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Ίδρυςη και αρχζσ του Ιςλάμ 

• Άραβεσ: λαόσ νομαδικόσ ςθμιτικισ καταγωγισ  ςτθν  αραβικι 
χερςόνθςο. το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 1θσ χιλιετίασ π.Χ. 
εμφανίηονται ωσ επιδρομείσ και δθμιουργοφν μόνιμθ εγκατάςταςθ 
ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ (δθλ. ςε βαςίλεια).  

• Σαχφτατθ εξάπλωςθ των Αράβων κυρίωσ γιατί ο λαόσ αυτόσ 
αςπάςτθκε τθ κρθςκεία του Ιςλάμ (= αφοςίωςθ και πίςτθ ςτο 
κζλθμα του Θεοφ) 



Περςικι μινιατοφρα με κζμα τθν αποκάλυψθ του Γαβριιλ ςτον Μωάμεκ (1307) 



Η λζξθ "Αλλάχ" ςε αραβικι καλλιγραφικι γραφι 



Muhammad the prophet of Islam 



                                
                                       Ιςλάμ 
  

1.Μονοκεϊςτικι κρθςκεία που ίδρυςε ο Μωάμεκ (570-632) 

2.Ο Μωάμεκ ιταν οδθγόσ καραβανιϊν και ταξίδευε για εμπορικοφσ ςκοποφσ ςτισ χϊρεσ τθσ Εγγφσ 
Ανατολισ. Ζτςι γνϊριςε τισ κρθςκείεσ του Ιουδαϊςμοφ και του Χριςτιανιςμοφ. 

3.Με ςτοιχεία που πιρε από αυτζσ τισ κρθςκείεσ διαμόρφωςε τισ αρχζσ τθσ νζασ κρθςκείασ του 
Ιςλάμ. 

4.Ο Μωάμεκ διακιρυξε τθ νζα κρθςκεία αλλά γριγορα εκδιϊχκθκε από τθν πατρίδα του, τθ 
Μζκκα, και κατζφυγε ςε μια γειτονικι πόλθ, τθ Μεδίνα, όπου δθμιοφργθςε κφκλο πιςτϊν.  

5.Η χρονιά μετακίνθςθσ του Μωάμεκ από τθ Μζκκα ςτθ Μεδίνα, το 622, λζγεται Εγίρα και 
αποτελεί τθν αρχι του χρονολογικοφ ςυςτιματοσ των Αράβων. 

6.Ραγδαία εξάπλωςθ τθσ νζασ κρθςκείασ τθν επόμενθ δεκαετία (622-632). 

 



                                Κοράνι 

• Ιερό βιβλίο του Ιςλάμ: το Κοράνι (= λόγοσ του Θεοφ) 

• φμφωνα με το Κοράνι: 

Α.οι πιςτοί (=μουςλίμ) πρζπει να να διαδϊςουν το Ιςλάμ με ιερό 
πόλεμο (=τηιχάντ) κατά των απίςτων 

Β.απαγορευόταν να αςκιςουν καταναγκαςμό ςε Χριςτιανοφσ και 
Ιουδαίουσ 

Γ.όςοι ζπεφταν ςτο πεδίο τθσ μάχθσ γίνονταν μάρτυρεσ τθσ πίςτθσ και 
εξαςφάλιηαν μια κζςθ ςτον Παράδειςο 

 



Σο Κοράνιο ι κοράνι (ςτα Αραβικά: أَْلقُرآن ,al-qur'ān αλ Κουράν) είναι το ιερό βιβλίο 
του Ιςλάμ. Για τουσ μουςουλμάνουσ το Κοράνιο είναι ο λόγοσ του Θεοφ, θ καταγραφι 
τθσ αποκάλυψισ του ςτο ανκρϊπινο γζνοσ, ζτςι όπωσ μεταδόκθκε ςτον προφιτθ 
Μωάμεκ από τον αρχάγγελο Γαβριιλ (Σηιμπρίλ) ςε μια περίοδο 23 χρόνων, από τισ 22 
Δεκεμβρίου 609 μ.Χ, όταν ο Μωάμεκ ιταν 40 ετϊν, ζωσ το 632 τθν χρονιά κανάτου 
του. 
 
Για τουσ μουςουλμάνουσ ι αποκάλυψθ του κορανίου ιταν το μεγαλφτερο καφμα του 
προφιτθ, και θ απόδειξθ ότι ιταν αλθκινόσ προφιτθσ. Αυτόσ ιταν και το τελευταίο 
κεϊκό μινυμα κλείνοντασ τον κφκλο των προφθτϊν που ξεκίνθςε με τον Αδάμ με 
τελευταίο προφιτθ τον Μωάμεκ. 

Η λζξθ "Κοράνιο" ςε αραβικι καλλιγραφικι γραφι 



Η επζκταςη-Παράγοντεσ και ςυνζπειεσ 

• Ο ιερόσ πόλεμοσ ενζπνευςε ακατανίκθτθ ορμι ςτουσ Άραβεσ. 
• Μετά τον κάνατο του Μωάμεκ, του Προφιτθ, εξορμοφν από τθν Αραβικι 

χερςόνθςο. 
• Με αρχθγό τον χαλίφθ, τον τοποτθρθτι και διάδοχο του Προφιτθ, 

ςυγκροφονται με τον βυηαντινό ςτρατό ςτθ μάχθ του Γιαρμοφκ (636) και 
τον ςυντρίβουν. 

• ε λίγα χρόνια οι Άραβεσ κατακτοφν τισ βυηαντινζσ και περςικζσ επαρχίεσ 
ςτθ γφρω περιοχι: Παλαιςτίνθ, υρία, Αίγυπτοσ, Μεςοποταμία, Περςία. 

• Σα ανατολικά ςφνορα του Βυηαντίου υποχϊρθςαν ςτισ παρυφζσ τθσ 
Μικράσ Αςίασ. Οι περιοχζσ τισ οποίεσ είχε ανακτιςει ο Ηράκλειοσ μερικά 
χρόνια πριν από τουσ Πζρςεσ, χάκθκαν. Η αραβικι απειλι κορυφϊκθκε 
ςτο πζραςμα από τον 7ο ςτον 8ο αιϊνα.  



                            Παράγοντεσ 

• Οι παράγοντεσ των αραβικϊν κατακτιςεων ιταν: 

Α.θ εξάντλθςθ των Βυηαντινϊν και των Περςϊν από τον μακροχρόνιο 
μεταξφ τουσ πόλεμο κυρίωσ ςτα χρόνια του Ηράκλειου 

Β.αντίκεςθ μεταξφ του κζντρου(Κωνςταντινοφπολθσ) και των 
ανατολικϊν επαρχιϊν του Βυηαντίου που παρζμεναν προςκολλθμζνεσ 
ςτθν αίρεςθ του Μονοφυςιτιςμοφ. Αυτζσ οι επαρχίεσ κατακτικθκαν 
ωσ τα μζςα του 7ου αι και ενςωματϊκθκαν ςτο Χαλιφάτο (=αραβικό 
κράτοσ) 



Με τθν γενικι ονομαςία «Μονοφυςίτεσ» εννοοφμε ζνα πλικοσ κρθςκευτικϊν ομάδων με 
μικρζσ δογματικζσ διαφορζσ αναμεταξφ τουσ. Πίςτευαν πωσ ο Χριςτόσ είχε μια φφςθ, τθν 
κεϊκι. Αυτό διότι κατά τθν ζνωςθ τθσ κείασ με τθν ανκρϊπινθ φφςθ- όπωσ υποςτθρίηουν- 
υπερτζρθςε θ πρϊτθ και οφτε λίγο οφτε πολφ «απορρόφθςε» τθν δεφτερθ. 
 
Εξαπλϊκθκε κυρίωσ ςτισ ανατολικζσ επαρχίεσ του Βυηαντινοφ Κράτουσ, δθλαδι ςτθν υρία, 
τθν Παλαιςτίνθ, τθν Μεςοποταμία και τθν Αίγυπτο. Για να μπορζςουν να απαλλαγοφν από 
τθν ςκλθρι ςτάςθ που επζδειξε ο Ιουςτινιανόσ και οι κατοπινοί αυτοκράτορεσ εναντίον τουσ, 
αναγκάςτθκαν να αποδεχτοφν τθν κυριαρχία των Αράβων. 

Ο Ηράκλειοσ απαγόρευε ςτουσ oρκοδόξουσ [δθλαδι ςτουσ μονοφυςίτεσ] να τον 
ςυναντοφν και δε δεχόταν τα παράπονά τουσ για τισ εκκλθςίεσ που τουσ είχαν πάρει. Για 
το λόγο αυτό ο Θεόσ τθσ εκδίκθςθσ, που μόνο αυτόσ είναι παντοδφναμοσ [...], είδε τθ 
ςκλθρότθτα των Ρωμαίων, που ς’ όλθ τουσ τθ χώρα λεθλατοφςαν ςκλθρά τισ εκκλθςίεσ 
μασ και τα μοναςτιρια μασ και μασ καταδίκαηαν χωρίσ ζλεοσ, και ζφερε από το Nότο 
τουσ γιουσ του Ιςμαιλ [τουσ Άραβεσ μουςουλμάνουσ], για να μασ απελευκερώςουν από 
τα χζρια των Ρωμαίων [...], από τθν κακία, τθν οργι και το ςκλθρό φανατιςμό τουσ 
εναντίον μασ.  
Μιχαήλ ο Σύρος, Χρονογραφία, 12ος αιώνας 





Προζλαςη των Αράβων ςτη Δφςη 

• Κατζλαβαν τισ ακτζσ τθσ Βόρειασ Αφρικισ 

• Αφοφ κατζλαβαν και τθν Καρχθδόνα (τζλθ 7ου αι), πζραςαν τον 
πορκμό του Γιβραλτάρ (αρχζσ 8ου αι) και υπζταξαν το μεγαλφτερο 
μζροσ τθσ Ιςπανίασ.Σουσ αναχαίτιςε ο Κάρολοσ Μαρτζλοσ 
(μαγιορδόμοσ των Φράγκων) ςτο Πουατιζ (βόρεια των Πυρθναίων)  
το 732. 

 







Η μάχη του Πουατιέ, μικρογραφία από γαλλικό χρονικό, 
British Library) 



Προζλαςη των Αράβων ςτην Ανατολή 

• Οι Άραβεσ προζλαςαν μζχρι τθν οροςειρά του Σαφρου, όπου 
ςτακεροποιικθκαν τα αραβοβυηαντινά ςφνορα. 

• Διεκδίκθςαν από τουσ Βυηαντινοφσ τθν κυριαρχία ςτθ Μεςόγειο κάλαςςα. 
Ναυπιγθςαν αξιόμαχο ςτόλο με τθν τεχνογνωςία και τθ ναυτικι εμπειρία 
που πιραν από τουσ Φοίνικεσ και τουσ Αιγφπτιουσ. 

• Κατζκτθςαν τθν Αίγυπτο (646),τθν Κφπρο, τθ Ρόδο, τθν Κω, τθ Χίο, τθν 
Κφηικο. 

• Πολιόρκθςαν δφο φορζσ τθν Κωνςταντινοφπολθ (674-678 και 717-718).Οι 
Βυηαντινοί τουσ απζκρουςαν με τθ βοικεια των απόρκθτων τειχϊν και  με 
τθ χριςθ του υγροφ πυρόσ , ενόσ νζου όπλου που κατζκαιε τα εχκρικά 
πλοία (ιταν επινόθςθ του φρου μθχανικοφ Καλλίνικου). 

• Κατζκτθςαν τθν Κριτθ , τθ ικελία και τθν ιδιαίτερθ πατρίδα του 
Βυηαντινοφ αυτοκράτορα Θεόφιλου, το Αμόριο τθσ Φρυγίασ, τον 9ο αι. 

 



Απεικόνισητρήσηςτοσσγρούπσρός,στοτειρόγραυοΣκσλίτζη. 





υνζπειεσ των αραβικών κατακτήςεων 

• Ο μεςογειακόσ κόςμοσ, που είχε ενοποιθκεί από τουσ Ρωμαίουσ, 
διαςπάςτθκε. 

• Σο Βυηάντιο ςυρρικνϊκθκε εδαφικά, ζχαςε ςθμαντικά αςτικά κζντρα 
και πολλζσ περιοχζσ τθσ αυτοκρατορίασ ερθμϊκθκαν. 

• Η γεωργικι παραγωγι μειϊκθκε. 

• Σο εςωτερικό και το εξωτερικό εμπόριο επθρεάςτθκε αρνθτικά.  

 



ΕΡΩΣΗΕΙ 

1. Σι είναι το Ιςλάμ; 

2. Σι γνωρίηεισ για τον Μωάμεκ; 

3. Σι είναι το Κοράνι και τι διδάςκει; 

4. Ποια αποτελζςματα είχε ο Ιερόσ πόλεμοσ; 

5. Ποιοι παράγοντεσ ςυνζβαλαν ςτισ αραβικζσ κατακτιςεισ; 

6. Μζχρι ποφ ζφταςαν οι Άραβεσ ςτθ Δφςθ και ποιοσ τουσ ςταμάτθςε; 

7. Πϊσ κυριάρχθςαν οι Άραβεσ ςτθ Μεςόγειο; 

8. Πϊσ κατάφεραν οι Βυηαντινοί να περιορίςουν τθν προζλαςθ των 
Αράβων; 

9. Ποιεσ ςυνζπειεσ είχε θ αραβικι επζκταςθ ςτθ Μεςόγειο; 


