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Ο κίνδυνοσ των ναρκωτικών και ο εθιςμόσ ςτο άτομο και την                    

  κοινωνία 
 Η δόξα ανόκει ςτον Αλλϊχ ο οπούοσ εύπε ςτο Ιερό του Βιβλύο «Και 
ξοδεύετε για χϊρη του Αλλϊχ και μην ςυμβϊλλετε με τα ύδια ςασ τα 
χϋρια ςτην καταςτροφό ςασ, και κϊνετε το καλό⸱ εύναι βϋβαιο ότι 
ο   Αλλϊχ αγαπϊ εκεύνουσ που αγαθοεργούν», (αλ-Μπϊκαρα 591). 

 Μαρτυρώ ότι δεν υπϊρχει ϊλλοσ Θεόσ παρϊ μονϊχα ο Αλλαχ, και 
μαρτυρώ ότι ο Μουχϊμμαντ εύναι Απεςταλμϋνοσ Του. Την ειρόνη 
και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχουν ο Προφότησ, τα μϋλη τησ 
Οικογϋνειϊσ του και όλοι του οι ςύντροφοι επύςησ όλοι όςοι 
ακολουθούν πιςτϊ την πορεύα τουσ μϋχρι την Ημϋρα τησ Κρύςεωσ. 
Ο Αλλϊχ ϋχει ξεχωρύςει τον ϊνθρωπο από όλα τα ϊλλα πλϊςματα, 
χαρύζοντϊσ του μυαλό που βϊςη του κρύνεται ο ϊνθρωποσ για τισ 
πρϊξεισ του. Το μυαλό εύναι το εργαλεύο τησ λογικόσ του 
ανθρώπου, που τον βοηθϊει να ςυλλογύζεται. Ο Αλλϊχ μϋμφεται 
τουσ ανθρώπουσ που δεν ςυλλογύζονται, τονύζοντασ, «Μα δεν 
ςυλλογύζονται». Τονύζει επύςησ το Κορϊνι, «Σασ ϋχουμε δεύξει τα 
Σημϊδια μασ για να ςυλλογιςτεύτε». Επύςησ, «Αυτϊ εύναι τα 
Σημϊδια για εκεύνουσ που ςυλλογύζονται». Ο αλ-Χϊςαν αλ-Μπϊςρυ 
εύπε, «Αν πωλιούταν το μυαλό, τότε θα το πωλούςαν οι ϊνθρωποι 
πολύ ακριβϊ. Το παρϊξενο εύναι να αγορϊςουν οι ϊνθρωποι εκεύνο 
που το φθεύρει». 
Το μυαλό, η ςκϋψη και η κατανόηςη κατϋχουν μεγϊλη θϋςη ςτο 
Ιςλϊμ, γι’ αυτό το Ιςλϊμ διατηρεύ το μυαλό και το προςτατεύει 
απαγορεύοντασ οτιδόποτε που μπορεύ να επηρεϊςςει την 
λητουργύα του. 
Το Κορϊνι υπογραμμύζει, «Ω εςεύσ που πιςτεύετε! Το κραςύ, τα 
τυχερϊ παιχνύδια, τα εύδωλα και τα θεύα βϋλη εύναι απεχθό, και τα 
καταςκευϊςματα του Σατανϊ. Αποφεύγετε όλα αυτϊ για να 
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ευημερόςετε», (αλ-Μα’ϋντα 91). Σημειωτϋον εύναι επύςησ το 

γεγονόσ ότι όταν ο Προφότησ ϋπαιρνε υπόςχεςη από τουσ 
ςυντρόφουσ του τουσ ϋλεγε, «Μου υπόςχεςτε ότι δεν θα 
ςυνεταιρύςετε ϊλλον Θεό μαζύ με τον Αλλϊχ, να μην ςκοτώνετε 
κανϋναν ϊνθρωπο εκτόσ αν υπϊρχει λόγοσ γι’ αυτό, να μην 
μοιχεύετε, να μην κλϋβετε και να μην καταναλώνετε οινόπνευμα».  
Ο Προφότησ ϋχει βϊλει μια βϊςη που δεν αλλϊζει με τον πϋραςμα 
του χρόνου ούτε με την αλλαγό του τόπου. Ο Προφότησ (την 
ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει) εύπε, «Οτιδόποτε κϊνει 
τον ϊνθρωπο να μεθύςει εύναι οινόπνευμα και αυτό απαγορεύεται. 
Όποιοσ καταναλώνει οινόπνευμα ςτην ζωό τούτη, και δεν 
ματανοόςει, θα το ςτερηθεύ την ημϋρα τησ κρύςεωσ». 
Έτςι, γνωρύζουμε ότι ο μϋθυςοσ περιλαμβϊνει οτιδόποτε κϊνει τον 
ϊνθρωπο να χϊςει τισ αιςθόςεισ του- παρϊ τισ διϊφορεσ ονομαςύεσ 
που ϋχει- εύναι απαγορευμϋνο. Ο Προφότησ εύπε, «Αν η μεγϊλη 
ποςότητα από κϊτι κϊνει τον ϊνθρωπο να μεθόςει, τότε 
απαγορεύεται η μεγϊλη και η μικρό ποςτότητα». Εύπε επύςησ, 
«Κϊποιοι από την ούμμα μου θα καταναλώςουν το οινόπνευμα και 
θα του δώςουν ϊλλη ονομαςύα». 
Ο Προφότησ τόνιςε, «ο Αλλϊχ ϋχει καταραςτεύ το οινόπνευμα, τον 
ϊνθρωπο που το καταναλώνει, τον ϊνθρωπο που το προςφϋρει, 
εκεύνον που το πωλϊει και που το αγορϊζει, εκεύνον που το φτιϊχει 
και εκεύνον για τον οπούο φτιϊχνεται, που την μεταφϋρει και 
εκεύνον για τον οπούον μεταφϋρεται». Εύπε επύςησ ο Προφότησ, 
«Όποιοσ πιςτεύει ςτον Αλλϊχ και ςτην ημϋρα τησ κρύςεωσ, να μην 
κϊθεται ς’ ϋνα τραπϋζι που προςφϋρεται οινόπνευμα». 
Το Ιςλϊμ απαγορεύει τα ναρκωτικϊ για να φυλϊξει το ϊτομο και 
την κοινωνύα, διότι ο εθιςμόσ πορκαλεύ μεγϊλεσ καταςτροφϋσ ςτον 
ϊνθρωπο και απειλεύ την αςφϊλεια τησ κοινωνύασ. Το οινόπνευμα 
κϊνει τον ϊνθρωπο να χϊςει τισ αιςθόςεισ του, την αξιοπρϋπεια και 
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τον ςεβαςμό του. Χαρακτηριςτικό εύναι το γεγονόσ ότι ο Άμπο 
Μπακρ ενώ περπατούςε, εύδε κϊποιον ϊνθρωπο να βϊλει το χϋρι το 
ςτα οπύςθιϊ του, και όταν το μύριζε το απομϊκρυνε. Τότε ο Αμπου 
Μπακρ εύπε, «Αυτόσ ο ϊνθρωποσ δεν ϋχει αντύληψη τι κϊνει». Γι’ 
αυτό απαγόρευςε ο Άμπου Μπακρ ςτον εαυτόν του το οινόπνευμα.   

Αφηγόθηκε επύςησ ότι ο Άμπου Μπακρ ρωτόθηκε, ενώ καθόταν 
μεταξύ των ςυντρόφων του Προφότη, (Έχεισ πει ποτϋ 
οινόπνευμα;». Τότε απϊντηςε, «Θεόσ φυλϊξοι!». Όταν τον ρώτηςαν 
, «Γιατύ το λεσ αυτό;», εκεύνοσ απϊντηςε, «Ήθελα να φυλϊξω την 
τιμό μου, διότι όποιοσ καταναλώνει το οινόπνευμα, προςβϊλλει 
την τιμό του». Όταν το ϋμαθε αυτό ο Ποφότησ, (την ειρόνη και την 
ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει), «Έχει δύκαιο ο Άμπου Μπακρ, ϋχει 
δύκαιο ο Άμπου Μπακρ».  

Δεν υπϊρχει καμύα αμφιβολύα ότι η χρόςη των ναρκωτικών 
ουςύων και ο εθιςμόσ, οδηγούν την οικογϋνεια ςτην καταςτροφό, 
ςτην απόκλιςη των μελών τησ και ςτην απώλεια των αξιών και 
των ανθρωπύνων ςυναιςθημϊτων. Η χρόςη των ναρκωτικών 
ουςύων και ο εθιςμόσ οδηγούν ςτην εξϊπλωςη πολλών αρνητικών 
φαινομϋνων, όπωσ η ςεξουαλικό παρενόχληςη, το διαζύγιο, η 
οικογενειακό απςςύνθεςη, η κλοπό, ο φόνοσ και ο βιαςμόσ. Διότι ο 
εθιςμϋνοσ δεν ενδιαφϋρεται για τισ ςυνϋπειεσ των πρϊξεών του, 
και μπορεύ να κϊνει οποιανδόποτε πρϊξη για να αποκτόςει τα 
ναρκωτικϊ. 

Τα ναρκωτικϊ εύναι αιτύα για κϊθε κακό. Οδηγούν ςτην φτώχεια, 
την αςθϋνεια, την προςβολό, καταςτρϋφουν την οικογϋνεια και 
προκαλούν ςυμφορϊ ςτον ϊνθρωπο. Ο Προφότησ εύπε ςτον Άμπου 
αλ-Νταρντϊ, «Μην καταναλώνεισ οινόπνευμα, διότι εύναι αιτύα για 
κϊθε κακό». Ο Οθμϊν ιμπν Αφφϊν εύπε επύςησ, «Να 
απομακρυνθεύτε από το οινόπνειμα, γιατύ εύναι η αιτύα για κϊθε 
κακό». 
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Η εξϊρτηςη από τα ναρκωτικϊ εύναι μια ιςχυρό αιτύα τησ 
αγωγόσ, ηθικόσ, κοινωνικόσ και οικονομικόσ παρακμόσ. Εύναι 
επύςησ αιτύα πολλών ψυχολογικών και ςωματικών αςθενειών, 
όπωσ: ϊγχοσ, κατϊθλιψη, νευρικό και ψυχολογικό ςτρεσ, η 
διαταραχό μνόμησ, η αμνηςύα, η εςωςτρϋφεια, η απομόνωςη και η 
απογοότευςη, η ςχιζοφρϋνεια και ϊλλεσ ψυχικϋσ αςθϋνειεσ, που 
απαιτούν την αντιμετώπιςη αυτού του θανατηφόρου κινδύνου. Η 
ςτόχευςη των νϋων μϋςω εθιςμού και ναρκωτικών, θεωρεύται 
ςτόχευςη τησ ύδιασ τησ χώρασ και αποδυναμώνει τα ςτοιχεύα τησ 
εξουςύασ και οδηγεύ ςτην καταςτροφό των ευγενών αξιών και των 
καλών ηθών. 

Αρκεύ για την επύγνωςη του κινδύνου των ναρκωτικών, ότι 
όποιοσ αρχύςει την χρόςη, θα ϋρθει η ςτιγμό που θα μετατραπεύ ςε  
επικύνδυνο ϊνθρωπο. Μπορεύ δηλαδό να κλϋψει, να ςκοτώςει και 
να παραβιϊςει την θρηςκευτικό του πύςτη, προκειμϋνου να πϊρει 
την δόςη που χρειϊζεται. Αυτό απαιτεύ την παρϋμβαςη για την 
προςταςύα του εξαρτημϋνου από τισ κακϋσ του πρϊξεισ, και τησ 
οικογϋνειϊσ του και τησ κοινωνύασ από το κακό. 

Έχουμε απόλυτη ανϊγκη να αναλϊβουμε ο καθϋνασ μασ την 
ευθύνη του απϋναντι ςτην νεολαύα και τα παιδιϊ μασ. Ο καθϋνασ 
μασ ϋχει ευθύνη, αρχύζοντασ από την οικογϋνεια και τον ρόλο τησ 
ςτην ανατροφό, και του ςχολεύου και του πανεπιςτημύου ςτην 
εκπαύδευςη. Επύςησ ο ρόλοσ των θρηςκευτικών οργανώςεων και 
των μϋςων μαζικόσ ενημϋρωςησ, για να μην αφόςουμε τα παιδιϊ 
μασ θύματα εθιςμού και κατανϊλωςη νερκωτικών. Ο κύνδυνοσ των 
ναρκωτικών εύναι πολύ μεγϊλοσ και ςτοχεύει τα παιδιϊ μασ, την 
ψυχικό και ςωματικό τουσ κατϊςταςη. Πρϋπει να ενωθούμε όλοι 
για να αναθρϋψουμε γενιϋσ που να απολαμβϊνουν καλό ηθικό και 
να ϋχουν την δύναμη για την πρόοδο και την ανϊπτυξη. Πρϋπει να 
υπϊρχει πλόρησ επύγνωςη των κινδύνων που περιλαμβϊνουν την 
πατρύδα. 

Ζητώ ςυγχώρηςη από τον Αλλϊχ 
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Η δόξα ανόκει ςτον Αλλϊχ, και την ειρόνη και την ευλογύα του 
Αλλϊχ να ϋχουν ο Απαςταλμϋνοσ Του ο Μουχϊμμαντ, τα μϋλη τησ 
οικογενεύασ του και όλοι του οι ςύντροφοι. 

Αδϋλφια μου ςτο Ιςλϊμ, 
Με την ευκαιρύα ϋναρξησ τησ εβδομϊδασ τησ περιμϋτρου των 

χρόςεων των υδϊτων, πρϋπει να θυμηθούμε την μεγϊλη αυτό θεώκό 
χϊρη, δηλαδό το νερό που εύναι πηγό τησ ζωόσ και μια απϊ τισ 
ςημαντικότερεσ πηγϋσ τησ ανϊπτυξησ και τησ ευημερύασ. Το Κορϊνι 
υπογραμμύζει, «Και θα δεύτε την γη να γύνεται ϊγονη, όταν όμωσ 
τησ ςτεύλουμε την βροχό, εκεύνη κινεύται και φουςκώνει και 
παρϊγει θαυμϊςια φυτϊ όλων των ειδών», (αλ-Χϊτζ 1). 
    Το Ιςλϊμ δύνει μεγϊλο ενδιαφϋρον ςτην εύνοια του ύδατοσ, και μασ 
 Διατϊζει να κϊνουμε ςωςτό χρόςη του ύδατοσ, και θεωρεύ ότι η 
κατϊχρηςό του μεγϊλη αμαρτύα και καταπϊτηςη του 
δικαιώματοσ των ϊλλων ανθρώπων. Σημεύο αναφορϊσ εύναι ότι 
κϊποιοσ ςύντροφοσ του Προφότησ όθελε να μϊθει το πώσ μπορεύ 
να πλυθεύ για προςευχό από τον Προφότη. Εύδε τον Προφότη 
(την ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει) να πλύνει το κϊθε 
όργανό του τρεισ φορϋσ, και μετϊ εύπε ο Προφότησ: «Αυτό εύναι το 
Ουντούε [το πλύςιμο για την προςευχό], και όποιοσ προςθϋτει 
κϊτι παραπϊνω εύναι παραβϊτησ, ό ϊδικοσ».  
Όταν εύδε επύςησ τον Αϊ’ντ ιμπν Άμπι Ουακκϊσ να κϊνει ουντούε, 
χρηςιμοποιώντασ πολύ νερό, του εύπε: «Γιατύ όλη αυτό η 
κατϊχρηςη ω Σϊ’ντ;». Τότε ο Σϊ’ντ τον ρώτηςε, «Ω Προφότηα του 
Αλλϊχ, ιςχύει η κατϊχρηςη ακόμα και ςτο ουντούε;». Του 
απϊντηςε, «Μϊλιςτα, ακόμα και αν βρύςκεςαι ςε ποτϊμι που 
ρϋει».  
Το Ιςλϊμ θεωρεύ το νερό εθνικό και ανθρώπινο πλούτο, και ότι 
ανόκει ς’ όλουσ τουσ αθρώπουσ. Κρύνουμε χρόςιμο να 
αναφϋρουμε αυτό που εύπε ο ύδιοσ ο Προφότησ, «Τρια πρϊγματα 
εύναι κοινϊ μεταξύ των ανθρώπων, το νερό, το βοςκοτόπι και η 
φωτιϊ». 
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Εύπε επύςησ, «Όποιοσ ςκϊψει πηγό νερού από την οπούα πύνουν 
τζύνι, ϊνθρωποι ό πουλιϊ, θα λϊβει μεγϊλη ανταμοιβό από τον 
Αλλϊχ  την ημϋρα τησ κρύςεωσ».  
Εύπε επύςησ, «Εφτϊ πρϊξεισ κϊνει ο ϊνθρωποσ και ςυνεχύζει να 
ανταμεύβεται για αυτϋσ, ακόμα και μετϊ τον Θϊνατό του: Την 
επιςτόμη που διδϊςκε, ϋναν ποτϊμι που ϋςκαψε, μια πηγό που 
ϋςκαψε, μια χουρμαδιϊ που φύτεψε, ϋνα τϋμενοσ που ϋχτιςε, ϋνα 
Κορϊνι που κληροδότηςε ό κϊποιο παιδύ που του ζητϊει 
ςυγχώρηςη μετϊ τον θϊνατό του». 
Τϋλοσ υπογραμμύζουμε ότι η μόλυνςη του νερού ό η ςπατϊλη του, 
εύναι μια μορφό διαφθορϊσ που απαγορεύει ο Αλλϊχ. Το Κορϊνι 
τονύζει, «Μην διαςκορπύζετε  την διαφοθορϊ την γη».  Μια 
ςταγούνα νερού εξιςώνει ζωό, για αυτό πρϋπει να διατηρεύται. 
Πρϋπει να δεύξουμε ευγνωμοςύνη για την μεγϊλη αυτό εύνοια. Το 
Κορϊνι αναφϋρει, «Λϋει ο Θεόσ ςασ: Αν [Με] δοξϊζετε, θα ςασ 
πολλαπλαςιϊςω τισ εύνοιϋσ μου». 

      

Ο Αλλάχ να φυλάξει την Αίγυπτο, τον λαό τησ, την νεολαία 
τησ, τον ςτρατό και την αςυνομία και τα πλούτη τησ και να 
την φυλάξει από κάε κακό. 

       

 


