμένο παράδειγμα; 

Στο Πανεπιστήμιο εχουμε φτιάξει μια μικρη βιβλιοθηκη με την βοηθεια του Μορφωτικου Κεντρου της πρεσβειας του Ιραν 

στην Ελλαδα με βιβλια που αφορουν στο Ιραν. Επισης στην  προταση για το Erasmus+ (ευρωπαικό πρόγραμμα ανταλλαγής 

φοιτητών) που καναμε βαλαμε μεσα και το Ιράν. Οποτε περιμενουμε να εγκριθεί η προταση και να δουμε πως θα 

μπορεσουμε να κανουμε περισσοτερες ανταλλαγές φοιτητών, καθηγητών,συνεδριων. Στο Ιράν κάναμε συναντήσεις και με το 

πανεπιστημιο της Τεχερανης και με το πανεπιστημιο στην Κομ και με το  πανεπιστημιο θρησκειων. Μαλιστα ο επιστημονικός 

υπευθυνος του πανεπιστημιου θρησκειων και ομολογιων μου ζητησε να του οργανωσω εδω  μια συναντηση με καθηγητες 

βυζαντινής ιστοριας γιατι θελει να δει πως θα  μπορεσει να ενισχύσει το κομματι της βυζαντινής ιστοριας. Ειναι απο τα 

πραγματα που θα κανουμε συντομα. Επισης και με το πανεπιστημιο της Τεχερανης συμφωνήσαμε να τους στειλουμε 

προταση μνημονιου συνεργασιας για ορισμενα θεματα κοινου ενδιαφεροντος οπως ο Αριστοτελης τον οποιον μετεφρασαν 

οι Περσες για πρωτη φορα  και μετα εγινε γνωστος στην Δυτική Ευρώπη απο τα αραβικα. Θα μπορουσαμε να κανουμε 

κάποιο συνεδριο με θεματα ιατρικής διοτι μετα τον Ιπποκρατη, η μεγαλητερη μορφη ηταν ο Αβικέννας και αυτος ητανε 

Περσης. Επίσης, κάτι πολύ ενδιαφέρον που μου πρότειναν στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης είναι να οργανώσουμε ενα 

συνεδριο για τους δυο μεγαλους φυσικους της αρχαιοτητος, τον  Παρμενίδη και τον Θαλη. Θα μπορουσαμε να δουμε πως 

μπορουμε να τα επεξεργαστούμε και πως θα κινηθούμε . 

Κύριες δραστηριότητες  
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-Πως είδατε τον Ιρανικό λάο; 

 Στον Ιρανικο λαο αυτο που ειδαμε ηταν ανθρωποι παρα πολυ ανοιχτοι, παρα πολυ φιλικοι, εχουνε μεγαλο ενδιαφερον και 

γνωριζουνε πολλα πραγματα για την Ελλαδα . Το παιδι στην ρεσεψιόν του ξενοδοχείου οταν καταλαβε οτι ειμαστε απο την 

Ελλαδα μου ειπε « Α,Τσιπρας» , και μου εκανε μεγαλη εντυπωση γιατι εδω στην Ελλάδα δεν ξερω ποσοι γνωριζουνε πως 

λεγεται ο προδερος του Ιραν, αλλα εκεινος ηξερε τον  πρωθυπουργο μας τον Κυριο Τσιπρα και γενικα ξερουνε πολλα για την 

Ελλαδα. 

Πηγαμε επίσης σε ενα μαγαζι με χαλια και ο ανθρωπος με τον οποιον συνεννοούμασταν  για τα χαλια μου λεει Σωκρατης, 

Πλατωνας, μου εκανε εντυπωση.  Ειναι παρα πολυ δυσκολο να βρεις ανθρωπους απο τοσους διαφορετικους κλαδους να 

γνωρίζουν τοσα πραγματα και αυτο μου εκανε τρομερη εντυπωση,οτι υπαρχει τοσο καλη γνωμη για την Ελλαδα και υπαρχει 

μια θετικη εντυπωση. 

 

 - Θα θελατε να προσθέσετε κάτι άλλο? 

 Θελω να ευχαριστησω για τη μεγαλη περιποίηση που είχαμε  παντου οπου πηγαμε. Ηταν πολύ  μεγαλη η  περιποίηση,ηταν 

πολύ ωραια η συνοδεία .Επισης πηγαμε και ειδαμε ένα παραδοσιακο κενρο στο οποιο καθησαμε πανω στους μεγαλους 

καναπεδες και δοκιμαζαμε φαγητο το οποιο έμοιαζε παρα πολυ με το δικο μας  φαγητο, όπως  γεμιστους ντολμαδες, γεμιστες 

μελιτζανες κλπ. Γενικα μας άρεσε παρά πολυ. 

Ευχαριστώ . 

Κύριες δραστηριότητες  



Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη  

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

 

 ΚΑΠΟΙΑ ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΜΑΜΗ ΑΛΙ 

ΝΑΧΤΖ-ΟΛ-ΜΠΑΛΑΓΚΕ 

1)Αυτός που κρύβει το μυστικό του κρατά τον έλεγχο της βούλησής τοτ χέρια του. 

2) Η φτώχια είναι ο μεγαλύτερος θάνατος. 

3)Κανένας δεν επικρίνεται γιατί καθυστερί να πληρώσει τα χρέη του. Επικρίνεται μόνο 

εκείνος που παίρνει κάτι που δεν το δικαιούται. 

4)Ο εγωισμός εμποδίζει την ανάπτυξη,την πρόδο και την εξέλιξη. 

5)Η ημέρα της κρίσης είναι πολύ κοντά και το διάστημα παραμονής στη γη πολύ μικρό. 

6)Η αποχή από την αμαρτία είναι ευκολότερη από τη μετάνοια. 

7)Οι άνθρωποι είναι εχθροί των πραγμάτων που δεν γνωρίζουν. 

8)Το έργο του ηγέτη επιτυγχάνεται με τη γενναιοδωρία. 

9)Εκπλήσσομαιόταν απελπίζεσαι από τον Θεό, αφού μπορείς να του ζητήσεις την 

άφεση των αμαρτιών σου. 

10) Επιβράβευσε τους καλούς υποτιμώντας τους κακούς. 

11)Η απληστία είναι αιώνια σκλαβιά. 

12) Καρπός της αμέλειας είναι η συζήτηση. Καρπός της διορατικότητας είναι η υγεία. 

13) Ένας φίλος δεν είναι πιστός αν δεν συμπαρασταθεί στο φίλο του σε τρεις 

περιπτώσεις: Στη στεναχώρια,στην απουσία και στο θάνατο του. 

14)Από τότε που είδα και κατανόησα την αλήθεια, δεν την αμφισβήτησα ποτέ. 

15)Η αποχή από την αμαρτία είναι ευκολότερη από τη μετάνοια. 

16) Όποιος καταδυναστεύσει τον κόσμο θα δαγκώσει την Ημέρα της κρίσης το δάχτυλο 

του. 

17)Όποιος εναντιώνεται στο Θεό αφανίζεται. 

18)Η λίγη δουλειά που κάνετε διαρκώς είναι πολύ καλύτερη από την πολλή δουλεία 

που θα βαρεθείτε να κάνετε. 

19)Η γνώση κλείνει όλες τις πόρτες των δικαιολογιών για τους προσχηματικούς. 

ΠΗΓΗ:ΝΑΧΤΖΙ ΟΛ ΜΠΑΛΑΓΚΕ (σοφά λόγια για καλύτερη ζωή)  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Δρ.Λιάνα Μυστακίδου 
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Στη Μέση Ανατολή σήμερα, η εθνική ασφάλεια ταλανίζεται με 
το περίπλοκο φαινόμενο της τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία στη 
Μέση Ανατολή είναι το προϊόν του Σαλαφισμού της Wahhabi, 
το οποίο έχει υλοποιηθεί με τη μορφή της Αλ Κάιντα. Μέχρι 
σήμερα, το ρεύμα του Σαλαφισμού (Salafism) έχει περάσει από 
τέσσερα στάδια, τα οποία μπορούν να απαριθμηθούν ως εξής: 
1. θεωρητικό (υπό την ηγεσία του IbnTaymiyyah κατά τον 8ου 
αιώνα), 2.προσαρμογής και εφαρμογής (από τον Muhammad ibnAbd al-Wahhab και τους διαδόχους του 
στα μέσα του 12ου και αρχές του 13ου αιώνα σε δοκιμαστικό περιβάλλον περιορισμένο στο Χετζάζ 
(Hejaz), 3. ενίσχυσης και αύξησης της αποτελεσματικότητας (από τους Σαουδάραβες βασιλιάδες και 
τους Σεΐχηδες στον ισλαμικό κόσμο) και 4. μιας επαναστατικής ιδεολογικής φάσης που ξεκίνησε από τις 
αρχές του 15ου αιώνα και μέσω της επιδείξεως βίας πέρασε και σε άλλες περιοχές όπως το Αφγανιστάν 
και τα κράτη μέλη της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS). Οι ομάδες Wahhabi και Salafist 
μπόρεσαν να εισέλθουν στις περιοχές γύρω από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν οργανώνοντας τους 
εαυτούς τους. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ως παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή, δεν 
προσπαθεί απλώς να μεταφέρει τις έννοιες της ισλαμικής ιδεολογίας στο περιβάλλον και το διεθνές 
περιβάλλον μέσα σε ένα «μαλακό» πλαίσιο, αλλά προσπαθεί επίσης να προσφέρει και η ίδια όση 
βοήθεια μπορεί σε αυτές τις σκέψεις και τις ομάδες, οι οποίες έχουν αποτελέσει στόχο εξτρεμιστικών 
επιθέσεων στην περιοχή. Ορισμένοι από τους σημαντικότερους παράγοντες που αυξάνουν το ρυθμό του 
ρεύματος του Σαλαφισμού συζητούνται παρακάτω. 
Σαλαφισμός: Οι σημαντικότεροι "επιταχυντές" 
Μεταξύ των σημαντικότερων "επιταχυντών" του Σαλαφισμού στη σύγχρονη εποχή περιλαμβάνονται: 
- Οι Σαλαφιστές μαχητές γνωστοί ως «Αφγανοί Άραβες», οι οποίοι επέστρεψαν στις χώρες τους μετά την 
απόσυρση της πρώην Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ) από το Αφγανιστάν και τις 
επακόλουθες αιματηρές συγκρούσεις τους κατά των καθιερωμένων αραβικών κυβερνήσεων όπως αυτές 
στην Αίγυπτο, την Αλγερία και τη Σαουδική Αραβία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 · 
- Το ισχυρό ρεύμα Σαλαφισμού που δημιουργήθηκε στην Αραβική Χερσόνησο ως συνέπεια των fatwas 
(θρησκευτικά διατάγματα) που εξέδωσε η ηγεσία των Σαλαφιστών, τα οποία απαγόρευαν τη "βοήθεια 
από τους απίστους" μετά την κατάληψη του Κουβέιτ από την πρώην ιρακινή κυβέρνηση και την 
ανάπτυξη των Αμερικανικών Δυνάμεων στον Περσικό Κόλπο για την καταπολέμηση του Ιράκ · 
- Το εκπαιδευτικό σύστημα της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο κατηγορήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες 
για την ανοχή του προς τις ριζοσπαστικές σαλαφιστικές ιδέες, αφού αποκαλύφθηκε ότι υπήρχαν 15 
Σαουδάραβες πολίτες ανάμεσα στα 19 άτομα που κατηγορούνται ότι ήταν πίσω από τις τρομοκρατικές 
επιθέσεις στη Νέα Υόρκη στις 11 Σεπτεμβρίου 2011 . 
- Η παροχή βάσεων για την κατοχή του Ιράκ το 2003, που επέτρεψε στους σαλαφιστές να δηλώσουν την 
καταπολέμηση των λεγόμενων απίστων (Αμερικανών) και αιρετικών (Σιίτες στο Ιράκ). 
Υπάρχουν τρεις τύποι ρευμάτων Σαλαφισμού στον αραβικό κόσμο και τη Μέση Ανατολή, οι οποίοι είναι 
οι εξής: 
Α) Το Παραδοσιακό: το οποίο είναι συνδεδεμένο με το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας και 
περιλαμβάνει το ηγετικό δίκτυο Wahhabi ulema (Γουαχάμπι ουλέμα) και τα συνδεδεμένα δίκτυα. 
Β) Η Τζιχάντ: η οποία περιλαμβάνει τέτοιες τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα. και 
Γ Το Επιστημονικό: που υπάρχει σε χώρες όπως το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, όπου δίνουν μεγαλύτερη 
έμφαση στα κείμενα και τις παραδόσεις τους και δεν πιστεύουν σε ένοπλες και βίαιες επιχειρήσεις. 

Το Ιράν και η απειλή του Σαλαφισμού 
Ρασούλ Σουρί & Τζαχάν Χεινταρί 
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Σαλαφισμός: Σύγχρονα ρεύματα 

Οι ομάδες Salafist και Wahhabi της Σαουδικής Αραβίας: Ο Αμπντουλαζιζιμπν Σαούντ (Abdulazizibn Saud), 

ο τότε βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας, αντιμετώπιζε κριτική από τους Σαλαφιστές της 

Μουσουλμανικής Αδελφότητας, με την κριτική αυτή να περιλαμβάνει: 1. Απαγόρευση του 

μονοκρατικού κανόνα. 2. Απαγόρευση της χρήσης τέτοιων σύγχρονων εφευρέσεων όπως το αυτοκίνητο, 

το τηλέφωνο και το τηλεγράφημα. Και 3. Να μην αναγκάσουν τους μουσουλμάνους σιίτες στην περιοχή 

της Σαουδικής Αραβίας να ασκήσουν το αληθινό Ισλάμ (Wahhabism κατά την άποψή τους) και να 

αποτρέψουν τις επιθέσεις της Μουσουλμανικής Αδελφότητας σε "άπιστους" στο Ιράκ και το Κουβέιτ 

προκειμένου να ενταχθούν στο Νταρ αλ- Ισλάμ. Από την τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα, η οικογένεια Al 

Saud (που είχε την προέλευσή της στην περιοχή Najd της Αραβικής Χερσονήσου) ενώθηκε με τους 

Σαλαφιστές και διέτρεξε σε όλη την Αραβική Χερσόνησο. Λόγω ορισμένων πολιτικών και ιστορικών 

παραγόντων, οι σαλαφιστές στη Σαουδική Αραβία άρχισαν σταδιακά να διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο. 

Ορισμένες ισλαμικές δυνάμεις που συνδέονταν με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, ωστόσο, 

συγκρότησαν ομάδες που αντιτάχθηκαν στη Σαουδική κυβέρνηση και πήγαν στην Αγγλία για να βγουν 

στα μέσα ενημέρωσης και να διατηρήσουν τους πολιτικούς τους ρόλους. Οι Παραδοσιακοί Σαλαφιστές 

και η Μουσουλμανική Αδελφότητα δεν αποδέχονται την ευθύνη για ό, τι κάνουν οι νεοσαλαφιστές (που 

απολαμβάνουν μόνο την πνευματική και όχι πρακτική κληρονομιά των παραδοσιακών σαλαφιστών και 

της Μουσουλμανικής Αδελφότητας) σε αλληλεπίδραση με άλλες αραβικές και ισλαμικές κυβερνήσεις. 

Οι νεοσαλαφιστές που προσκαλούν τους άλλους σε μεταρρυθμίσεις και μετριοπάθεια 

συμπεριλαμβάνουν πολλούς αποφοίτους δυτικών πανεπιστημίων, οι οποίοι όχι μόνο επιδιώκουν τη 

νομιμότητα του καθεστώτος της Σαουδικής Αραβίας αλλά μετά την ενθρόνιση του Βασιλιά Αμπντουλάχ 

και την προβολή του εθνικού διαλόγου προσπαθούν να ενταχθούν στον επίσημο διάλογο, επιλέγοντας 

μια προσέγγιση που επικεντρώνεται στην παροχή συμβουλών σε Σαουδάραβες ηγέτες. 

Η Αλ Κάιντα και το Ιράν: Επιδράσεις 

Η Αλ Κάιντα έχει περισσότερες κοινωνικές, πολιτιστικές και ιδεολογικές συνέπειες στις περιοχές της 

Σουνιτικής πλειοψηφίας της χώρας. 

1. Κοινωνικές επιπτώσεις: Ένα μέρος αυτών των επιπτώσεων είναι οι προσπάθειες που καταβάλλονται 

για την αύξηση των προσδοκιών της Σιιτικής κυβέρνησης. Με αυτό τον τρόπο, τα αιτήματα των 

εθνοτικών και ομοσπονδιακών Μπαλούχ (Baluch), τα οποία υπήρχαν πριν από την Ισλαμική 

Επανάσταση, έλαβαν θρησκευτικό πρόσχημα μετά την επανάσταση. 

2. Πολιτιστικά αποτελέσματα: Δεδομένου ότι οι παράκτιες χώρες του Περσικού Κόλπου και της 

Αιγύπτου ξεκίνησαν τους δορυφορικούς σταθμούς Arabsat και Nilesat, δόθηκε προσοχή στην παραγωγή 

περσικού προγράμματος. Εν τω μεταξύ και λόγω προσπαθειών ορισμένων ριζοσπαστικών ιρανικών 

ριζών, το δίκτυο Nour ξεκίνησε ως το πρώτο δίκτυο ειδικά για τους  Σουνίτες Άραβες. Παράλληλα, έχουν 

ληφθεί μέτρα στο Διαδίκτυο για την υπονόμευση των Σιιτών και έχουν ανοίξει μια νέα αρένα για να 

επηρεάσουν την εθνική ασφάλεια του Ιράν. 
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3. Ιδεολογικές επιπτώσεις: Η άνοδος της Αλ Κάιντα άνοιξε το δρόμο για περισσότερες επαφές μεταξύ 
ορισμένων ιρανικών σουνιτικών σεμιναρίων και σχολείων και σουνιτικών κέντρων πέρα από τα σύνορα 

της χώρας, ιδίως στο Αφγανιστάν, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία. Ο Σαλαφισμός επιδιώκει να 
προκαλέσει ιδεολογικά προβλήματα στην Ισλαμική Δημοκρατία και η συνέχιση της ιδεολογικής πίστης 

του Ιράν εξαρτάται από το κλείσιμο των υφιστάμενων κενών μεταξύ των Σιωνιστών και των Σουνιτών και 
μεταξύ των Αράβων και των μη-Αράβων. Η προσέγγιση του Σαλαφισμού προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί 

με τη γενική σιωνιστική προσέγγιση για την αποδυνάμωση της προσέγγισης του Ιράν προς την 
προώθηση της ενότητας μεταξύ των Μουσουλμάνων. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες: τροφοδότες περιφερειακού στόχου 
Η προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών στην εξάπλωση των συγκρούσεων στην περιοχή τροφοδοτείται 

από την προπαγανδιστική εκστρατεία, την εδραίωση στενών σχέσεων με τους γείτονες του Ιράν σε 
αντίθεση με τα συμφέροντα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, την ενίσχυση της επιρροής του Ισραήλ στις 

γειτονικές χώρες, καθώς και την ενίσχυση της αυτονομίας και των ρευμάτων του Προτεσταντισμού και 
του Βουδισμού μέσα στην πολιτιστική σφαίρα του Ιράν και πέραν αυτού. 

Σημαντικά στοιχεία της στρατηγικής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν προς τον εξτρεμισμό: 
1. Λαμβάνοντας αναλογικά και ειδικά μέτρα σε σχέση με κάθε μία από τις τρομοκρατικές ομάδες στο 

πλήρες έγγραφο εθνικής ασφάλειας της χώρας. 
2. Δημιουργία ενός ειδικού τμήματος που ονομάζεται "γραφείο αιρετικών σπουδών" στα υπουργεία 
εσωτερικών, εξωτερικών υποθέσεων και πληροφοριών, καθώς και στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής 

Ασφάλειας. 
3. Σύναψη διμερών και πολυμερών συμφωνιών ασφαλείας με τις περιφερειακές χώρες ενόψει της 

περιρρέουσας φύσης και της ταχείας εξάπλωσης του εξτρεμισμού. Για παράδειγμα, η σύναψη 
συμφωνιών με την Τουρκία και το Ιράκ όσον αφορά το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (PKK) και το PJAK. Με 
την κεντρική κυβέρνηση της Βαγδάτης και την κυβέρνηση της περιφέρειας του Κουρδιστάν όσον αφορά 

τον Ansar al-Islam · Και με το Πακιστάν και το Αφγανιστάν όσον αφορά την Αλ Κάιντα · 
4. Αύξηση της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η δημιουργία εθνικής τράπεζας δεδομένων 

εγκληματιών και η χρήση βιομετρικής τεχνολογίας για τον εντοπισμό παραγόντων πίσω από 
τρομοκρατικές επιθέσεις. 

5. Μελέτη των δυσμενών επιπτώσεων των μελλοντικών ρυθμίσεων ασφαλείας στην ιρακινή περιφέρεια 
του Κουρδιστάν ενόψει της προθυμίας της περιοχής να επιτρέψει τη δημιουργία μόνιμων βάσεων των 

ΗΠΑ. 
6. Προσομοίωση των σεναρίων ασφαλείας που αντιμετωπίζει το Ιράν με στόχο την ενδεχόμενη 

συνεργασία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με το ΝΑΤΟ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά των 
εξτρεμιστικών στοιχείων των Ταλιμπάν και άλλων παρόμοιων ομάδων. 
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Σύνοψη 
 

Αυτές οι διαστάσεις του σαλαφισμού που απειλούν το Ιράν μπορούν να χωριστούν σε ιδεολογικές  και 
γεωπολιτικές (λόγω των κοινών συνόρων του Ιράν με το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και το Ιράκ που έχει 
επιπτώσεις στην ασφάλεια, ειδικά στα κυρίαρχα σουνιτικά μέρη της χώρας) . Μετά την άνοδο της αλ-

Κάιντα, οι σουνιτικές κατοικημένες περιοχές της χώρας άρχισαν να θεωρούν τις ομάδες αυτές ως 
μοντέλο. Παράλληλα, άρχισε να αυξάνεται η προσδοκία τους να συμμετάσχουν σε κοινωνικούς,  

πολιτικούς και πολιτιστικούς τομείς της χώρας.  
Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία θρησκευτικών διαφορών και η λήψη αρνητικών απόψεων. Με 
αυτό τον τρόπο, η εθνοτική πρόκληση που υπήρχε σε διάφορα μέρη της χώρας, ειδικά στις ανατολικές 

περιοχές της, πήρε μια θρησκευτική απόχρωση. Οι Σαλαφιστές που ισχυρίζονται ότι αγωνίζονται ενάντια 
στις κεντρικές κυβερνήσεις οδήγησαν στην ίδρυση ομάδων όπως η Jundallah, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.  
Υπό τις παρούσες συνθήκες, ο πολιτικός σαλαφισμός θα πρέπει να θεωρηθεί ως απειλή για την εθνική 
ασφάλεια του Ιράν, ως αποτέλεσμα των οποίων τα σημαντικότερα ιδεολογικά στοιχεία της Ισλαμικής 
Επανάστασης, τα οποία περιλαμβάνουν τη γεφύρωση των υφιστάμενων κενών μεταξύ των Σιωνιστών 

και των Σουνιτών και των Αράβων και των μη Αράβων και επισημαίνουν τη σύγκρουση μεταξύ του Ισλάμ 
και του Σιωνισμού, εκτίθενται σε μια μεγάλη απειλή από τον Σαλαφισμό. Η Σαουδική Αραβία συνεχίζει 

να αποτελεί τη σημαντικότερη κινητήρια δύναμη πίσω από τον Σαλαφισμό στον κόσμο. Εν πάση 
περιπτώσει, παρά την πιθανότητα επίλυσης του προβλήματος των διαφορών μεταξύ των διαφόρων 

εθνικών ομάδων και της κεντρικής κυβέρνησης μέσω της ανοχής και των διαπραγματεύσεων, η ύπαρξη 
ξένων προκλήσεων που ενθαρρύνουν την απόσχιση έχουν καταστήσει την κατάσταση πιο περίπλοκη. 

 
 

Πηγή: Iranian Diplomacy (IRD) 
http://www.irdiplomacy.ir/ 

 

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1962244/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D9%86%D8%A7%D9%85+%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C.html
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Η ρήξη των σχέσεων Ιράν-ΗΠΑ οφείλεται στην 

αμερικανική συμπεριφορά. Η πολιτική των ΗΠΑ 

διείσδυσε στη χώρα μας γύρω στο 1942 και 

αντικατέστησε αυτή των Βρετανών. Έκλεψαν 

τους πόρους, ενίσχυσαν το αυταρχικό καθεστώς 

των Παχλεβί, προσέβαλαν το λαό μας, επέφεραν 

τη Συνθήκη της  συνθηκολόγησης, ανέτρεψαν τις 

εθνικές κυβερνήσεις και έκαναν πολλά άλλα 

εγκλήματα τα οποία αν γράφονταν θα 

συνέτασσαν ένα μεγάλο βιβλίο. 01/16/1998 

Η ρήξη των σχέσεων Ιράν-ΗΠΑ οφείλεται στην 

αμερικανική συμπεριφορά. Αγαπητοί μου! Η 

πολιτική των ΗΠΑ από το 1942 και έπειτα, 

διείσδυσε στη χώρα μας. Πήραν σιγά-σιγά τη 

θέση της βρετανικής κυριαρχίας και κατά τη 

διάρκεια των σχεδόν είκοσι οκτώ χρόνων της 

ισχυρής παρουσίας των ΗΠΑ σε αυτή τη χώρα, 

προέβησαν σε κάθε είδους προσβολές, κακίες 

και ωμότητες που μια αλαζονική κυβέρνηση θα 

μπορούσε να κάνει σε ένα καταπιεσμένο έθνος. 

Έκλεψε τους πόρους, ενίσχυσαν το αυταρχικό 

καθεστώς των Παχλεβί, προσέβαλαν τους 

πολιτικούς και το λαό μας , επέφεραν τη Συνθήκη 

της συνθηκολόγησης, ανέτρεψαν τις εθνικές 

κυβερνήσεις και έκαναν πολλά άλλα εγκλήματα 

που εάν ένας συγγραφέας αποφάσιζε να τα 

γράψει  θα έκανε μεγάλο βιβλίο. 

 ~Αγιατολάχ Χαμενεΐ 16/01/1998 

Η ρήξη των σχέσεων Ιράν-ΗΠΑ  
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Οι μελλοντικές πολιτικές προοπτικές για τους Σιίτες μουσουλμάνους 
στη Σαουδική Αραβία 

 
Χουσσείν Κεμπριαζάντεχ 

Ειδικός στα θέματα της Μέσης Ανατολής 
Οι Σιίτες Μουσουλμάνοι αποτελούν την πιο σημαντική μειονότητα που ζει εντός των εθνικών συνόρων 
της Σαουδικής Αραβίας , και βέβαια είναι μια από τις ομάδες που δέχεται τις περισσότερες φυλετικές 

διακρίσεις. Όλες οι ομάδες που συνδέονται με τους Σαουδάραβες Σιίτες, που σύμφωνα με τις πιο 
συντηρητικές εκτιμήσεις απαρτίζουν το 5-15% του πληθυσμού του βασιλείου, ως επί το πλείστον ζουν 

στην ανατολική επαρχία και στις πόλεις Κατίφ (97%), Αλ-Αχσα (60%), και Νταμμάμ (20%). Οι Σιίτες της Αλ
-Άχσα και της Κατίφ αποτελούν το μεγαλύτερο πληθυσμό Σιιτών στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, 

μετά το Ιράκ και είναι επίσης ο μεγαλύτερος πληθυσμός Σιιτών στον αραβικό κόσμο μετά από το Λίβανο 
και το Ιράκ. 

Η περιοχή, που σήμερα κατοικείται από τους Σιίτες Σαουδάραβες, είναι μέρος του «Μεγάλου 
Μπαχρέιν», η οποία κατά τη διάρκεια της ταραχώδους ιστορίας της, ήταν η σκηνή των μεγάλων 

διαδηλώσεων κατά των σουνιτικών κυβερνήσεων των δυναστειών Ουμαγιάντ και Αμπασίντ. 
Η πολιτική των διακρίσεων κατά των Σιιτών, που ξεκίνησε αμέσως μετά το μαρτύριο του Χαντχράτ Αλή, 

του πρώτου ιμάμη Σιίτη, συνέχισε αδιάκοπα - εκτός από περίπου οκτώ δεκαετίες που υπήρχε η 
κυριαρχία των Πορτογάλων τον 16ο αιώνα μ.Χ. - μέχρι να μετατραπεί σε επίσημη κρατική καταστολή 

μετά την ίδρυση του Σαουδικού βασιλείου το 1932. Η περιθωριοποίηση της Σιιτικής μειονότητας 
οδήγησε σε εκτεταμένες κινήσεις διαμαρτυρίας, οι οποίες δεν αποδίδονται όλες σε θρησκευτικούς 

λόγους ή δεν θεωρούνται ότι προέρχονται από ιδεολογικές διαφορές, αλλά η στέρηση από τις 
οικονομικές, κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες ήταν ο κύριος λόγος πίσω από αυτές τις αμυντικές 

αντιδράσεις των Σιιτών μουσουλμάνων στη Σαουδική Αραβία. 
Αυτό συμβαίνει γιατί ενώ ο τόπος κατοικίας αυτής της μειονότητας είναι από τα πλουσιότερα κέντρα 

παραγωγής πετρελαίου στον κόσμο, η εθνοτική πολιτική δομή της εξουσίας και οι ισχυροί δεσμοί 
μεταξύ αυτής της δομής και της Γουαχάμπι ιδεολογίας, κάνει τους Σιίτες να θεωρούνται άπιστοι και 

αιρετικοί, κι έτσι να παίρνουν το μικρότερο μερίδιο της ανάπτυξης στη Σαουδική Αραβία. 
Μια τέτοια μεταχείριση των Σιιτών στη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει εξαπλωθεί στις εκπαιδευτικές 

σχέσεις, την απασχόληση και το μερίδιο των δικαιωμάτων του πολίτη, έχει παρακινήσει αυτή την 

ομάδα, η οποία ήταν πάντα ενεργή και με 

επιρροή στην ιστορία της εξέλιξης της 

Σαουδικής Αραβίας, να προσπαθήσει να 

ξαναφτιάξει την ταυτότητά και το ρόλο της 

μέσα στην Σαουδική κοινωνία. Ως 

αποτέλεσμα, κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας . 
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του 1970, η επαναστατική πολιτική μετατράπηκε σε κυρίαρχη προσέγγιση αυτής της ομάδας, έτσι ώστε 
οι Σιίτες να θεωρηθούν  ως ομάδα αντίστασης κατά της κυβέρνησης κι έτσι να γεννηθούν διάφορα 

ρεύματα διαμαρτυρίας στη Σαουδική Αραβία. Σταδιακά, ωστόσο, άρχισαν να αυξάνονται οι αμφιβολίες 
σχετικά με τη συνέχιση αυτής της διαδικασίας και άνοιξε ο δρόμος για μεταρρυθμίσεις και τη σχετική 
ανοχή προς τους Σιίτες από τον πρώην Σαουδάραβα βασιλιά Αμπντουλάχ. Ο βασιλιάς εισήγαγε νέες 

αστικές πολιτικές και αποφάσισε να δώσει συνέχεια στις μεταρρυθμίσεις που είχε υποσχεθεί στις 
ομάδες της αντιπολίτευσης. Το καλύτερο παράδειγμα από την άποψη αυτή είναι οι θεωρητικές και 

πρακτικές αλλαγές στην πολιτική του Χαρακάτ αλ-Ισλαμίγια (Ισλαμικό Κίνημα), του οποίου η πολιτική 
ήταν αρχικά αρκετά επιθετική. Ωστόσο, καθώς οι συνθήκες άλλαξαν και μετά από διαπραγματεύσεις το 

2003 και πρόσκληση της κυβέρνησης για εξέχουσες προσωπικότητες σιιτών της αντιπολίτευσης να 
παίξουν το ρόλο τους, επιθετική πολιτική του ομίλου αντικαταστάθηκε με αστικές και ρεφορμιστικές ένα 
και αργότερα, μάλιστα επαναπροσδιόρισε την ταυτότητα και τις προσεγγίσεις τους, την εισαγωγή τους 
εαυτούς τους ως πατριωτικό ομάδες πιστές στο κυβερνών καθεστώς. Φυσικά, αυτή η διαδικασία δεν 

κράτησε πολύ και άλλαξε απότομα μετά την πτώση του πρώην δικτάτορα του Ιράκ, Σαντάμ Χουσεΐν, και 
την επακόλουθη ενίσχυση των Σιιτών στην περιοχή και ολοκληρώθηκε μετά από τον  βασιλιά Σαλμάν 

που ανέβηκε στο θρόνο της Σαουδικής Αραβίας. 
Η εκτέλεση του διακεκριμένου Σιίτη Σαουδάραβα κληρικού, Σείκ Νιμρ αλ - Νιμρ, η οποία ήταν στην 

πραγματικότητα ένα αποτέλεσμα της περιφερειακής αντιπαράθεσης του Ριάντ με την Τεχεράνη, 
υπονόμευσε τα επιτεύγματα του βασιλιά Αμπντάλα σχεδόν εν μία νυκτί και αύξησε της απαισιοδοξία 

των Σιιτών προς το κυβερνητικό στερέωμα. Ως αποτέλεσμα, οι Σαουδάραβες Σιίτες για άλλη μια φορά, 
όπως τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970, επέλεξαν τις συγκρουσιακές προσεγγίσεις που 

κυμαίνονται από τις σιωπηλές διαμαρτυρίες στην ενεργό συνάντηση με την κυβέρνηση. 
Ωστόσο, ο νέος Σαουδάραβας βασιλιάς ήταν τυχερός καθώς οι ομάδες Σιίτών άρχισαν να μην έχουν 
αλληλεγγύη και εσωτερική συνοχή, και ως αποτέλεσμα οι διαμαρτυρίες τους δεν είχαν προχωρήσει 

πέρα από ασήμαντες κινήσεις που αποσκοπούσαν στην αποκατάσταση των δικαιωμάτων τους. 
Χωρίς αμφιβολία, η τύχη του Σαουδάραβα βασιλιά είναι βέβαιο ότι θα χαθεί αργά ή γρήγορα. Ως 

αποτέλεσμα, αν και όλα τα δικαστήρια χρησιμοποιούν τέτοιες κατηγορίες όπως το να αγωνίζονται 

ενάντια στην κυβέρνηση, να υποκινούν φυλετικές συγκρούσεις, να μην υπακούουν τις διαταγές του 

βασιλιά για την καταστολή των Σιιτών της χώρας, η συνέχιση των πιέσεων θα προκαλέσει τελικά 

διάφορες ομάδες Σιιτών να εγκαταλείψουν τις διαφορές τους υπέρ της επίτευξης του απώτερου στόχου. 

Η πολιτική ικανότητα και οι δυνατότητες που είναι ενσωματωμένες στη Σιιτική ιδεολογία, ο μεγάλος 

πληθυσμός, οι  πλούσιοι οικονομικοί πόροι στην περιοχή που ζουν, καθώς και οι γεωπολιτικές συνθήκες 

στην περιοχή, η γεωγραφική γειτνίαση με άλλες ομάδες Σιιτών της περιοχής, η αδυναμία της 

κυβέρνησης ως προς την ασφάλεια και οι μεγάλες διαφορές στο εσωτερικό της βασιλικής οικογένειας 

είναι μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων, που μπορεί να ενεργοποιήσουν τις αποσχιστικές 

κινήσεις των Σιιτών στη Σαουδικής Αραβίας. Εν τω μεταξύ, η παρακολούθηση από την Ριάντ των 

πολιτικών που εξαπλώνουν την τρομοκρατία στην περιοχή και η μεγάλη επένδυση της στην αύξηση της 

περιφερειακής επιρροής της Σαουδικής Αραβίας έχουν οδηγήσει το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας 

στο να αγνοήσει την αντιπολίτευση και τα υπόγεια ρεύματα στη χώρα, ως αποτέλεσμα των οποίων οι 

συνθήκες είναι πλέον ώριμες για να τεθεί τέλος στην από αιώνες πολιτική παθητικότητα των Σιιτών στη 

χώρα αυτή. 

Πηγή: Εφημερίδα «Iran daily»  
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Οι απόψεις του Αγιατολάχ Χαμενεί για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα 

Λόγω της Ισλαμικής Επανάστασης, επιβάλλονται κυρώσεις στο Ιράν 

3 Ιουνίου 2016 

Φυσικά, οι πιέσεις ασκούνται με διάφορες δικαιολογίες. Μερικές φορές, ασκούν πιέσεις με τη 

δικαιολογία της πυρηνικής ύλης, μερικές φορές με τη δικαιολογία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα 

παρόμοια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι εχθροί του λαού του Ιράν και του Ισλαμικού Ιράν εκφοβίζονται 

και ανησυχούν για τον επαναστατικό  χαρακτήρα του. Πρόσφατα - τους τελευταίους μήνες - ένας 

Αμερικανός πολιτικός είπε: "Κυρώσεις επιβάλλονται στο Ιράν λόγω της Ισλαμικής Επανάστασης. Η 

ουσία των κυρώσεων προέρχεται από την Επανάσταση που ξεκίνησε το 1979 "- η Επανάσταση του 

έτους 1357. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 

Οι ισχυρισμοί των Η.Π.Α. για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβλέπουν τα 

σαουδαραβικά εγκλήματα στην Υεμένη 

8 Φεβρουαρίου 2016 

Η Αμερική δεν απαντά στις απλούστερες ερωτήσεις που έχει η κοινή γνώμη στον κόσμο. Ρωτάει τους 

Αμερικανούς: "Γνωρίζετε ότι 10, 11 μήνες τώρα που μια χώρα βομβαρδίζει την Υεμένη και καταστρέφει 

πόλεις; Το γνωρίζετε ή δεν το γνωρίζετε; Αν το γνωρίζετε, γιατί το υποστηρίζετε; Αν το ξέρετε, τότε γιατί 

δεν διαμαρτύρεστε; Εάν γνωρίζετε αυτό το έγκλημα, τότε γιατί τα αεροπλάνα παροχής καυσίμων σας 

τους βοηθούν; Γιατί τους βοηθάτε; Γιατί τους υποστηρίζετε; "Εσείς που ισχυρίζεστε ότι υποστηρίζετε τα 

ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να απαντήσετε στον κόσμο. Όταν χιλιάδες παιδιά και χιλιάδες άνδρες, 

γυναίκες και πολίτες σκοτώνονται μέσα στα σπίτια τους και σε νοσοκομεία και σχολεία χωρίς άμυνα, 

αυτό δεν είναι τρομοκρατία; Δεν είναι αυτή η πιο αχαλίνωτη και σκληρή μορφή κυβερνητικής 

τρομοκρατίας; Γιατί το υποστηρίζετε; Ωστόσο, οι Αμερικανοί δεν απαντούν σε αυτές τις ερωτήσεις. 

Κοιτάζουν κατάματα τους ανθρώπους στον κόσμο και κάνουν ισχυρισμούς για την υπεράσπιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Ο μεγάλος κίνδυνος για τον κόσμο είναι η προσποίηση , τα ψέματα και η υποκρισία 

7 Οκτωβρίου 2015 

Επιτίθενται στα νοσοκομεία και δολοφονούν δεκάδες ασθενείς, βομβαρδίζοντας τους. Αργότερα, λένε: 

"Συγγνώμη, ήταν λάθος." Και μερικές φορές δεν ζητούν καν συγνώμη. Στη Γάζα, την Υεμένη, το 

Μπαχρέιν, το Ιράκ και άλλες χώρες, διαπράττονται ορισμένα εγκλήματα που μας κάνουν να 

αναρωτιόμαστε για τη σκληρότητα και την ψυχρότητα του ανθρώπου που τις διαπράττει. Πώς μπορούν 

να κάνουν τέτοια πράγματα; Βάζουν ένα άτομο σε ένα κλουβί και το καίνε ζωντανό! Και οι οργανώσεις 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάθονται και παρακολουθούν! Αυτό συμβαίνει ενώ χρησιμοποιούν όλα τα 

μέσα για τη διάσωση ενός σκύλου ή μιας γάτας που έχει πέσει σε πηγάδι. Με αυτόν τον τρόπο, θέλουν 

να πουν ότι είναι υποστηρικτές όλων των ζωντανών πλασμάτων. Ο μεγάλος κίνδυνος για τον κόσμο 

είναι αυτή η προσποίηση, αυτή η ψευδαίσθηση, αυτή η υποκρισία. 
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Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των Η.Π.Α. είναι η στήριξη των καθεστώτων που αρνούνται τα 

ανθρώπινα δικαιώματα 

16 Σεπτεμβρίου 2015 

Αυτό είναι πραγματικά ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Αμερικής. Σήμερα, το πρόβλημα αυτό έχει 

εμπλέξει και τους Αμερικανούς πολιτικούς. Έχουν πραγματικά κολλήσει σε αυτό. Υποστηρίζουν τέτοια καθεστώτα. 

Κατά τη διάρκεια πολλών ετών, τα συνθήματά τους κατά της δικτατορίας και τα αιτήματα υποστήριξης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν απορριφθεί λόγω της ύπαρξης τέτοιων καθεστώτων. Στην παρούσα στιγμή, 

έχουν τεθεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με αυτό το θέμα μεταξύ Αμερικανών διανοουμένων, πολιτικών 

προσωπικοτήτων και στοχαστών και δεν έχουν απαντήσεις. Αυτός ο εχθρός είναι ένα τέτοιο πλάσμα! Έτσι 

ξεκίνησε το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της τρομοκρατίας, της ασφάλειας και της 

ειρήνης για τον εχθρό που βρίσκεται μπροστά μας. Συνηθίζουν να λένε ότι αγωνίζονται για ειρήνη, αλλά ποια 

ειρήνη; Έχουν μολύνει ολόκληρη την περιοχή με πόλεμο. Πού στην περιοχή δεν υπάρχει πόλεμος; Αυτός είναι ο 

εχθρός. Αυτός τον οποίο αντιμετωπίζει η Επανάσταση και αυτός στον οποίο στέκεστε ενάντια!.  

Η αλαζονεία θέλει να επιβάλει τα επιθυμητά κλισέ στους ανθρώπους 

3 Σεπτεμβρίου 2015 

Η αλαζονεία προσπαθεί να επιβάλει τα επιθυμητά κλισέ στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα έθνη ... 

Με αυτή την ιμπεριαλιστική στάση, κατασκευάζουν, παραμορφώνουν και ορίζουν ορισμένες έννοιες και θέλουν 

όλοι να τις κατανοήσουν και να τις χρησιμοποιήσουν στη βιβλιογραφία τους με βάση τους δικούς τους ορισμούς. 

Για παράδειγμα, η τρομοκρατία είναι μια έννοια που χρησιμοποιεί η αλαζονεία με μια συγκεκριμένη έννοια. Το 

ίδιο ισχύει και για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή για τη δημοκρατία. Από τη σκοπιά τους, ο βομβαρδισμός της 

Υεμένης και η ανατίναξη των σπιτιών, νοσοκομείων και σχολείων δεν είναι τρομοκρατία. Ομοίως, η επίθεση σε 

παλαιστινιακούς οικισμούς στη Γάζα και σε άλλα μέρη ξανά και ξανά και η δολοφονία εκατοντάδων και χιλιάδων 

αθώων και ανυπεράσπιστων παιδιών, γυναικών και ανδρών δεν είναι τρομοκρατία κατά την άποψή τους. Όταν ο 

λαός του Μπαχρέιν λέει ότι ο καθένας από αυτούς στο εσωτερικό της χώρας πρέπει να ψηφίσει, αυτό δεν έχει 

καμία σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν θεωρείται ζήτημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Αυτοί που ισχυρίζονται ότι υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα εκπαιδεύουν οι ίδιοι τους τρομοκράτες 

4 Ιουλίου 2015 

Ο στόχος των εχθρών του ιρανικού έθνους είναι να εμποδίσουν τη χώρα μας και τους ανθρώπους να επιτύχουν 

την αληθινή πολιτισμική τους θέση. Ένιωσαν ότι αυτό το κίνημα έχει ξεκινήσει στη χώρα και γι 'αυτό έχουν 

επιβάλει κυρώσεις σε εμάς. Πιστεύω επίσης ότι οι κυρώσεις δεν επιβλήθηκαν λόγω του πυρηνικού θέματος, του 

θέματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του θέματος της τρομοκρατίας. Αυτοί [οι Αμερικανοί και οι Δυτικοί] οι 

ίδιοι εκπαιδεύουν τρομοκράτες. Οι ίδιοι αντιτίθενται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταπιέζουν μια χώρα εις το 

όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Το θέμα δεν είναι αυτό. Υπάρχουν πιο σημαντικοί υπολογισμοί πίσω από 

αυτό το ζήτημα. Ένας λαός, ένα κίνημα και μια ταυτότητα έχουν δημιουργηθεί γύρω από αρχές που αντιτίθενται 

σε αυτές της παγκόσμιας αλαζονείας και του καταπιεστικού-καταπιεσμένου συστήματος. Δεν θέλουν να 

αναπτυχθεί αυτό. Είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Είμαστε σε τέτοια θέση. Ως εκ τούτου, πρέπει να 

προχωρήσουμε και να εργαστούμε σκληρά. 
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Το θέμα είναι ότι η Ισλαμική Δημοκρατία στέκεται στα πόδια της 

26 Ιουλίου 2013 

Είναι εχθρικοί απέναντι σε ένα έθνος που αρνείται να παραδοθεί στην κυριαρχία τους, ένα έθνος που αρνείται να 

ενεργήσει όπως θέλουν, ένα έθνος του οποίου οι πράξεις είναι αντίθετες με τη θέλησή τους. Παρομοίως, αν οι 

κυβερνήσεις τους υποβάλουν και ενεργήσουν με υπάκουο τρόπο, κερδίζουν την έγκρισή τους. Ούτε η 

δημοκρατία, ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε το πυρηνικό ζήτημα είναι σημαντικά για αυτούς. Το ζήτημα 

είναι ότι η Ισλαμική Δημοκρατία στέκεται στα πόδια της, βασίζεται στη δική της δύναμη, στέκεται σταθερή, 

βασιζόμενη στον Αλλάχ τον Παντοδύναμο και προχωρεί σε διαφορετικούς τομείς. Δεν τους αρέσει αυτό, και έτσι 

είναι 

Οι Η.Π.Α. δεν έχουν δικαίωμα να μιλούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

9 Ιανουαρίου 2014 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εκτός από τους Αμερικανούς, επειδή ήταν 

οι μεγαλύτεροι παραβάτες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι μόνο στο παρελθόν αλλά και σήμερα. Με την 

υποστήριξη και τη βοήθεια των Αμερικανών, το σφετεριστικό σιωνιστικό καθεστώς κάνει όλες αυτές τις κακές 

πράξεις στην περιοχή. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η Παλαιστίνη; Σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι Παλαιστίνιοι; 

Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η Γάζα; Οι άνθρωποι του κόσμου δεν ξέρουν σε ποια κατάσταση είναι οι άνθρωποι 

της Γάζας; Σε αυτή την καταπιεσμένη γη, ένας ασθενής που έχει επείγουσα ανάγκη θεραπείας είναι κρεμασμένος 

και δεν έχει πρόσβαση σε βασικά φάρμακα. Γιατί αυτό? Είναι επειδή η Αμερική βρίσκεται πίσω από το 

σφετεριστικό σιωνιστικό καθεστώς. Εάν μια χώρα και ένας αθώος άνθρωπος περιβάλλεται από τον εχθρό, αν δεν 

έχουν διέξοδο, αν δεν έχουν πόρους, εάν οι ασθενείς στη χώρα αυτή δεν λάβουν βασική θεραπεία, αν οι 

πεινασμένοι συνεχίσουν να λιμοκτονούν, τότε δεν είναι αυτές Πράξεις που αποτελούν παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων; 
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Η σημερινή καταστροφή του κόσμου είναι ότι όσοι ισχυρίζονται ότι υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

στην πράξη υποστηρίζουν τους εγκληματίες 

9 Αυγούστου 2013 

Ένα γεγονός είναι το γεγονός της καταπιεσμένης Παλαιστίνης. Μετά το πέρασμα 65 ετών από την επίσημη κατοχή 

της Παλαιστίνης, αυτό το καταπιεσμένο έθνος εξακολουθεί να υποφέρει από καταπίεση και σκληρότητα σε 

καθημερινή βάση. Τα σπίτια καταστρέφονται, συλλαμβάνονται αθώοι, τα παιδιά χωρίζονται από τους γονείς τους 

και οι φυλακές γεμίζουν με ανθρώπους που είναι αθώοι ή έχουν υπηρετήσει τους όρους φυλάκισης. Αυτό που 

είναι τρομακτικό είναι ότι οι δυτικές δυνάμεις υποστηρίζουν αυτούς τους εγκληματίες με όλη τους την εξουσία. 

Μία από τις καταστροφές του σημερινού κόσμου είναι ότι μια πράξη σαφούς καταπίεσης, η οποία είναι 

συνδυασμός δεκάδων και εκατοντάδων καταπιεστικών πράξεων, υποστηρίζεται από εκείνους που αναφωνούν ότι 

υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και που ψάλλουν πανέμορφα και πολύχρωμα 

συνθήματα, Εγκληματίες στην πράξη. 

Οι Η.Π.Α. σήκωσαν τη σημαία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όμως προκάλεσαν τη σοβαρότερη βλάβη στα 

ανθρώπινα δικαιώματα 

16 Φεβρουαρίου 2013 

Ισχυρίζονται ότι έχουν δεσμευτεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι Αμερικανοί σήκωσαν τη σημαία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λένε: «Είμαστε αφοσιωμένοι στα ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο στη χώρα μας, την 

Αμερική αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο». Λοιπόν, αυτό είναι ένας ισχυρισμός. Τι έχουν κάνει στην πράξη; Στην 

πράξη, προκαλούν σοβαρότερη βλάβη στα ανθρώπινα δικαιώματα και εκτοξεύουν τη μεγαλύτερη προσβολή των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες. Οι μυστικές φυλακές τους σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως οι 

φυλακές τους στο Γκουαντάναμο, στο Ιράκ, στο Αμπού Γκράιμπ και η επίθεση εναντίον αμάχων στο Αφγανιστάν, 

το Πακιστάν και σε διάφορους τομείς αποτελούν παραδείγματα του ισχυρισμού των Αμερικανών ότι 

υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με βάση τις ειδήσεις που αναρτώνται καθημερινά από το Αφγανιστάν 

και το Πακιστάν, τα αεροσκάφη τους κατασκοπεύουν και πιέζουν τους ανθρώπους. Φυσικά, όπως είπε ένα 

αμερικανικό περιοδικό πριν από λίγες ημέρες, αυτά τα drones θα αποτελέσουν πηγή προβλημάτων για αυτούς 

στο μέλλον. 
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Ο κόσμος σηματοδοτεί τη Διεθνή Ημέρα Quds 

Άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο συμμετείχαν στη Διεθνή Ημέρα 

Quds για να δείξουν την αλληλεγγύη τους στην παλαιστινιακή 

αντίσταση κατά της ισραηλινής κατοχής. 

Στο Ιράν, εκατομμύρια βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη 

χώρα για να καταγγείλουν τις φρικαλεότητες του Ισραήλ 

ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό και να εκφράσουν την οργή 

τους στην παγκόσμια ηγεμονία και τις ισραηλινές πολιτικές. 

Ιρανοί διαδηλωτές καταδίκασαν επίσης τη βίαιη καταστολή εναντίον διαδηλωτών της αντιπολίτευσης 

στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία. 

Οι δυνάμεις του καθεστώτος του Μπαχρέιν, υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία, επιτέθηκαν σε 

αντικυβερνητικούς διαδηλωτές, διαμαρτυρόμενοι για την απαγόρευση των διεθνών αγώνων της Ημέρας 

Quds και την κριτική της κυβέρνησης για τον Sheikh Issa Qassim, έναν από τους κορυφαίους κληρικούς 

της χώρας, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι προκάλεσε θρησκευτικές εντάσεις. 

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχή χρονιά που οι εκδηλώσεις της ημέρας Quds έχουν απαγορευτεί στο 

Μπαχρέιν. Οι διαδηλωτές κατά του καθεστώτος δηλώνουν ότι η απαγόρευση οφείλεται στο φόβο του 

ότι η συγκέντρωση θα μετατραπεί σε διαδήλωση κατά του καθεστώτος. 

Αρκετοί διαδηλωτές στο Μπαχρέιν είχαν τραυματιστεί, καθώς οι δυνάμεις του καθεστώτος έκαναν ρίψη 

δακρυγόνων για να διασκορπίσουν τα πλήθη που βρίσκονταν στους δρόμους από το βράδυ της Πέμπτης. 

Πολλοί συνελήφθησαν επίσης στις διαδηλώσεις. 

Αντι-Ισραηλινές εκδηλώσεις διεξήχθησαν επίσης σε διάφορες πόλεις της Σαουδικής Αραβίας 

συμπεριλαμβανομένης της πόλης Awamiyah στην περιοχή al-Qatif, όπου οι διαδηλωτές εξέφρασαν την 

υποστήριξή τους και καταδίκασαν την κυβέρνηση του Ριάντ για την ενίσχυση της βίαιης καταστολής του 

καθεστώτος του Αλ Χαλίφα στους ειρηνικούς διαδηλωτές της Μπαχρέιν . 

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα βρετανοί υπήκοοι διαφορετικού υπόβαθρου συμμετείχαν στην ετήσια 

επίδειξη της ημέρας Quds στο Λονδίνο. 

Οι εκδηλώσεις της ημέρας Quds προγραμματίστηκαν επίσης στο Πακιστάν, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το 

Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και σε αρκετά άλλα μέρη του κόσμου. 

Οι αμερικανικές πολιτείες του Μίτσιγκαν και της Καλιφόρνια, η πόλη της Νέας Υόρκης, και η καναδική 

πρωτεύουσα της Οτάβα είναι επίσης πόλεις όπου οι άνθρωποι σχεδιάζουν να βγουν να εκφράσουν την 

αντίθεσή τους στη συνεχιζόμενη κατοχή παλαιστινιακών εδαφών από το καθεστώς του Τελ Αβίβ. 

Ο τελευταίος ιδρυτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας Ιμάμ Χομεϊνί κήρυξε την τελευταία Παρασκευή του 

μουσουλμανικού μήνα νηστείας του Ραμαζανιού ως την Διεθνή Ημέρα Quds, ζητώντας διεθνή 

διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων και κατά του Ισραήλ. 

Press TV  

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ :   https://www.youtube.com/watch?v=7HwPKIGS3Lw 
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Είναι ένα ακόμη Ραμαζάνι, άλλος ένας μήνας ευλογίας, συγχώρεσης και ελέους για την ανθρωπότητα που δόθηκε 

ειδικά στη γενιά και τους οπαδούς της θρησκείας των Αγίων Προφητών από τον Αλλάχ (SWT). Ο Αλλάχ έκανε το 

Ραμαζάνι έναν ειδικό μήνα για την ανθρωπότητα, για να έρθει πιο κοντά σε αυτόν και επίσης να αναζητήσει τη 

συγχώρεση για παλιές και σημερινές αμαρτίες. Τον μήνα αυτό συγχωρούνται οι αμαρτίες και η ευλογία και το 

έλεος του Ευεργέτη Δημιουργού όλων των δημιουργιών κατεβαίνουν στην ανθρωπότητα. Ο Αλλάχ (SWT) στο 

ένδοξο Κοράνι τραβάει την προσοχή μας στο γεγονός ότι «Όσοι πιστεύετε! Η νηστεία έχει ορισθεί για σας , όπως 

ακριβώς είχε ορισθεί για εκείνους πριν από σας, που μπορούσαν να αποφύγουν (το κακό). (2: 183) 

Χωρίς αμφιβολία, για κάθε μουσουλμάνο, ο μήνας του Ραμαζανιού είναι ένας μήνας μεγάλης σημασίας, θυσίας 

και ικεσίας. Είναι ένας μήνας ανταπόδοσης και ευκαιρίας να σκεφτούν και να αναζητήσουν την εγγύτητα προς τον 

Δημιουργό και επίσης να αναλογιστούνε την αποστολή του στη γη και να κάνουμε εκτιμήσεις για να 

διαπιστώσουμε αν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του ή όχι. Και επίσης να προβληματιστούν για τους αδελφούς 

και τις αδελφές του που υποφέρουν και αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην αντίστοιχη ζωή τους και την κατάσταση 

που βρέθηκαν. 

ΧΩΡΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ; Αυτό το μήνα ευλογίας και συγχώρεσης, ο μεγάλος μέντορας, δάσκαλος, κηδεμόνας και 

ηγέτης της ισλαμικής επανάστασης στο Ιράν, ο Ιμάμ Ρουχούλα Αλ Μουσάι Αλ-Χομεϊνί κάλεσε τους 

μουσουλμάνους και τους μη μουσουλμάνους με ανθρωπιά στην καρδιά, για να δείξουν αλληλεγγύη και καλοσύνη 

στους πνευματικούς ανθρώπους της Παλαιστίνης, ενάντια στη βιαιότητα και τον ρατσισμό του σφετεριστικού και 

του παράνομου κράτους του Ισραήλ. 

Ο Ιμάμ Χομεϊνί (Qs) τον μήνα του Ραμαζανίου 1399 (Αύγουστος 1979) κάλεσε όλους τους μουσουλμάνους σε όλο 

τον κόσμο να αφιερώσουν την τελευταία 

Παρασκευή του Ιερού μήνα του Ραμαζανίου ως 

«ημέρα του Κουντ» και να διακηρύξουν τη διεθνή 

αλληλεγγύη των μουσουλμάνων και την 

υποστήριξη τους για τα νόμιμα δικαιώματα των 

μουσουλμάνων της Παλαιστίνης. Η τελευταία 

Παρασκευή του Ραμαζανιού έγινε η ημέρα του 

αγώνα, της διαμαρτυρίας και της αλληλεγγύης 

ενάντια στην τυραννία, την καταπίεση, την αδικία, 

τις κυριαρχίες και τη γενοκτονία από το 

σφετεριστικό και παράνομο κράτος του Ισραήλ, 

τους αντιπροσώπους και τους ηγέτες των 

προεδριών. 

Εννοιολογικά, η Διεθνής ημέρα Quds είναι μια ημέρα κατά της παγκόσμιας καταπίεσης και αδικίας, στην 

επέκταση του πεδίου πέρα από τον παλαιστινιακό αγώνα. Ο Ιμάμ Αλ-Χομεϊνί εξέθεσε το γεγονός ότι «η διεθνής 

ημέρα του Κουντ είναι μια ημέρα που πρέπει να καθοριστεί η τύχη των καταπιεσμένων εθνών. Τα καταπιεσμένα 

έθνη πρέπει να γνωστοποιήσουν την παρουσία τους στους καταπιεστές, ακριβώς όπως το Ιράν σηκώθηκε και 

νίκησε και θα συνεχίσει να νικάει. Όλα τα έθνη πρέπει να ανέβουν και να πετάξουν αυτές τις πέτρες της 

διαφθοράς στα σκουπίδια. 

Διεθνής Ημέρα του Κούντς : Για την Αγάπη, την Ελευθερία και την Αξιοπρέπεια των 
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Είναι μια ημέρα αντιπαράθεσης για τα έθνη που βρίσκονται κάτω από την τυραννία της αμερικανικής 

κυβέρνησης και άλλων καταπιεστών. Είναι μια μέρα που οι καταπιεσμένοι πρέπει να εξοπλίζονται ενάντια 

στους καταπιεστές. Είναι μια ημέρα κατά την οποία τα αφοσιωμένα άτομα προτιμούνται έναντι των 

υποκριτών. Οι αφοσιωμένοι άνθρωποι σήμερα περιμένουν την ημέρα Quds και ενεργούν όπως είναι 

υποχρεωμένοι. Οι υποκριτές και όσοι είναι κρυφά εξοικειωμένοι με την υπερδύναμη και είναι φιλικοί με το 

Ισραήλ, είναι σήμερα αδιάφοροι ή δεν επιτρέπουν στα έθνη να επιδείξουν αυτή τη μέρα ». 

Ο Αύγουστος του 1979, θα παραμείνει μια μέρα που ένας θαρραλέος ηγέτης και το φως του Αλλάχ, 

έδωσαν στον κόσμο των Μουσουλμάνων την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Η ισλαμική επανάσταση στο 

Ιράν αναμφίβολα άλλαξε τη γεωστρατηγική και οικονομική διάσταση του πλανήτη και επίσης 

αποκατέστησε την αξιοπρέπεια και το πνεύμα του Ισλάμ στα σώματα και τις ψυχές των Μουσουλμάνων. 

Μια επανάσταση που μας έδωσε μια ταυτότητα, φωνή, συνείδηση, πνευματική εμπιστοσύνη και 

αποκατέστησε την ισλαμική μας κληρονομιά. Μια επανάσταση που ποτέ δεν αναμενόταν στην ιστορία των 

παγκόσμιων επαναστάσεων. Μια επανάσταση που μας έδωσε την Ισλαμική Δημοκρατία, ένα σύμβολο και 

πρόσωπο αντίστασης ενάντια στην παγκόσμια τυραννία και καταπίεση από λίγους εχθρούς της 

ανθρωπότητας και της δικαιοσύνης. Μια επανάσταση μέσω της πνευματικής διδασκαλίας, της 

καθοδήγησης και της κηδεμονίας ενός Ιμάμη των παγκόσμιων μαζών. Μια επανάσταση που έδωσε στους 

εμπόλεμους και χαμένους ανθρώπους του κόσμου ένα εργαλείο, ένα σύμβολο και μια στρατηγική 

αντιμετώπισης του μεγαλύτερου βαμπίρ, των καταπιεστών και των αδιάφορων ηγετών, μέσα από τη 

δύναμη της διαμαρτυρίας και της κοινωνικής ανυπακοής. 

24 χρόνια μετά από αυτή τη συμβολική και θαρραλέα πρόκληση σε όλους τους μουσουλμάνους και μη 

μουσουλμάνους με την ανθρωπότητα στην καρδιά, από τον Ιμάμ Χομεϊνί, το Διεθνές Quds, έγινε σύμβολο 

της παγκόσμιας συγκέντρωσης της ανθρωπότητας για διαμαρτυρία, υποστήριξη και επίδειξη αλληλεγγύης 

προς τους καλούς και πνευματικούς ανθρώπους Της Παλαιστίνης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο 

παλαιστινιακός λαός υπέστη 60 χρόνια ανείπωτης δυσκολίας, ταπείνωσης, σύλληψης, βασανιστηρίων, 

κατεδάφισης των σπιτιών και σιωπής για εγκλήματα που δεν καταλαβαίνουν ούτε εκτιμούν εν μέσω 

παγκόσμιας σιωπής και μη δράσης εναντίον του σφετεριστικού και ταπεινωτικού σιωνιστικού κράτους του 

Ισραήλ. 

Ο εκφοβισμός και η γενοκτονία εναντίον του καλού και πνευματικού λαού της Παλαιστίνης απαιτούν έναν 

νηφάλιο προβληματισμό, την ουσία του ανθρωπισμού και της συνύπαρξής μας. Η σιωπή δεν είναι μόνο 

ένα έγκλημα σε αυτή την ιστορική απελπισία, αλλά αμφισβήτησε τη συνολική ουσία των παγκόσμιων 

σωμάτων και της ανθρωπότητας. Πρέπει να αναζητήσουμε τη συνείδησή μας και να ανακαλύψουμε ξανά 

τον Θεό μας δίνοντας ανθρωπισμό, ελεημοσύνη και αγάπη. Ο κόσμος κουράστηκε με την σκληρότητα, την 

αδικία, την καταπίεση, την γενοκτονία και την απάνθρωπη συμπεριφορά στον άνθρωπο. Οι φωνές 

αλληλεγγύης και υποστήριξης προς τους καλούς και πνευματικούς λαούς της Παλαιστίνης θα 

επαναληφθούν σε όλο τον κόσμο την ερχόμενη Παρασκευή. 
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Από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τον 

Καναδά, τη Βολιβία, τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό, τη 

Χιλή, το Ισραήλ, τη Συρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την 

Κένυα, το Νίγηρα, τη Νότια Αφρική, τη Νιγηρία κλπ. Μια 

ημέρα για να δείξουμε την αγάπη, την αλληλεγγύη και να 

ζητήσουμε δικαιοσύνη, ελευθερία και αξιοπρέπεια για τον 

παλαιστινιακό λαό. Μια διαμαρτυρία μεγάλης σημασίας, 

που δείχνει ότι η παγκόσμια ανθρωπότητα δεν τους έχει 

ξεχάσει ούτε τους έχει εγκαταλείψει. ΧΩΡΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ; 

Αυτή η έκρηξη της αλληλεγγύης, της αγάπης και της 

υποστήριξης είναι ο παγκόσμιος θαυμασμός των πολιτών 

στον καλό και πνευματικό λαό της Παλαιστίνης για την 

επιμονή, την αντίσταση, τον αγώνα διαμονής, το θάρρος 

και την αποφασιστικότητά τους να απελευθερωθούν και 

να ξεφύγουν από τα δεσμά της αδικίας και της 

ατιμωρησίας που διαπράττει ο Σιωνιστικός έλεγχος του 

Ισραήλ. Για εμάς, σε αυτή τη χώρα της χαμένης ευκαιρίας που ονομάζεται Νιγηρία, την ερχόμενη 

Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013, ενώνουμε τις φωνές μας για να δείξουμε την αγάπη και την υποστήριξή 

μας στον παλαιστινιακό λαό. Από το Kano, το Potiskum, το Kaduna, το Bauchi, το Sokoto, το Kebbi, το 

Niger, το Lagos, το Oyo, το Enugu, τα ποτάμια, το Borno, το Adamawa, το Zamfara, το Plateau κλπ. Το 

πεδίο μάχης των ισλαμικών και κοσμικών ιδεολογιών · Η πόλη της γνώσης και η γη της Alzakzaky, η Za-

rialocal κυβέρνηση της πολιτείας Kaduna. Συμφωνούμε για την αλληλεγγύη προς τον καλό και πνευματικό 

λαό της Παλαιστίνης. 

Ταιριάζουμε για να δείξουμε στον κόσμο την υποστήριξή μας και τη συμπαράστασή μας για όλες τις 

κακουχίες και τις απώλειες που έχετε υποστεί στα χέρια του παράνομου σφετεριστή. Αναδρομικά, είναι 

εξίσου σημαντικό να στείλουμε μια προειδοποίηση στην κυβέρνηση της Νιγηρίας. Γνωρίζουμε ότι ο 

σφετεριστής είναι τώρα ο οδηγός σας άγγελος. Έτσι, μπορεί να σας προτρέψει να δημιουργήσετε 

αντίσταση και να επιχειρήσετε να σταματήσετε την ειρηνική διαμαρτυρία. Πιστεύω ότι θα είναι αντίθετο 

προς το συμφέρον σας να προσπαθήσετε να σταματήσετε αυτή τη διαμαρτυρία, διότι οι διαδηλωτές με 

την πάροδο των χρόνων έχουν κάνει τον εαυτό τους καλύτερο της ευγένειας και της ωριμότητας που 

κανείς έχει δει. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε απόπειρα ή προσπάθεια να σταματήσει η διαμαρτυρία 

αλληλεγγύης των λαών στον καλό και πνευματικό λαό της Παλαιστίνης θα πρέπει να αντισταθεί με όλη μας 

τη δύναμη. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μας στην Παλαιστίνη, χαιρετίζουμε το θάρρος, την 

αποφασιστικότητα, τους αγώνες εμμονής και την αντίσταση εναντίον της υποδούλωσης και της 

ταπείνωσης και της επιθυμίας να είστε ελεύθεροι. Μοιραζόμαστε τους πόνους σας. Μοιραζόμαστε τις 

απώλειές σας. Μοιραζόμαστε τις δυσκολίες που περάσατε κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα ευλογίας και 

προσευχόμαστε μια μέρα που όλοι θα χαρούμε να χαιρετίσουμε και να ικετεύσουμε τον Αλλάχ (SWT), τον 

Αγγελιοφόρο και τα μέλη των οικογενειών του (α) για τη νίκη που επιτύχατε . 



Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη  

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

 

Τέλος, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτό το μέσο για να συγχαρώ την ανθρωπότητα και τους ηγέτες 

του κινήματος αντίστασης σε όλο τον κόσμο και στη Νιγηρία, τον Maulana Sayyed Ibrahim Yaqub Al-

zakzaky. Για την απάντηση στο αίτημα και τη διατήρηση της παράδοσης των διεθνών Quds ως σκέψη και 

πρακτική από τον Imam Ruhullah Al-Musawi Al-Khomeini. Το άγγιγμα της καθαρότητας και το φως του 

Αλλάχ στη γη. Μέσω της έμπνευσης, της διδασκαλίας, της αφοσίωσης και της πνευματικής κηδεμονίας, ο 

κόσμος του Ισλάμ σώθηκε από την κατάρρευση. 

Η διεθνής ημέρα Quds, έχει γίνει πλέον ένα παγκόσμιο κίνημα κατά της τυραννίας, της αδικίας, της 

καταπίεσης και των μη παραγωγικών ηγετών και του θεσμού που εκπροσωπούν. Αυτή είναι η στιγμή της 

αλήθειας και ο κόσμος ξαναζωντανεύει μετά από πολλά χρόνια ύπνου και αδράνειας. Είθε ο Αλλάχ, να 

συνεχίσει να σκορπάει το έλεός Του και να βοηθάει τον καλό και πνευματικό παλαιστινιακό λαό και την 

ανθρωπότητα έναντι των κατασκευαστών αυτοκρατοριών και απερίσκεπτων και ψυχοπαθητικών 

ανθρώπων και ατόμων που αισθάνονται ότι είναι προορισμένοι να κυβερνούν και να κυριαρχούν τους 

άλλους.  Ευτυχισμένη η μέρα του Κούντ αδελφοί και αδερφές του Ισλάμ και της ανθρωπότητας. 

Bukhari Muhammed Bello Jega 





Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

Χαφέζ (1317—1392 μ.Χ) 

Οι γνώσεις μας για τον ποιητή μέχρι 

πρόσφατα ήταν ελάχιστες. Τελευτάια 

όμως Πέρσες ερευνητές, όπως ο 

Αμπντούρ Ραζίμ Χαλχαλί, ο Μοχαμάντ 

Ναφισί , Ο Μοχαμάντ καζβινί, καθώς και 

ευρωπαίοι συνάδελφοί τους, έριξαν 

αρκετό φως στη ζωή του μεγάλου αυτού 

ποιητή της Περσίας. Ο Χβαγιά 

Σαμσουντ—ντίν Μοχαμάντ Χαφέζ 

γεννήθηκε γύρω στο 1317 μ.Χ στο Σιράζ 

όπου έζησε για όλη του τη ζωή, εκτός από 

ένα μικρό χρονικό διάστημα, όπου και 

πέθανε το 1392μ.Π .Η κάθοδος 

Μογγόλων κατέστεψε, είναι γεγονός, τα 

πάντα στη γενέτειρα του ποιητή.Σιγά σιγά 

όμως τα πράγματα άρχισαν φαίνεται να 

ησυχάζουν. 



Σκέψη, Λογοτεχνία και Τέχνη  

Μορφωτικό Κέντρο του Ιράν

 

Ο ίδιος ο Χαφέζ αναφέρεται στην ήσυχη εποχή που πέρασε η πόλη κατά τη διάρκεια της βασλείας του Σείχη 

Αμπού Ισάκ Ιντζού. 

Ο Σείχη ήταν ο χορηγός των ποιητών. Καθαιρέθηκε όπως από το γιο του και διάδοχο Τζιαλαλουντίν Σαχ Σουγιά, ο 

οποίος βρισκότανε σε συνεχείς πολέμους με όλους τους γείτονες, ακόμη και με τον αδερφό του Μαχμούντ, Σάχη 

του Ισφαχάν. Ακολούθησαν άλλοι τρεις Κυβερνήτες,ώσπου έφτασε η εποχή που ο Τιμούρ χτύπησε δύο φορές την 

πόρτα της επαρχίας Φαρς και έσπειρε τον τρόμο. Ο Χαφέζ, μολονότι έζησε αυτά τα γεγονόντα, παραδόξεως δεν 

τα περιγράφει στην ποιητική του συλλογή « Ντιβάν». 

Κάποιος μύθος θέλει τον Χαφέζ να συνδιαλέγεται με τον Τιμούρ και να τον εντυπωσιάζει με την ευφυία του, κάτι 

που μάλλον είναι αδύνατο να έχει συμβεί, αφού ο Τιμούρ το 1393 δεν είχε κατάλαβει το Σιράζ και Χαφέζ είχε 

πεθάνει το 1392. 

Το πολιτιστκό επίπεδο του Σιράζ ήταν υψηλό, έτσι ο Χαφέζ έλαβε στη γενέτειρά του καλή μόρφωση.Ήταν μάλιστα 

κορυφαίος στα θρησκευτικά και στο κοράνιο.Σ’αυτό εξάλλου οφείλει και το όνομα του . Χαφέζ σημαίνει «αυτός 

που γνώριζει το κοράνι από μνήμης». Έγραψε θεολογικά έργα σε πρόζα, στην αραβική. Μερικά μάλιστα 

συμπεραίνεται ότι ο ποιητής γνώριζει και τουκικά. 

Ο Χαφέζ όπως συνθιζόντας εκείνα τα χρόνια , εργάστηκε στην αυλή του Σαχη Σουτζά που ήταν και ίδιος ποιητής. 

Σαν ποιητής του παλματιού τραγουδούσε ύμνους και επαινους για τους εκάστοτε κυβερνήτες.  

Τα πράγματα όπως λέει  ο μύθος, άλλαξαν στο παλάτι και, κατά το 1368-1369μ.Χ μια ομάδα κληρικών έπεισε το 

Σάχη ν’ απομακρύνει τον Χαφέζ από την αυλή του, πράγμα που έγινε . Ο Χαφέζ που είχε στο μεταξύ συνηθίσει 

στην καλοπέραση, παραπονείται σε πολλά από τα ποιήματα του για την κακή του μοίρα. Η Θέση του 

επιδεινωνόνταν συνεχώς , για αυτό έφυγε. Πήγε στο Ισφαχάν και το Γιαζντ, όπου παρέμεινε από το 1372 έως το 

1374 μ.Χ .Μετά όμως επέστρεψε στο Σιράζ και ικέτευσε τους πρώην χορηγούς του για βοήθεια. 

Αυτή είναι η αλήθεια, αντίθεια με το μύθο που κυκλοφορεί ότι τάχα ο Χαφέζ δεν ενέδωσε σε καμία από τις 

δελεαστικές προτάσεις άλλων βασιλέων και κυβερνήτες να επισκεφτεί τα παλάτια τους, και ότι έμεινε όλη του τη 

ζωή στο Σιράζ που αγαπούσε πολύ. Έφυγε, λένε μόνο μια φορά γι να επιστρέψει αμέσως Μετά την επιστροφή 

του, δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιες ήταν οι σχέσεις του με τους εκάστοτε κυβερνήτες. Ξέρουμε μόνο πως στα 

τελευταία χρόνια της ζωής του ο ποιητής έχαιρε πάλι μεγάλης εκτίμησης, όπως και πριν. Σε μια αυτοβιογραφία 

του, που βρέθηκε στην Τασκένδη , Ο Χαφέζ γράφει για τους δύσκολους καιρούς της ανέχειας, κατά τη διάρκεια 

της νιότης του. Εκτός από μερικά αποσπάσματα Γκετέ και Ρουμπαί δύο Κασιντέ και δύο Μασναβί (ένα εκ των 

οποίων ονομάζεται Σαγκι-Ναμέ) η ανθολογία του Χαφέζ το Ντιβάν αποτελείται αποκλειστικά από Γκαζάλ, δηλαδή 

ωδές .Τα μυστικιστικά του κείμενα πολλαπλασιάζονται κατά την περίοδο που ο ποιητής πέφτει στη δυσμένεια 

του Σάχη Σουτζά . 

Ο Χαφέζ ενταφιάστηκε στο Σιράζ όπου του έχουν χτίσει ωραιότατο μνημείο.   

Χαίρε Σιράζ με τα ασύγκριτα περίχωρα σου. 

Ω Κύριε, φύλαγε το από κάθε κακό  

Χαφέζ 



 

Highlight in English 

Ayatollah Khamenei's Opinion on the blessed month of Ramadan 

We read in some verses of the dua that is partic-

ular for the days of the month of Ramadan, “This 

is the month of fasting, this is the month of ris-

ing, this is the month of returning to God – “Turn 

to Your Lord in repentance” [The Holy Quran, 39: 

54] – this is the month of repentance, and this is 

the month of forgiveness and mercy.” This 

month and this environment enjoy such charac-

teristics . One issue that is repeated in the pray-

ers of the auspicious month of Ramadan is drawing people's attention to the worlds after this 

material world, the world of death, the world of the grave, the world of the Judgment Day and 

one's difficulties in facing divine calculations and divine questioning. This is one of the issues 

that exist in the prayers of the auspicious month of Ramadan. Paying 

attention to this is very important for us officials who have certain re-

sponsibilities. A factor that helps us control and monitor this is attention 

to these worlds. When we understand that "Not the weight of an atom 

becomes absent from Him" [The Holy Quran, 34: 3] that no small move, 

action and statement will escape the eyes of divine calculators after our 

death and that we will be questioned about all these things, this will 

deeply affect our behavior, our statements and our moves.  

Our responsibility is to work hard, to avoid sins and – to put it briefly – 

to show piety. Piety, which has been considered as the main philosophy 

and goal of fasting in the month of Ramadan, means this. Piety means 

taking care of oneself. We should constantly take care of ourselves. Of 

course, primarily, I am addressing this statement to myself. All of us are 

responsible. Therefore, we should appreciate the value of the month of 

Ramadan.We should appreciate the value of this month of Ramadan 

which we are in now. Thousands of thousand months of Ramadan have 

come and gone throughout history. And thousands of thousand months 

of Ramadan will come and go during which time we are not living. Amid 

these billion months of Ramadan in history, we are present in a few of them. In this chain of 

the months of Ramadan of history, we have been given the opportunity to spend 20, 30, 50, 

60 months of Ramadan from the age of taklif until the end of our lives. So we should appreci-

ate the value of them.  

One issue that is repeated in the prayers of 

the auspicious month of Ramadan is drawing 

people's attention to the worlds after this ma-

terial world, the world of death, the world of 

the grave, the world of the Judgment Day and 

one's difficulties in facing divine calculations 

and divine questioning. This is one of the is-

sues that exist in the prayers of the auspicious 

month of Ramadan. Paying attention to this is 

very important for us officials who have cer-

tain responsibilities. A factor that helps us 

control and monitor this is attention to these 

worlds. When we understand that "Not the 

weight of an atom becomes absent from 

Him" [The Holy Quran, 34: 3] that no small 

move, action and statement will escape the 

eyes of divine calculators after our death and 

that we will be questioned about all these 

things, this will deeply affect our behavior, our 

statements and our moves.  



Highlight in English 

 

Ayatollah Khamenei's Opinion on Women's Issues 

The issue of women is an important issue. The best people who can follow up and solve this issue are 

women themselves. We do not suffer from a lack of educated, broad-minded, talented, literary and artis-

tic women. Thankfully today, there are many such women in our country. As I mentioned before, we had 

never had such a large number of educated, knowledgeable and outstanding women in the history of our 

country, neither in seminary nor in academic environments. We had never had so many woman writers, 

poets and researchers in different fields of study. Fortunately today, we have such women thanks to the 

Islamic Republic. These things have been achieved in the shade of Islam, the Islamic Republic and Imam's 

(r.a.) enlightening outlook towards the issue of women. This was pointed out in the statements of the la-

dy who delivered a speech as well. We had never enjoyed such a condition in our country. We should 

thank God for His blessings and we should ask Him to increase these blessings. We should thank Him for 

these blessings and the way to thank Him is what I pointed out in this meeting. We should look at the di-

vine guidance and forget about the materialistic views which are promoted today by westerners and the 

Americans. They are very vile and they make extravagant claims. Besides, they have a propagandist out-

look. If someone speaks against them, they launch a propagandist attack. But you should not pay atten-

tion to their propaganda and, by Allah's favor, you should move forward. If we want our outlook towards 

the issue of women to be healthy, reasonable and precise, the first condition is that we should complete-

ly clear our minds of the statements that westerners make about women - about their employment, man-

agement and sexual equality. One of the greatest mistakes of western thoughts about the issues of wom-

en is this sexual equality. Justice is a legitimate concept, but equality is sometimes legitimate and some-

times illegitimate. Why should we separate an individual who has been built for a particular domain - in 

terms of one's natural make up, whether physical or emotional - from that particular domain and drag 

her towards another domain which Allah the Exalted has built for another make-up? Why should we do 

this? What reason do we have for doing so? What kind of sympathy is this? Why should women be en-

trusted with carrying out male tasks? What kind of honor is to have women carry out male tasks? I am 

sorry that sometimes women and ladies themselves show sensitivity over this issue. They ask, "What is 

our difference with men?" Well, there is no difference between men and women on many issues. Islam 

looks at men and women as human beings. There is no difference between men and women on the issue 

of humanity, spiritual positions and the many intel-

lectual and scientific talents that they have. But 

they have two different molds. Each of these molds 

is shaped for a particular task. Of course, there are 

certain common tasks among them. Is it a service if 

we separate either of these two molds from their 

domain and put it in another domain? This is what 

westerners are doing. Many of their international 

conventions result from this outlook.  



Highlight in English 

 

If one's politics originate from morality and feed from spirituality, then it will be a tool for the people 

who are faced with it, to achieve perfection and paradise. But if politics become separate from morality 

and spirituality, then it will be demagoguery. It will be a tool for gaining power at any price, for accumu-

lating wealth and for furthering one's own interests. This kind of politics is like a pest. It is a pest for both 

the politician himself and for the people who are faced with this kind of politics in their everyday life. 

The Commander of the Faithful (a.s.) describes his rule, during which three all-out wars were waged and 

thousands of soldiers were killed, in a way that it shows his contempt. You should take a look at Nahjul 

Balaghah in order to see what he has said in this regard. Once, when addressing Ibn Abbas, he described 

it as something which is even less worthy than his old and patched up shoelaces. In another part of 

Nahjul Balaghah, he said, "Then you would have seen that in my view this world of yours is no better than 

the sneezing of a goat" [Nahjul Balaghah, Sermon 3]. 

What value does the sneezing of a goat have? It has no value. He says that this power and this rule is 

even of less worth and less significance than the sneezing of a goat. In the same sermon, he explains why 

he accepted government: "If people had not come to me and supporters had not exhausted the argu-

ment, [I would not have accepted caliphate]". He said that he accepted caliphate because the people in-

sisted and pledged allegiance to him. 

One of the characteristics of his politics is that it was free of any deception and trickery. The Commander 

of the Faithful (a.s.) has narrated, "If it were not for piety, I would be able to use tricks better than all de-

ceitful Arabs" [al-Kafi, Volume 8, page 22]. When comparing himself with Muawiyah, he says, "I swear to 

God that Muawiyah is not more clever than me" [Nahjul Balaghah, Sermon 200]. But what should Ali do? 

When he is committed to piety and morality, then his hands and his tongue are tied. This is the method 

of the Commander of the Faithful (a.s.). 

If one is not pious, his hands and his tongue are free and they 

can do and say whatever they want. If we are not pious, we can 

say things which are not true, we can engage in slandering, we 

can tell lies to people, we can break our promises, and we can 

become attached to the enemies of the straight path. When pie-

ty does not exist, this is the way we behave. The Commander of 

the Faithful (a.s.) said that he chose politics and piety together. 

This is why there was not any deception and dishonesty in the 

methods that he adopted. 

Imam Ali (a.s.) said he chose politics and piety together 



 

Highlight in English 

What is Islamic Democracy? 

When we speak about religious or Islamic democ-

racy, some people think that such democracy is 

only manifested at ballot boxes and through elec-

tions, that elections are only one manifestation of 

religious democracy. [Religious] democracy means 

a system which is based on religion and Islam. The 

masters of social life are the people themselves. 

Democracy means this. This is the meaning of Is-

lamic democracy. 

The enemy focuses efforts on depriving the Islamic 

Republic of religious democracy 

The enemy has focused his efforts on depriving the 

Islamic Republic of religious democracy – this 

unique, innovative and attractive phenomenon for 

Muslim nations. They are trying to do this. If they 

had been able, they would have cancelled elec-

tions, but they failed and they will continue to fail. 

If they had been able to destroy the Guardian 

Council or to render its supervision ineffective, 

they would have done so, but they could not. Now 

that they could not do this, they have resorted to 

these methods. They are entering the scene 

through these methods. We should pay careful 

attention. 

The Islamic Republic is a democratic system in the true 

sense of the word 

At certain points in time, some demagogues and western-

ized individuals tried to cancel or delay elections, but by 

Allah's favor, they were prevented from doing so and the 

elections were held in their scheduled date. This is This is 

why our elections are thankfully the manifestation of de-

mocracy. The Islamic Republic is a democratic system in 

the true sense of the word. Of course, the Americans and 

their propaganda agents constantly speak against our 

elections in different ways. In the present time , they do 

not say even one single word against the dictatorial, ty-

rannical and hereditary regimes that exist in the region, 

but they constantly blame and make false criticisms 

against Iran that is holding different elections one after 

another. This is while in Iran, all the bases of the system - 

ranging from the Leadership and the president to the 

members of the Majlis, the Assembly of Experts and city 

and village councils - are elected by the people. 

Movements originating from democracy should be 

launched within the framework of Islamic sharia 

Jun 4, 2014 

There are two fundamental points in building this 

civil-political system and these two points are inter-

connected. In one sense, these two points are two 

sides of the coin of truth. One is entrusting the 

affairs of the country to the people through democ-

racy and elections and another is launching this 

movement - which originated from Islam - and any 

movement which originates from democracy and 

entrusting tasks to people, within the framework of 

Islamic sharia. These are two parts. In other words, 

these are two sides of the same truth. 

Ayatollah Khamenei's Opinion on Elections and Religious 

Democracy 



Highlight in English 

 

 

Imam Khomeini was one of the great divine signs 

 

What I consider as today’s need is primarily insistence on the principles of the Rev-

olution. The principles of the Revolution are the same things that exist in Imam’s 

(r.a.) testament and statements. These are the foundations and pillars of the Revo-

lution. I advise youth to read Imam’s (r.a.) testament. You did not see Imam (r.a.), 

but he is manifested in that testament. He is manifested in those statements and 

words. The content of Imam (r.a) – who managed to shake the whole world – is 

the same things that exist in that testament and in his statements. Imam (r.a.) can-

not be distorted. He cannot be defined against what he was. His statements are 

available. So, insistence on the principles of the Revolution is necessary.  

Nov 16, 2016 

Our magnanimous Imam (r.a.) was a great divine sign: he was the real “Grand Aya-

tollah”!  

Mar 6, 2017 



 

Highlight in English 

570 suspected cholera cases treated in 3 weeks in Yemen 

"There are fears that the disease could turn into 

an epidemic. Two years into the war, the 

healthcare system has collapsed, hospitals are 

destroyed... and government employees' sala-

ries have not been paid," said Ghassan Abou 

Chaar, the spokesman for the international 

medical charity, on Sunday. 

He added that the MSF had witnessed a marked 

increase over the past week in suspected chol-

era cases in five provinces across the country. 

Abdelhakim al-Kahlani, the spokesman for Yem-

en's Ministry of Health, said the bacterial infec-

tion had resurfaced the previous week in the 

impoverished country, with reported cases in 10 

provinces. He added that two cholera-related 

fatalities had been confirmed in the capital 

Sana'a, three in the central province of Ibb and 

four in the western province of Hudaydah. 

On Saturday, Kahlani reported that the total 

number of cholera cases had reached 1,350 

cases in all provinces in Yemen. 

In early October last year, the World Health 

Organization announced the grim news of chol-

era outbreak in Yemen, and three weeks later it 

reported that the number of cholera cases 

across the country, including the capital, had 

soared to hundreds. 

Last year, nearly 100 people lost their lives due 

to an outbreak of cholera and acute watery di-

arrhoea in Yemen. 



 

Highlight in English 

 

Supporting Sheikh Isa Qassim religious duty: Bahraini clerics 

Bahraini clerics have called on all the people of the Persian Gulf Arab country to show their solidarity with 

distinguished Shia cleric Sheikh Isa Qassim, saying that the people's unwavering support for him is the 

“religious duty” of all Muslims. 

In a joint statement released on Monday, Bahraini clerics said that “there is no doubt that defending sen-

ior cleric Sheikh Isa Qassim is in fact defending Islam and our country.” 

Addressing all “fathers, mothers, boys and girls” of the island country, the statement said that the Bahrai-

nis were "in the most difficult chapter of history," and called for the continuation of the campaign against 

the Al Khalifah regime, which “targets your religion and your source of emulation.” 

The Bahraini High Criminal Court was scheduled to hold Sheikh Qassim's final trial session on Monday, but 

the hearing was postponed to May 7. 

The clerics urged the citizens to express their strong protests against the regime until their final victory, 

saying that “God is with them” and they “are able to defeat the despotic government.” 

The statement by the Bahraini clerics called on the people who can travel to the northwestern village of 

Diraz, Sheikh Qassim’s native village, on Monday evening to convene around his house and pray that God 

save him from the threats posed by the “cowardly” ruling regime. 

Thousands of people are now holding a protest rally in Diraz in support of the senior cleric with a sit-in 

reported outside Sheikh Qassim's house. 

Bahraini police arrested several activists Monday, on the eve of the anticipated verdict in the trial of 

the leading Shia cleric, witnesses said. 

Police in the kingdom mounted checkpoints outside 

Shia villages near Manama and made several arrests, 

witnesses and activists added. 

The authorities did not announce any arrests. 

Highlight in English 



 

Highlight in English 

The last trial session for Sheikh Qassim was scheduled in early February, but was postponed to February 

26 amid fears of a surge in popular outrage. It was, however, postponed for a second time and was set to 

be held on March 14.  

The Manama regime has leveled charges of “illegal fund collections, money laundering and helping ter-

rorism” against Sheikh Qassim, who has strongly rejected them.  

Bahraini authorities stripped the cleric of his citizenship on June 20, 2016. They later dissolved the Islamic 

Enlightenment Institution, founded by him, in addition to the opposition al-Risala Islamic Association. 

Sheikh Qassim, 77, is the spiritual leader of the country’s dissolved opposition bloc, al-Wefaq National 

Islamic Society. 

Bahrain's Public Prosecutor had earlier demanded capital punishment for Sheikh Qassim, his office staffer 

Mirza al-Dirazi and al-Wefaq’s Deputy Secretary General Sheikh Hussein al-Daihi. Thousands of anti-

regime protesters have held demonstrations in Bahrain on an almost daily basis ever since a popular up-

rising began in the kingdom in mid-February 2011. 

They are demanding that the Al Khalifah dynasty relinquish power and allow a just system representing 

all Bahrainis to be established. Manama has gone to great lengths to clamp down on any sign of dis-

sent. On March 14, 2011, troops from Saudi Arabia and the United Arab Emirates were deployed to assist 

Bahrain in its crackdown. 

Scores of people have lost their lives and hundreds of others sustained injuries or got arrested as a result 

of the Al Khalifah regime’s crackdown. 



 

 

 



 


