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Η ασθένεια και η αναπηρία  
στην Καινή Διαθήκη και στο Κοράνιο

Υλοποιήθηκε έρευνα, με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, σε 

αποδόσεις του κειμένου της Καινής Διαθήκης και σε μεταφράσεις του Κορανίου 

στη νεοελληνική γλώσσα, με σκοπό να διερευνηθεί πώς αντιμετωπίζονται τα 

άτομα με σοβαρές ασθένειες ή αναπηρίες. Από την εργασία προέκυψε ότι η 

διενέργεια ποικίλων θεραπειών που σχετίζονταν με την αντιμετώπιση σοβα-

ρών και ανίατων ασθενειών, από τον Ιησού και τους απoστόλους, εκπέμπει 

θετικά μηνύματα, ειδικότερα για τα άτομα με αναπηρία. Επίσης, προέκυψε ότι 

στο κείμενο του Κορανίου εμφανίζεται πληθώρα αρνητικών χαρακτηρισμών 

και θέσεων για τα άτομα με αναπηρία, οι οποίες αντιβαίνουν στον συνήθη 

ηθικό ρόλο των θρησκειών. Τα υπό μελέτη κείμενα αποκλίνουν σημαντικά 

στον τρόπο προσέγγισης των ανθρώπων με αναπηρία, καθώς το κείμενο της 

Καινής Διαθήκης εμφανίζεται περισσότερο ευαίσθητο και φιλικό σε σχέση με 

το Κοράνιο, που τους αντιμετωπίζει με υποτιμητικό τρόπο.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η θρησκεία αναδεικνύει τον βαθύτερο σκοπό και τη 

σημασία της ανθρώπινης ζωής,1 ενώ, παράλληλα, προ-

σπαθεί να προσφέρει πειστικές απαντήσεις σε σοβαρά 

προβλήματα του ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτό η ανθρώπινη 

μολονότι ορισμένοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν σημαντικά 

προβλήματα υγείας, τα οποία τους κατατάσσουν είτε στους 

βαριά ασθενείς, είτε στους ανθρώπους με κάποια μορφή 

αναπηρίας.

Μολονότι δεν υφίσταται ένας κοινά αποδεκτός ορισμός 

της έννοιας της αναπηρίας,2 ένας επιτυχημένος ορισμός 

δόθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη διακή-

ρυξή του για τα δικαιώματα των αναπήρων το 1975, η οποία 

όρισε ως ανάπηρο κάθε άνθρωπο ο οποίος αδυνατεί να 

αναλάβει μόνος του το σύνολο ή μέρος των αναγκών του, 

σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, εξ αιτίας μιας βλάβης, 

εκ γενετής ή μη, των φυσικών ή διανοητικών ικανοτήτων 

του.3

έχει ως αποτέλεσμα το άτομο να απολαμβάνει λιγότερες 

ευκαιρίες στην καθημερινή του ζωή,4 να δυσκολεύεται στην 

κοινωνική του ένταξη,5,6 να χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία 

τα δικαιώματά του7 και να απαιτείται μια ιδιαίτερη ηθική 

προσέγγισή του.8

Ως άτομα με αναπηρία-ειδικές ανάγκες θεωρούνται 

όσοι είναι τυφλοί ή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 

όρασης, κωφοί ή με σοβαρά προβλήματα ακοής, με κινη-

τικές δυσκολίες, με νοητική υστέρηση, ψυχικά ασθενείς, 

επιληπτικοί, με τη νόσο του Hansen (λέπρα), φορείς μα-

θησιακών δυσκολιών κ.ά.9

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση, με τη 

μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, του ζητή-

ματος της ασθένειας και της αναπηρίας στα κείμενα της 

επεδίωξε να απαντήσει σε δύο ερωτήματα: πρώτον, πώς 

προσεγγίζονται οι άνθρωποι με ασθένεια ή αναπηρία μέσα 

δεύτερον, αν υφίστανται σημεία σύγκλισης και απόκλισης 

των εν λόγω κειμένων στα συγκεκριμένα ζητήματα και αν 

χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις αποδόσεις της10–13 από τις πλέ-

ον επιτυχημένες στον ελλαδικό χώρο,14 ενώ για το κείμενο 
15,16 που 

θεωρούνται οι καλύτερες στην ελληνική γλώσσα.17



2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ  

ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

-

και αποτελούν το γραπτό τεκμήριο της μεταδιδόμενης σε 

αποτελείται από 27 βιβλία. Συγκεκριμένα, από τα τέσσερα 

14 τα οποία συνιστούν επιλογή της 

εκκλησίας και γι’ αυτόν τον λόγο, προέβη στην αναγνώρισή 

τους ως γραπτή μαρτυρία για την τελική αποκάλυψη του 
18,19

Οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς με τη λέξη «Ευαγγέλιο» 

τους πρώτους αιώνες εννοούσαν το λυτρωτικό μήνυμα 

-

αγγέλια.14 Τα τρία πρώτα ευαγγέλια καλούνται συνοπτικά 

και ομοιάζουν σημαντικά μεταξύ τους, παρέχοντας στον 

αναγνώστη μια συνολική εικόνα για τη διδασκαλία του 
20 Το 

κατά Μάρκο ευαγγέλιο αποτελεί το συντομότερο από τα 

τέσσερα ευαγγέλια ενώ πληθώρα επιστημονικών ερευνών 

έχουν καταστήσει σχεδόν απολύτως αποδεκτό ότι είναι 

προγενέστερο των υπολοίπων.14,21 Οι ευαγγελιστές Ματθαίος 

έλαβαν σοβαρά υπ’ όψη τους το ευαγγέλιο του Μάρκου, το 

οποίο είχε αποκτήσει ιδιαίτερο κύρος εντός της εκκλησίας.20

-

κό έργο, το οποίο καλύπτει χρονικά μια περίοδο 30 ετών και 

είναι βασισμένο σε γραπτές και σε προφορικές μαρτυρίες. 

20

-

των οποίων το περιεχόμενο απευθύνεται σε έναν ευρύτε-

ρο κύκλο χριστιανών αναγνωστών. Οι εν λόγω επιστολές 

είναι επτά και κατά τους πρώτους αιώνες καλούνταν και 

κανονικές επιστολές. Συγκεκριμένα, είναι μία επιστολή του 

20

14 Τον 

χαρακτηρισμό «ποιμαντικές» έλαβαν μετά τον 18ο αιώνα, 

καθώς το περιεχόμενό τους είναι καθαρά ποιμαντικό και 

δεν συνδέεται με ζητήματα διοίκησης και πειθαρχίας στην 

εκκλησία.20 

της αιχμαλωσίας ή επιστολές των δεσμών, καθώς όταν συγ-
14,20

εγχειρίδιο, το περιεχόμενο του οποίου μπορεί να επηρε-

άσει και να μεταβάλλει τον τρόπο ζωής του ανθρώπου20 

και έχει ασκήσει καταλυτική επίδραση στη διαμόρφωση 

του ήθους και της σκέψης, ειδικότερα στον ευρωπαϊκό 

βιβλίο με ηθικό περιεχόμενο, αλλά είναι το ευαγγέλιο του 

άνθρωπο19 και δεν αποτελεί μυθολογική και κοσμολογική 

αφήγηση χωρίς ιστορική και πολιτιστική επίδραση, αλλά 
22 Η 

ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία βρίσκεται διαρκώς σε 

αρμονία με τις ανάγκες που αναφύονται την κάθε εποχή, 

χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι έλκει το περιεχόμενό της από 

την κάθε εποχή. Επομένως, ο ερμηνευτής της δεν μπορεί 

να αδιαφορεί για τα προβλήματα της σύγχρονης εποχής, 

όπως η πείνα, η υποτίμηση της γυναίκας κ.ά.,14 αλλά οφείλει 

να τα προσεγγίζει με τη δέουσα προσοχή.

3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΡΑΝΙΟΥ

στη Μέκκα.23 -

σομαι», «αφοσιώνομαι», «αφήνω τον εαυτό μου απολύτως 

24

Ο ισλαμισμός επιτυγχάνει τη συνένωση θρησκείας και 

πολιτείας,25 ενώ, παράλληλα, συνιστά μια αξιοσημείωτη 

περίπτωση πολιτιστικού και θρησκευτικού συστήματος.26 

Συγχρόνως, είναι μια πνευματική κίνηση, η οποία επιδιώκει 

υπακοής και της εξάπλωσης, καθώς και της υιοθέτησης 

-

ρικές περιόδους προσπάθησε να ασκήσει επίδραση στην 

κοινωνική ζωή προσδίδοντας κατευθυντήριες γραμμές σε 

επίπεδο ιδιωτικής και δημόσιας ζωής, με συνέπεια αρκετοί 

άνθρωποι να θεωρούν ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο με 

την πολιτική.27

από τη λιτότητα στη διδασκαλία, στα λατρευτικά έθιμα, 



538  και συν

στην οργάνωση και στη δομή της, ενώ έχει δεχθεί πληθώρα 

επιρροών από την εβραϊκή και τη χριστιανική θρησκεία. 

χριστιανισμού, μολονότι ανάμεσά τους υφίστανται σοβαρές 

διαφορές.17 -

μένου θρησκευτικού λεξιλογίου, το οποίο ομοιάζει με το 

εμφάνιση του ισλαμισμού.28

Ως προφήτες οι μουσουλμάνοι θεωρούν τους ανθρώ-

προκειμένου να απευθύνει κάλεσμα πίστης και μετάνοιας 

ο Μεσσίας.29,30

Ο ισλαμισμός είναι δομημένος σε πέντε άξονες. Ο πρώ-

παρά μόνο ο Αλλάχ, ο δεύτερος υποστηρίζει ότι ο Μωάμεθ 

είναι ο απόστολος του Αλλάχ, ενώ ο τρίτος κάνει λόγο για 

την τακτικότητα της προσευχής και την αναγκαιότητα της 

ελεημοσύνης. Αντίστοιχα, ο τέταρτος άξονας αναφέρεται 

στην ιερή αποδημία στον οίκο του Αλλάχ και ο πέμπτος στην 

αναγκαιότητα της νηστείας κατά τον μήνα ραμαντάν.17,31

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα 

-

σχερής στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς οι μη μουσουλμάνοι 

τάσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο ισλαμισμός θεωρείται ξένο 

σώμα για την Ευρώπη, καθώς διαφαίνεται ότι επιδοκιμάζει 

συμπεριφορές αλλότριες προς την ευρωπαϊκή κουλτούρα, 

όπως η έμφυλη βία, οι τάσεις μισογυνισμού κ.ά.32

-

μενης ως κλασικής μουσουλμανικής πεζογραφίας, ενώ 

υφίσταται μια διαρκής και εκτενής ιστορική, φιλολογική 

και κριτική έρευνά του, καθώς πολλοί μελετητές εκτιμούν 

ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο έργο.33 Η σημασία της 
15,34 και οι 

μουσουλμάνοι θεωρούν ότι αποτελεί αντίγραφο του βιβλίου 

σούρα και ο αριθμός των στίχων του ποικίλλει. Οι τίτλοι 

των κεφαλαίων προέρχονται από πρόσωπα, γεγονότα ή 

πράγματα, στα οποία γίνεται αναφορά στα κεφάλαια.15 

Συνολικά, η ιστορία του ισλαμικού κόσμου αντικατοπτρί-

για όσους επιθυμούν τη σωτηρία τους,35,36 και σε αυτό έχει 
37

-

πιστώνεται ότι υπήρξε ιδιαίτερα θρησκευόμενη προσωπι-

κότητα και ως πρόσωπο διαφαίνεται ότι έτρεφε ιδιαίτερο 

σεβασμό για τη Βίβλο, ενώ εκτιμάται ότι οι διδάσκαλοί 

του προέρχονταν από ποικίλες ιουδαϊκές και χριστιανικές 

παραφυάδες, οι οποίες στηρίζονταν κατά κύριο λόγο στις 

λαϊκές παραδόσεις και δευτερευόντως στα κανονικά βιβλία 
17 Τα αρχικά μηνύματα της διδασκαλίας 

του Μωάμεθ είχαν έντονη την ηθική και κοινωνική διάστα-

ση και τάσσονταν εναντίον της κοινωνικής αδικίας24 και 

θάνατο, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν αναταράξεις στο 

θρησκευτικό κατεστημένο της εποχής.17,34

4. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Από τη μελέτη της Βίβλου προκύπτει ότι η ασθένεια 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διάπραξη αμαρτιών 

και ενδέχεται να αποτελεί την κύρια αιτία της νόσου ενός 

ανθρώπου σύμφωνα με τους πνευματικούς νόμους.38 

χρήση των εννοιών: ίαση, θεραπεία και σωτηρία.39 Σε αυτό 

το πλαίσιο, μια από τις σημαντικότερες διαστάσεις του 

ήταν η θεραπεία ορισμένων ασθενών, μερικοί από τους 

οποίους είχαν ανίατες σωματικές και ψυχικές ασθένειες.40

περιστατικά θεραπείας τυφλών. Συγκεκριμένα, στο κείμενο 

στη θεραπεία του τυφλού της Βηθσαϊδά και του τυφλού 

Βαρτιμαίου (Μκ. 8, 22–26, Μκ. 10, 46–52).

Επιπρόσθετα, χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς οι θερα-

πείες παράλυτων ανθρώπων. Ειδικότερα, αξίζει κάποιος να 

επικεντρωθεί στη θεραπεία του παράλυτου της Βηθεσδά 

να τον βοηθήσει να εισέλθει στη δεξαμενή την κατάλληλη 

ώρα, καθώς και του παράλυτου Αινέα, ο οποίος εξ αιτίας 

32–35). Επίσης, καυτηριάζεται εμφατικά η προσκόλληση 

θεραπεία του ανθρώπου με το παράλυτο χέρι (Μτ. 12, 9–13, 

λέπρας, η οποία συνιστούσε μέχρι πριν από μερικές δε-



καετίες δυσεπίλυτο ιατρικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα οι 

ασθενείς να διαβιούν στο κοινωνικό περιθώριο, ενώ σε 

θεολογικό επίπεδο επικρατούσε η αντίληψη ότι υφίσταντο 

-

γαν κάθε επαφή με λεπρό υπακούοντας στις διατάξεις 

του νόμου περί καθαρότητας, ακούμπησε τον λεπρό για 

να τον θεραπεύσει από την ασθένειά του.21 Η θεραπεία 

-

καθιστά εκτός από τη σωματική και την κοινωνική τους 

υγεία, καθώς ανακτούν το δικαίωμα της επικοινωνίας με 

τους συνανθρώπους τους.

Συνιστά αδήριτη αναγκαιότητα η εστίαση στη θεραπεία 

ανθρώπων που έπασχαν από δαιμόνιο. Στο πλαίσιο της 

να ερμηνευτούν υπό το πρίσμα της συμπτωματολογίας 

της σύγχρονης Ψυχιατρικής, χωρίς όμως στο σύνολό 

τους να εντάσσονται σε αυτό.21

εμφάνιζε επιληπτικές κρίσεις (Μτ. 17, 14–18, Μκ. 9, 14–28, 

εκδηλώνει μια έντονη επιληπτική κρίση ενώπιον όλων, 

 Επιπρό-

σθετα, οι θεραπείες δαιμονισμένων και ειδικότερα του 

περιπτώσεις αποκατάστασης.

-

πειών, εκτός από αυτές σε τυφλούς, παράλυτους, λεπρούς 

και δαιμονισμένους και σε ανθρώπους οι οποίοι έπασχαν 

από διάφορες ασθένειες και συχνά αντιμετώπιζαν σοβαρές 

αναπηρίες, όπως χωλοί, κωφάλαλοι κ.ά. (Μτ. 9, 27, 34, 12, 

κοινωνικό περιθώριο.

σχετίζονταν με την αντιμετώπιση ανίατων ασθενειών και 

την ύπαρξη ενσυναίσθησης έναντι των συγκεκριμένων 

ανθρώπων, ενώ, συγχρόνως, αναπτερώνει την ελπίδα όλων 

των ασθενών και για τη δική τους ίαση.

5. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΡΑΝΙΟ

Οι άνθρωποι με σοβαρές ασθένειες και αναπηρίες απο-

τελούν διαχρονικά μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα, η οποία 

προκαλεί το ερευνητικό ενδιαφέρον για τη διαπίστωση του 

Συγκεκριμένα, στο κορανικό κείμενο αναφέρεται ότι οι 

άπιστοι, δηλαδή το σύνολο των αλλόθρησκων, συμπερι-

φέρονται όπως οι κωφοί, οι άλαλοι, οι τυφλοί και οι ηλίθιοι 

(Ελ Μπάκαρα, 171). Αυτός ο ισχυρισμός υποβαθμίζει το 

σύνολο των εν λόγω ανθρώπων, οι οποίοι στη σύγχρονη 

εποχή χαρακτηρίζονται ως ανάπηροι.

-

(Ελ Μάιντε, 110). Η αναφορά στη θεραπεία των λεπρών και 

των εκ γενετής τυφλών φανερώνει ενσυναίσθηση έναντι 

των ανθρώπων με σοβαρές ασθένειες και αναπηρίες και 

είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είναι η μοναδική στο 

κορανικό κείμενο.

καθίσταται σαφές με ποιο τρόπο γίνονται αντιληπτές ορι-

σμένες κατηγορίες ανθρώπων με αναπηρία, όπως οι κωφοί 

και οι άνθρωποι με νοητική υστέρηση. Συγκεκριμένα, ανα-

είναι κωφός ή χαζός και δεν κατανοεί τίποτα, ενώ τονίζεται 

ότι αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν ορισμένα καλά στοιχεία, ο 

22–23). Επιπρόσθετα, καταγράφεται ξεκάθαρα η απέχθεια 

έναντι των ανθρώπων με αναπηρία και καθίσταται σαφής 

η υποτίμησή τους. Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι ο εκ 

γενετής κωφάλαλος ή ο νοητικά καθυστερημένος δούλος 

είναι βάρος για τον αφέντη του, καθώς δεν μπορεί να του 

Επίσης, προβληματισμό γεννά ο στίχος ο οποίος αναφέ-

ρει ότι η κατοικία των κωφών, των χαζών και των τυφλών 

Ο συγκεκριμένος στίχος αναδεικνύει την πλήρη απουσία 

ενσυναίσθησης έναντι των ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι 

δεν θα έχουν μια ευνοϊκότερη αντιμετώπιση ούτε μετά το 

πέρας της επίγειας ζωής τους. Αντίστοιχο προβληματισμό 

γεννά η αναφορά ότι δεν αποτελεί παράπτωμα για έναν 

άνθρωπο τυφλό, χωλό ή άρρωστο να συμφάει μαζί σας 

των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και ειδικότερα, των τυφλών, 

φανερώνουν οι στίχοι που περιγράφουν ότι ο Μωάμεθ 

σκυθρώπιασε και γύρισε την πλάτη στον τυφλό ο οποίος 

τον πλησίασε (Άμπεσε, 1–2).

μόνο μία αναφορά σε θεραπεία ασθενών ή αναπήρων, ενώ 

εμφανίζεται πληθώρα αρνητικών και υποτιμητικών χαρα-

κτηρισμών και θέσεων για τα άτομα με σοβαρές ασθένειες 

και αναπηρίες. Επίσης, οι αναφορές σε ασθενείς δεν είναι 

άμεσες αλλά έμμεσες και είναι συνδεδεμένες με την πίστη 

και τη διάπραξη αμαρτιών. Σε κάθε περίπτωση, ο αρνητικός 
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και υποτιμητικός τρόπος προσέγγισης των ανθρώπων με 

σοβαρές ασθένειες και αναπηρίες αντιπροσωπεύει τις αντι-

λήψεις εκείνης της εποχής. Αναμφίβολα, όμως, όσα αρνητικά 

προαναφέρθηκαν δεν συμβαδίζουν με την ανθρωπιστική 

διάσταση που οφείλει να έχει κάθε θρησκεία έναντι των 

ατόμων με σοβαρές ασθένειες ή αναπηρίες.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

-

γούμενες ενότητες προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα 

αναφορικά με τον τρόπο προσέγγισης των ανθρώπων με 

ποικίλων θεραπειών που σχετίζονταν με την αντιμετώπιση 

Αποστόλους, εκπέμπει θετικά μηνύματα και ελπίδα, ειδι-

κότερα για τα άτομα με αναπηρία. Αντίθετα, στο κείμενο 

ασθενών και αναπήρων, ενώ υφίσταται πληθώρα αρνητικών 

και υποτιμητικών χαρακτηρισμών και θέσεων για τα άτομα 

με αναπηρία, οι οποίες αντιβαίνουν στον συνήθη ηθικό 

ρόλο των θρησκειών. 

Τα υπό διερεύνηση κείμενα αποκλίνουν σημαντικά 

στον τρόπο προσέγγισης των ανθρώπων με αναπηρία, 

-

ρισσότερο ευαίσθητο και φιλικό στον τρόπο προσέγγισης 

αντιμετωπίζει χωρίς ευαισθησία και με υποτιμητικό τρόπο. 

στα δύο κείμενα είναι συνδεδεμένες έως έναν βαθμό με 

τη διάπραξη αμαρτιών.

-

νουν στον τρόπο που προσεγγίζουν τους ασθενείς και τους 

ανάπηρους, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται ευκρινώς στο 

περιεχόμενό τους. Σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαία η 

εύρεση μιας κοινής συνισταμένης μεταξύ των δύο θρη-

σκειών, ειδικότερα ως προς τα άτομα με αναπηρία, καθώς 

σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο, 

καλούνται να συνυπάρξουν χριστιανικοί και μουσουλμα-

νικοί πληθυσμοί.

ABSTRACT

Illness and disability in the New Testament and the Koran

G. KADIGIANNOPOULOS,1 G. NIKOLAOU,1 A. GALANOPOULOS2

1Department of Education and Social Work, University of Patras, Rio, Patra,  

2Department of Hematology, “G. Gennimatas” General Hospital, Athens, Greece

Archives of Hellenic Medicine 2020, 37(4):536–541

OBJECTIVE Investigation of how people with serious illnesses or disabilities are treated in the texts of the New Tes-

tament and the Koran. METHOD The study was carried out using the method of content analysis in renditions of the 

text of the New Testament and in translations of the Koran into Modern Greek. RESULTS AND CONCLUSIONS The 

analysis led to three conclusions. Firstly, the performance of various miracles related to the treatment of serious and 

incurable illnesses by Jesus and the apostles sends out positive messages, especially for people with special needs. 

-

ing people with special needs that conflict with the usual role of religions. Thirdly, the texts of the New Testament 

and the Koran diverge considerably with regard to their approach to disabled people, since the New Testament ap-

pears more sensitive and friendly towards them, whereas the Koran treats them quite disparagingly. 

Key words: Disability, Illness, Koran, New Testament 

Βιβλιογραφία

 1. GROFF L. Religious diversity, interreligious dialogue, and al-

ternative religious futures: Challenges for an interdepend-

ent world. Journal of Futures Studies 2008, 13:65–86

 2.  Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους: Μια 

ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της ένταξης. Εκδόσεις Ελληνικά 

 3. UNITED NATIONS. Convention on the rights of persons with 

disabilities (CRPD). UN, Department of Economic and Social 

Affairs Disability, 2007

 4. HODAPP RM. Αναπτυξιακές θεωρίες και αναπηρία: Νοητική 



...................................................................................................................................................

καθυστέρηση, αισθητηριακές διαταραχές και κινητική αναπηρία. 

Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα, 2005

 5. GOSTIN LO. The Americans with disabilities act at 25: The high-

est expression of American values. JAMA 2015, 313:2231–2235

 6. HERZER KR. Moving from disability to possibility. JAMA 2016, 

316:1767–1768

 7. ANONYMOUS. A human rights approach to mental health and 

people with disabilities. Bull World Health Organ 2018, 96:520–

521

 8. McLACHLAN HV. What moral status should be accorded to those 

human beings who have profound intellectual disabilities? A 

reply to Curtis and Vehmas. J Med Ethics 2016, 42:550–551

 9.  Άτομα με ειδικές ανάγκες και οι γονείς τους. Εκ-

 10.  Η Και-

νή Διαθήκη. Εκδόσεις Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, Αθήνα, 

2003

 11.  Η Καινή 

Διαθήκη.

Ελλάδος, Αθήνα, 1990

 12.  Η ερμηνευτική απόδοσις των τεσσάρων αγίων Ευ-

αγγελίων από την Καινή Διαθήκη -

λόγων «Η Ζωή», Αθήνα, 2005

 13.  Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας. Εκ-

 14.  Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. Εκδόσεις 

 15.  Το ιερό Κοράνι

 16.  Το ιερό Κοράνιο και μετάφραση των εννοιών του 

στην ελληνική γλώσσα

 17.  Ισλάμ: Θρησκειολογική επισκόπηση. Εκδόσεις 

Ακρίτας, Αθήνα, 2005

 18. VASSILIADIS P. Reading the Bible from the Orthodox perspec-

tive. Ecumenical Rev 1999, 51:25–30

 19.  Ο κώδικας των Ευαγγελίων: Ερμηνεία και ερμη-

νευτική των συνοπτικών Ευαγγελίων. Εκδόσεις Άθως-Σταμού-

λης, Αθήνα, 2009

 20. Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην. 3η έκδοσις. 

 21. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο -

 22. CLAPSIS E. The orthodox church in a pluralistic world. In: Clap-

sis E (ed) Orthodoxy in conservation: Orthodox Ecumenical En-

gagements. Holy Cross Press/WCC Publication, Massachussets, 

2000:1–224

 23. 

σήμερα: Η πρόκληση των καιρών προς τις τρεις μονοθεϊστι-

Θρη-

σκειολογικά μελετήματα: Ζώντας αρμονικά με ανθρώπους δια-

φορετικής πίστης.

2004:91–107

 24. -

Θρησκειολογικά 

μελετήματα: Ζώντας αρμονικά με ανθρώπους διαφορετικής πί-

στης.

 25.  Διαθρησκειακοί διάλογοι: Η συνάντηση του χριστιανι-

σμού με το ισλάμ. Τόμος Β΄. -

κη, 2010

 26. -

αφοροποίηση μεταξύ των ατόμων. Νέα Κοινωνιολογία. Κοινω-

νιολογική Επιθεώρηση της Νέας Ελλάδας 1997, 23:19–23

 27.  Ισλάμ, φιλελευθερισμός και ανθρώπινα δικαιώ-

ματα: Επιπτώσεις στις διεθνείς σχέσεις -

να, 2008

 28. WOODBERRY DJ. To the Muslim I became a Muslim? Interna-

tional Journal of Frontier Missiology 2007, 24:23–28

 29. STEENBRINK K. Jonah: From a prophetic mission in reverse to 

inter-religious dialogue. Int Rev Mission 2002, 91:41–51

 30. BROWN R. Biblical Muslims: Insider movements: The conversa-

tion continues. International Journal of Frontier Missions 2007, 

24:65–74

 31.  Σχεδιάγραμμα μιας θεολογικής προσέγγισης 

Νέα Κοινωνιολογία. Κοινωνιολογική Επιθεώρηση της 

Νέας Ελλάδας 1997, 23:10–13

 32. -

Επιθεώρη-

ση Κοινωνικών Ερευνών 2008, 127:45–72

 33. AMIR-MOEZZI MA. The silent Qur’an and the speaking Qur’an: 

History and scriptures through the study of some ancient 

texts. Studia Islamica 2013, 108:143–174

 34. BROWN JAC. Muhammad: A very short introduction. Oxford Uni-

versity Press, Oxford, 2011

 35.  Η γυναίκα στο Ισλάμ: Μύθος και πραγματικό-

τητα

 36. ZIAKA A. Possibilities of cooperation and participation in the 

dialogue for peace and freedom between Christians and Mus-

-

Θρησκειολογικά μελετήματα: Ζώντας αρμο-

νικά με ανθρώπους διαφορετικής πίστης. Τόμος Α΄. Εκδόσεις 

 37. ESPOSITO JL, VOLL JO. Islam and democracy. Oxford University 

Press, Oxford & New York, 1996

 38. 

-

τουργική ζωή της Εκκλησίας», Βόλος, 2008. Εκκλησία της Ελ-

λάδος, Αθήνα, 2009:59–84

 39.  Θέματα βιβλικής Θεολογίας: Βοήθημα για το 

μάθημα της Θεολογίας της Καινής Διαθήκης

-

λονίκη, 2012

 40. LARCHET JC. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων: Εισα-

γωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τό-

  Corresponding author: 

  Α. Galanopoulos, Department of Hematology, “G. Gennima-

tas” General Hospital, 154, Mesogeion Ave., 115 27 Athens, 

Greece

  e-mail: tgalanop@otenet.gr


