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H «HIJAB» (ΜΑΝΤΙΛΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ερώτηση:
Γιατί το Ισλάμ υποβαθμίζει τις γυναίκες,
κρατώντας τες πίσω από τη μαντίλα;
Απάντηση:
Η θέση της γυναίκας στο Ισλάμ αποτελεί συχνά
στόχο επιθέσεων στα κοσμικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης. Η «hijab» ή η Ισλαμική ενδυμασία
αναφέρεται από πολλούς ως παράδειγμα της
«υποταγής» των γυναικών στα πλαίσια του
ισλαμικού νόμου. Προτού αναλύσουμε το λόγο για
τον οποίο η θρησκεία συνιστά τη «hijab», ας
μελετήσουμε πρώτα την θέση των γυναικών στις
κοινωνίες πριν από την έλευση του Ισλάμ.
1.
Στο
παρελθόν
οι
γυναίκες
ήταν
υποβαθμισμένες και χρησιμοποιούνταν ως
αντικείμενα πόθου
Τα ακόλουθα παραδείγματα από την ιστορία
αποδεικνύουν επαρκώς το γεγονός ότι η θέση των
γυναικών σε προηγούμενους πολιτισμούς ήταν
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τόσο υποβαθμισμένη ώστε στερούνταν
βασικής ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

της

Α. Βαβυλωνιακός Πολιτισμός:
Οι γυναίκες ήταν υποβαθμισμένες και
στερούνταν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν
από το Βαβυλωνιακό δίκαιο. Εάν ένας άνδρας
δολοφονούσε μια γυναίκα, αντί να τιμωρηθεί ο
ίδιος, καταδικαζόταν η σύζυγός του σε θανατική
ποινή.
Β. Ελληνικός Πολιτισμός:
Ο Ελληνικός Πολιτισμός θεωρείται ο πιο
ένδοξος από όλους τους αρχαίους πολιτισμούς.
Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτού του πολύ «ένδοξου»
καθεστώτος οι γυναίκες στερούνταν όλων των
δικαιωμάτων και ήταν υποβαθμισμένες. Στην
ελληνική μυθολογία μια «φανταστική γυναίκα»,
που ονομαζόταν «Πανδώρα», αποτελούσε τη
βασική αιτία της δυστυχίας των ανθρώπων. Οι
Έλληνες υποτιμούσαν τις γυναίκες και τις
θεωρούσαν υποδεέστερες των ανδρών. Μολονότι
η αγνότητα των γυναικών ήταν πολύτιμη και οι
γυναίκες έχαιραν μεγάλης εκτίμησης, οι Έλληνες
αργότερα κυριεύτηκαν από τον εγωισμό τους και
τις σεξουαλικές τους διαστροφές. Έτσι, η Πορνεία
έγινε συνήθης πρακτική μεταξύ όλων των τάξεων
της Ελληνικής κοινωνίας.
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Γ. Ρωμαϊκός Πολιτισμός
Όταν ο Ρωμαϊκός Πολιτισμός βρισκόταν στο
απόγειο της «δόξας» του, ο άνδρας είχε το
δικαίωμα μέχρι και να αφαιρέσει τη ζωή της
συζύγου του. Η Πορνεία και ο γυμνισμός
συνηθίζονταν μεταξύ των Ρωμαίων.
Δ. Αιγυπτιακός Πολιτισμός
Οι Αιγύπτιοι θεωρούσαν τις γυναίκες σύμβολο
του κακού και σημάδι του διαβόλου.
Ε. Προ-Ισλαμική Αραβία:
Προτού το Ισλάμ εξαπλωθεί στην Αραβία, οι
Άραβες υποτιμούσαν τις γυναίκες και πολύ συχνά
έθαβαν ζωντανά τα θηλυκά βρέφη αμέσως μετά τη
γέννησή τους.

2. Το Ισλάμ ανύψωσε τις γυναίκες, τους έδωσε
ισότητα και προσδοκά από αυτές να
διατηρήσουν τη θέση τους.
Το Ισλάμ ανύψωσε τη θέση των γυναικών και
τους παρείχε τα ακριβή δικαιώματά τους πριν από
1400 χρόνια. Το Ισλάμ προσδοκά οι γυναίκες να
διατηρήσουν τη θέση τους.
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Η «Hijab» για τους άνδρες
Οι άνθρωποι συνήθως συζητούν για την
«hijab», θεωρώντας την ζήτημα των γυναικών.
Ωστόσο, στο Ιερό Κοράνι, ο Αλλάχ αναφέρει
πρώτα τη «hijab» για τους άνδρες και ύστερα για
τις γυναίκες. Το Κοράνι αναφέρει στη Σούρα ελΝουρ:
«Να πεις στους πιστούς (άνδρες) ότι
πρέπει να κατεβάζουν τα βλέμματά τους και να
προφυλάσσουν τη σεμνότητά τους (να μην
διαπράττουν μοιχεία). Αυτό τους κάνει να
γίνονται πιο αγνοί για τον εαυτό τους. Ο
ΑΛΛΑΧ είναι εμπειρογνώμονας για όλα όσα
κάνουν.»
[Κοράνι 24:30]
Αν ένας άνδρας κοιτάζοντας μια γυναίκα
σκεφτεί με τρόπο αναίσχυντο και αναιδή, τότε
οφείλει να χαμηλώσει το βλέμμα του.
Η Μαντίλα για τις γυναίκες
Ο παρακάτω στίχος της Σούρα ελ- Νουρ
αναφέρει:
«Και να πεις στις πιστές να κατεβάζουν τα
βλέμματά τους και να προφυλάσσουν την
6

αγνότητά τους (να μην διαπράττουν μοιχεία)
και να μην επιδεικνύουν την ομορφιά και τα
κοσμήματά τους, εκτός απ’ αυτά (που
συνήθως) φαίνονται εξωτερικά. Και να σύρουν
το πέπλο πάνω από τα στήθη τους και να μην
εκθέτουν τα κοσμήματά τους (ομορφιές τους),
παρά μόνο στον άνδρα τους ή στον πατέρα
τους ή στον πατέρα του ανδρός τους ή στα
παιδιά τους... »
[Κοράνι 24:31]
3. Έξι κριτήρια για την Hijab.
Σύμφωνα με το Κοράνι και τη Σουνά υπάρχουν
έξι βασικά κριτήρια για να εξετάσουμε το θέμα της
« Hijab» (Μαντίλας):
1. Έκταση:
Το πρώτο κριτήριο αφορά στην έκταση του
σώματος που πρέπει να καλυφθεί. Εδώ υπάρχει
διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στον άνδρα
είναι υποχρεωτικό να καλύπτεται το σώμα
τουλάχιστον από από τον ομφαλό έως τα γόνατα.
Στις γυναίκες, η έκταση που πρέπει υποχρεωτικά
να καλύπτεται είναι ολόκληρο το σώμα εκτός από
το πρόσωπο και τα χέρια μέχρι τον καρπό. Εάν το
επιθυμούν, μπορούν να καλύψουν ακόμα και τα εν
λόγω μέρη του σώματος. Ορισμένοι μελετητές του
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Ισλάμ επιμένουν ότι το πρόσωπο και τα χέρια είναι
υποχρεωτικό να καλύπτονται από την « hijab ».
Όλα τα υπόλοιπα πέντε κριτήρια είναι ίδια για
τους άνδρες και τις γυναίκες.
2. Τα ρούχα πρέπει να είναι χαλαρά και να μην
αποκαλύπτουν τη μορφή του σώματος.
3. Τα ρούχα δεν πρέπει να είναι διαφανή, έτσι
ώστε να μπορεί κανείς να δει μέσα από αυτά.
4. Τα ρούχα δεν πρέπει να είναι τόσο
λαμπερά, ώστε να προσελκύουν το αντίθετο φύλο.
5. Τα ρούχα δεν πρέπει να μοιάζουν με εκείνα
του αντίθετου φύλου.
6. Τα ρούχα δεν πρέπει να μοιάζουν με αυτά
των άπιστων, δηλαδή δεν πρέπει να φορούν
ρούχα που να φέρουν ιδιαίτερα διακριτικά ή
σύμβολα των θρησκειών των άπιστων.
4. Η «Hijab» συμπεριλαμβάνει
άλλων το ήθος και τη συμπεριφορά

μεταξύ

H «Hijab», πέρα από τα έξι κριτήρια ένδυσης
που προαναφέρθηκαν καταδεικνύει, επίσης, το
ήθος, τη συμπεριφορά, τη στάση ζωής και τις
προθέσεις ενός ατόμου. Ένα άτομο που απλά
πληρεί τα ενδυματολογικά κριτήρια της «Hijab»,
τηρεί εν μέρει το έθιμο της «Hijab». Η «Hijab» ως
ρούχο πρέπει να συνοδεύεται από την «Hijab»
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των ματιών, την «Hijab» της καρδιάς, την «Hijab»
της σκέψης καθώς και από την «Hijab» της
πρόθεσης. Περιλαμβάνει, επίσης, τον τρόπο που
κάποιος περπατά, τον τρόπο που μιλάει, τον
τρόπο που συμπεριφέρεται, κλπ.
5. Η χρήση της «Hijab» (Μαντίλας)
αποτρέπει την παρενόχληση
Ο λόγος για τον οποίο η «Hijab» υπαγορεύεται
στις γυναίκες αναφέρεται στο Κοράνι στους
ακόλουθους στίχους της Σουρα ελ- Εχζάμπ:
«Ω Προφήτη! Πες στις συζύγους σου, στις
θυγατέρες σου και στις γυναίκες των πιστών
ότι πρέπει να ρίχνουν πάνω τους (όταν
κυκλοφορούν) τα εξωτερικά τους ρούχα
(κελεμπίες),(που καλύπτουν - από το κεφάλι
μέχρι τα πόδια). Αυτό είναι κατάλληλο για να
αναγνωρίζονται (ως αγνές πιστές) και να μην
παρενοχλούνται.
Ο
ΑΛΛΑΧ
είναι
Πολυεύσπλαχνος και Γαφούρ (Αυτός που
συγχωρεί πάντοτε).»
[Κοράνι 33:59]
Το Κοράνι λέει ότι η «Hijab» έχει υπαγορευθεί
στις γυναίκες, έτσι ώστε να αναγνωρίζεται η
σεμνότητά τους και να προφυλάσσονται από την
κακοποίηση.
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6.Το παράδειγμα των δίδυμων αδελφών
Ας υποθέσουμε ότι δύο αδελφές, που είναι
δίδυμες και οι οποίες είναι εξίσου όμορφες,
περπατούν στο δρόμο. Η μία από αυτές φοράει
την Ισλαμική μαντίλα («hijab»), δηλαδή έχει όλο το
σώμα της καλυμμένο εκτός από το πρόσωπο και
τα χέρια μέχρι τους καρπούς. Η άλλη φοράει
δυτικά ρούχα, μια μίνι φούστα ή σορτς. Ακριβώς
στη γωνία παραμονεύει ένας χούλιγκαν ή
τυχοδιώκτης περιμένοντας το θήραμά του, να
παρενοχλήσει δηλαδή κάποια κοπέλα. Ποια θα
πειράξει; Την κοπέλα με την Ισλαμική «hijab» ή
εκείνη με τη φούστα ή το μίνι; Φυσικά, θα πειράξει
το κορίτσι που φοράει τη φούστα ή το μίνι. Τέτοιου
είδους ενδυμασίες προκαλούν έμμεσα το αντίθετο
φύλο για πειράγματα και παρενόχληση. Το
Κοράνι, λοιπόν, πολύ ορθώς αναφέρει ότι η
«hijab» προφυλάσσει τις γυναίκες από την
παρενόχληση.
7. Η θανατική ποινή για τους βιαστές
Σύμφωνα με την Ισλαμική νομοθεσία (Σαρί’α –
Shari’ah), ένας άνδρας που έχει κατηγορηθεί για
το βιασμό μιας γυναίκας καταδικάζεται σε
θανατική ποινή. Πολλοί εκπλήσσονται με αυτή τη
«σκληρή» τιμωρία. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι το
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Ισλάμ είναι μια
βάρβαρη και δίχως έλεος
θρησκεία! Έθεσα μια απλή ερώτηση σε
εκατοντάδες μη Μουσουλμάνους άνδρες. Ας
υποθέσουμε ότι, Θεός φυλάξοι, κάποιος βιάζει τη
γυναίκα σας, τη μητέρα σας ή την αδελφή σας.
Είστε εσείς ο δικαστής και ο βιαστής βρίσκεται
ενώπιον σας. Πώς θα τον τιμωρούσατε; Όλοι τους
δήλωσαν ότι θα τον καταδίκαζαν σε θάνατο.
Μερικοί έφθασαν στο σημείο να πουν ότι θα τον
βασάνιζαν μέχρι θανάτου. Όσοι ερωτηθήκατε,
λοιπόν, αν κάποιος βίαζε τη γυναίκα σας ή τη
μητέρα σας τι θα κάνατε, απαντήσατε ότι θα
θέλατε να τον σκοτώσετε. Αλλά αν το ίδιο έγκλημα
διαπραχθεί στη σύζυγο ή την κόρη κάποιου άλλου
θεωρείτε την θανατική ποινή βαρβαρότητα. Γιατί
θα πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο
σταθμά;
8. Η Δυτική κοινωνία ψευδώς θεωρεί ότι
έχει υψηλά τις γυναίκες
Η Δυτική θέση σχετικά με την απελευθέρωση
των γυναικών δεν είναι παρά μια συγκαλυμμένη
μορφή εκμετάλλευσης του σώματός τους,
υποβάθμισης της ψυχής τους και στέρησης της
τιμής τους. Η Δυτική κοινωνία υποστηρίζει ότι οι
γυναίκες έχουν περίοπτη θέση. Αντιθέτως, στην
πραγματικότητα
τις
έχει
υποβαθμισμένες
προσδίδοντάς τους την ιδιότητα των ερωμένων
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παλλακίδων και “πεταλούδων” της κοινωνίας, που
είναι απλώς εργαλεία στα χέρια αυτών που
αναζητούν την ευχαρίστηση και τη σεξουαλική
απόλαυση. Κι όλα αυτά κρυμμένα πίσω από την
έγχρωμη
οθόνη
της «τέχνης»
και του
«πολιτισμού».
9. Οι Η.Π.Α. παρουσιάζουν τα υψηλότερα
ποσοστά βιασμών
Οι
Ηνωμένες
Πολιτείες
της
Αμερικής
θεωρούνται από τις πιο προηγμένες χώρες του
κόσμου. Παρουσιάζουν, επίσης, τα υψηλότερα
ποσοστά βιασμών από οποιαδήποτε άλλη χώρα
στον κόσμο. Σύμφωνα με μια έκθεση του FBI, το
έτος 1990, σε καθημερινή βάση διαπράττονταν
κατά μέσο όρο 1756 βιασμοί στις Η.Π.Α και μόνο.
Στη συνέχεια, μια άλλη έκθεση αναφέρει ότι στις
Η.Π.Α κατά μέσο όρο καταγράφονται 1900
κρούσματα βιασμών καθημερινά. Το χρονολογικό
έτος δεν αναφέρεται. Μπορεί να ήταν το 1992 ή το
έτος 1993. Ενδέχεται οι Αμερικάνοι να έγιναν «πιο
τολμηροί» τα επόμενα χρόνια.
Ας εξετάσουμε τώρα την περίπτωση όπου η
ισλαμική «hijab» καθιερώνεται στην Αμερική. Κάθε
φορά που ένας άντρας κοιτάζει μια γυναίκα και
στο νου του γεννάται μια αναίσχυντη και αναιδή
σκέψη, χαμηλώνει το βλέμμα του. Επίσης, κάθε
γυναίκα φοράει την ισλαμική «hijab» και έχει
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ολόκληρο το σώμα της καλυμμένο εκτός από το
πρόσωπο και τα χέρια μέχρι τον καρπό. Σύμφωνα
με τα παραπάνω, αν κάποιος διαπράξει βιασμό
καταδικάζεται σε θανατική ποινή. Σας ρωτώ,
λοιπόν, σκεφτόμενοι ένα τέτοιο σενάριο, το
ποσοστό των βιασμών στην Αμερική θα αυξηθεί,
θα παραμείνει το ίδιο ή θα μειωθεί;
10. Η εφαρμογή της Ισλαμικής Σαρί’ας
(Shariah - Ισλαμική νομοθεσία) θα περιορίσει το
ποσοστό των βιασμών
Όσο γρηγορότερα εφαρμοστεί η Ισλαμική
Σαρί’α (Shariah) τόσο γρηγορότερα θα είναι και τα
θετικά αποτελέσματα. Εάν η Ισλαμική Σαρί’α
(Shariah) εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε μέρος του
κόσμου, είτε στην Αμερική είτε στην Ευρώπη, η
κοινωνία θα λειτουργεί καλύτερα. Η «Hijab» δεν
υποβιβάζει τη γυναίκα, αλλά την εξυψώνει και
παράλληλα προστατεύει τη σεμνότητα και την
αγνότητά της.
3. H «HIJAB» (ΜΑΝΤΙΛΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ερώτηση:
Γιατί το Ισλάμ υποβαθμίζει τις γυναίκες,
κρατώντας τες πίσω από τη μαντίλα;
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Απάντηση:
Η θέση της γυναίκας στο Ισλάμ αποτελεί συχνά
στόχο επιθέσεων στα κοσμικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης. Η «hijab» ή η Ισλαμική ενδυμασία
αναφέρεται από πολλούς ως παράδειγμα της
«υποταγής» των γυναικών στα πλαίσια του
ισλαμικού νόμου. Προτού αναλύσουμε το λόγο για
τον οποίο η θρησκεία συνιστά τη «hijab», ας
μελετήσουμε πρώτα την θέση των γυναικών στις
κοινωνίες πριν από την έλευση του Ισλάμ.
1.
Στο
παρελθόν
οι
γυναίκες
ήταν
υποβαθμισμένες και χρησιμοποιούνταν ως
αντικείμενα πόθου
Τα ακόλουθα παραδείγματα από την ιστορία
αποδεικνύουν επαρκώς το γεγονός ότι η θέση των
γυναικών σε προηγούμενους πολιτισμούς ήταν
τόσο υποβαθμισμένη ώστε στερούνταν της
βασικής ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Α. Βαβυλωνιακός Πολιτισμός:
Οι γυναίκες ήταν υποβαθμισμένες και
στερούνταν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν
από το Βαβυλωνιακό δίκαιο. Εάν ένας άνδρας
δολοφονούσε μια γυναίκα, αντί να τιμωρηθεί ο
ίδιος, καταδικαζόταν η σύζυγός του σε θανατική
ποινή.
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Β. Ελληνικός Πολιτισμός:
Ο Ελληνικός Πολιτισμός θεωρείται ο πιο
ένδοξος από όλους τους αρχαίους πολιτισμούς.
Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτού του πολύ «ένδοξου»
καθεστώτος οι γυναίκες στερούνταν όλων των
δικαιωμάτων και ήταν υποβαθμισμένες. Στην
ελληνική μυθολογία μια «φανταστική γυναίκα»,
που ονομαζόταν «Πανδώρα», αποτελούσε τη
βασική αιτία της δυστυχίας των ανθρώπων. Οι
Έλληνες υποτιμούσαν τις γυναίκες και τις
θεωρούσαν υποδεέστερες των ανδρών. Μολονότι
η αγνότητα των γυναικών ήταν πολύτιμη και οι
γυναίκες έχαιραν μεγάλης εκτίμησης, οι Έλληνες
αργότερα κυριεύτηκαν από τον εγωισμό τους και
τις σεξουαλικές τους διαστροφές. Έτσι, η Πορνεία
έγινε συνήθης πρακτική μεταξύ όλων των τάξεων
της Ελληνικής κοινωνίας.
Γ. Ρωμαϊκός Πολιτισμός
Όταν ο Ρωμαϊκός Πολιτισμός βρισκόταν στο
απόγειο της «δόξας» του, ο άνδρας είχε το
δικαίωμα μέχρι και να αφαιρέσει τη ζωή της
συζύγου του. Η Πορνεία και ο γυμνισμός
συνηθίζονταν μεταξύ των Ρωμαίων.
Δ. Αιγυπτιακός Πολιτισμός
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Οι Αιγύπτιοι θεωρούσαν τις γυναίκες σύμβολο
του κακού και σημάδι του διαβόλου.
Ε. Προ-Ισλαμική Αραβία:
Προτού το Ισλάμ εξαπλωθεί στην Αραβία, οι
Άραβες υποτιμούσαν τις γυναίκες και πολύ συχνά
έθαβαν ζωντανά τα θηλυκά βρέφη αμέσως μετά τη
γέννησή τους.

2. Το Ισλάμ ανύψωσε τις γυναίκες, τους έδωσε
ισότητα και προσδοκά από αυτές να
διατηρήσουν τη θέση τους.
Το Ισλάμ ανύψωσε τη θέση των γυναικών και
τους παρείχε τα ακριβή δικαιώματά τους πριν από
1400 χρόνια. Το Ισλάμ προσδοκά οι γυναίκες να
διατηρήσουν τη θέση τους.
Η «Hijab» για τους άνδρες
Οι άνθρωποι συνήθως συζητούν για την
«hijab», θεωρώντας την ζήτημα των γυναικών.
Ωστόσο, στο Ιερό Κοράνι, ο Αλλάχ αναφέρει
πρώτα τη «hijab» για τους άνδρες και ύστερα για
τις γυναίκες. Το Κοράνι αναφέρει στη Σούρα ελΝουρ:
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«Να πεις στους πιστούς (άνδρες) ότι
πρέπει να κατεβάζουν τα βλέμματά τους και να
προφυλάσσουν τη σεμνότητά τους (να μην
διαπράττουν μοιχεία). Αυτό τους κάνει να
γίνονται πιο αγνοί για τον εαυτό τους. Ο
ΑΛΛΑΧ είναι εμπειρογνώμονας για όλα όσα
κάνουν.»
[Κοράνι 24:30]
Αν ένας άνδρας κοιτάζοντας μια γυναίκα
σκεφτεί με τρόπο αναίσχυντο και αναιδή, τότε
οφείλει να χαμηλώσει το βλέμμα του.
Η Μαντίλα για τις γυναίκες
Ο παρακάτω στίχος της Σούρα ελ- Νουρ
αναφέρει:
«Και να πεις στις πιστές να κατεβάζουν τα
βλέμματά τους και να προφυλάσσουν την
αγνότητά τους (να μην διαπράττουν μοιχεία)
και να μην επιδεικνύουν την ομορφιά και τα
κοσμήματά τους, εκτός απ’ αυτά (που
συνήθως) φαίνονται εξωτερικά. Και να σύρουν
το πέπλο πάνω από τα στήθη τους και να μην
εκθέτουν τα κοσμήματά τους (ομορφιές τους),
παρά μόνο στον άνδρα τους ή στον πατέρα
τους ή στον πατέρα του ανδρός τους ή στα
παιδιά τους... »
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[Κοράνι 24:31]
3. Έξι κριτήρια για την Hijab.
Σύμφωνα με το Κοράνι και τη Σουνά υπάρχουν
έξι βασικά κριτήρια για να εξετάσουμε το θέμα της
« Hijab» (Μαντίλας):
1. Έκταση:
Το πρώτο κριτήριο αφορά στην έκταση του
σώματος που πρέπει να καλυφθεί. Εδώ υπάρχει
διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στον άνδρα
είναι υποχρεωτικό να καλύπτεται το σώμα
τουλάχιστον από από τον ομφαλό έως τα γόνατα.
Στις γυναίκες, η έκταση που πρέπει υποχρεωτικά
να καλύπτεται είναι ολόκληρο το σώμα εκτός από
το πρόσωπο και τα χέρια μέχρι τον καρπό. Εάν το
επιθυμούν, μπορούν να καλύψουν ακόμα και τα εν
λόγω μέρη του σώματος. Ορισμένοι μελετητές του
Ισλάμ επιμένουν ότι το πρόσωπο και τα χέρια είναι
υποχρεωτικό να καλύπτονται από την « hijab ».
Όλα τα υπόλοιπα πέντε κριτήρια είναι ίδια για
τους άνδρες και τις γυναίκες.
2. Τα ρούχα πρέπει να είναι χαλαρά και να μην
αποκαλύπτουν τη μορφή του σώματος.
3. Τα ρούχα δεν πρέπει να είναι διαφανή, έτσι
ώστε να μπορεί κανείς να δει μέσα από αυτά.
18

4. Τα ρούχα δεν πρέπει να είναι τόσο
λαμπερά, ώστε να προσελκύουν το αντίθετο φύλο.
5. Τα ρούχα δεν πρέπει να μοιάζουν με εκείνα
του αντίθετου φύλου.
6. Τα ρούχα δεν πρέπει να μοιάζουν με αυτά
των άπιστων, δηλαδή δεν πρέπει να φορούν
ρούχα που να φέρουν ιδιαίτερα διακριτικά ή
σύμβολα των θρησκειών των άπιστων.
4. Η «Hijab» συμπεριλαμβάνει
άλλων το ήθος και τη συμπεριφορά

μεταξύ

H «Hijab», πέρα από τα έξι κριτήρια ένδυσης
που προαναφέρθηκαν καταδεικνύει, επίσης, το
ήθος, τη συμπεριφορά, τη στάση ζωής και τις
προθέσεις ενός ατόμου. Ένα άτομο που απλά
πληρεί τα ενδυματολογικά κριτήρια της «Hijab»,
τηρεί εν μέρει το έθιμο της «Hijab». Η «Hijab» ως
ρούχο πρέπει να συνοδεύεται από την «Hijab»
των ματιών, την «Hijab» της καρδιάς, την «Hijab»
της σκέψης καθώς και από την «Hijab» της
πρόθεσης. Περιλαμβάνει, επίσης, τον τρόπο που
κάποιος περπατά, τον τρόπο που μιλάει, τον
τρόπο που συμπεριφέρεται, κλπ.
5. Η χρήση της «Hijab» (Μαντίλας)
αποτρέπει την παρενόχληση
Ο λόγος για τον οποίο η «Hijab» υπαγορεύεται
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στις γυναίκες αναφέρεται στο Κοράνι στους
ακόλουθους στίχους της Σουρα ελ- Εχζάμπ:
«Ω Προφήτη! Πες στις συζύγους σου, στις
θυγατέρες σου και στις γυναίκες των πιστών
ότι πρέπει να ρίχνουν πάνω τους (όταν
κυκλοφορούν) τα εξωτερικά τους ρούχα
(κελεμπίες),(που καλύπτουν - από το κεφάλι
μέχρι τα πόδια). Αυτό είναι κατάλληλο για να
αναγνωρίζονται (ως αγνές πιστές) και να μην
παρενοχλούνται.
Ο
ΑΛΛΑΧ
είναι
Πολυεύσπλαχνος και Γαφούρ (Αυτός που
συγχωρεί πάντοτε).»
[Κοράνι 33:59]
Το Κοράνι λέει ότι η «Hijab» έχει υπαγορευθεί
στις γυναίκες, έτσι ώστε να αναγνωρίζεται η
σεμνότητά τους και να προφυλάσσονται από την
κακοποίηση.
6.Το παράδειγμα των δίδυμων αδελφών
Ας υποθέσουμε ότι δύο αδελφές, που είναι
δίδυμες και οι οποίες είναι εξίσου όμορφες,
περπατούν στο δρόμο. Η μία από αυτές φοράει
την Ισλαμική μαντίλα («hijab»), δηλαδή έχει όλο το
σώμα της καλυμμένο εκτός από το πρόσωπο και
τα χέρια μέχρι τους καρπούς. Η άλλη φοράει
δυτικά ρούχα, μια μίνι φούστα ή σορτς. Ακριβώς
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στη γωνία παραμονεύει ένας χούλιγκαν ή
τυχοδιώκτης περιμένοντας το θήραμά του, να
παρενοχλήσει δηλαδή κάποια κοπέλα. Ποια θα
πειράξει; Την κοπέλα με την Ισλαμική «hijab» ή
εκείνη με τη φούστα ή το μίνι; Φυσικά, θα πειράξει
το κορίτσι που φοράει τη φούστα ή το μίνι. Τέτοιου
είδους ενδυμασίες προκαλούν έμμεσα το αντίθετο
φύλο για πειράγματα και παρενόχληση. Το
Κοράνι, λοιπόν, πολύ ορθώς αναφέρει ότι η
«hijab» προφυλάσσει τις γυναίκες από την
παρενόχληση.
7. Η θανατική ποινή για τους βιαστές
Σύμφωνα με την Ισλαμική νομοθεσία (Σαρί’α –
Shari’ah), ένας άνδρας που έχει κατηγορηθεί για
το βιασμό μιας γυναίκας καταδικάζεται σε
θανατική ποινή. Πολλοί εκπλήσσονται με αυτή τη
«σκληρή» τιμωρία. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι το
Ισλάμ είναι μια
βάρβαρη και δίχως έλεος
θρησκεία! Έθεσα μια απλή ερώτηση σε
εκατοντάδες μη Μουσουλμάνους άνδρες. Ας
υποθέσουμε ότι, Θεός φυλάξοι, κάποιος βιάζει τη
γυναίκα σας, τη μητέρα σας ή την αδελφή σας.
Είστε εσείς ο δικαστής και ο βιαστής βρίσκεται
ενώπιον σας. Πώς θα τον τιμωρούσατε; Όλοι τους
δήλωσαν ότι θα τον καταδίκαζαν σε θάνατο.
Μερικοί έφθασαν στο σημείο να πουν ότι θα τον
βασάνιζαν μέχρι θανάτου. Όσοι ερωτηθήκατε,
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λοιπόν, αν κάποιος βίαζε τη γυναίκα σας ή τη
μητέρα σας τι θα κάνατε, απαντήσατε ότι θα
θέλατε να τον σκοτώσετε. Αλλά αν το ίδιο έγκλημα
διαπραχθεί στη σύζυγο ή την κόρη κάποιου άλλου
θεωρείτε την θανατική ποινή βαρβαρότητα. Γιατί
θα πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο
σταθμά;
8. Η Δυτική κοινωνία ψευδώς θεωρεί ότι
έχει υψηλά τις γυναίκες
Η Δυτική θέση σχετικά με την απελευθέρωση
των γυναικών δεν είναι παρά μια συγκαλυμμένη
μορφή εκμετάλλευσης του σώματός τους,
υποβάθμισης της ψυχής τους και στέρησης της
τιμής τους. Η Δυτική κοινωνία υποστηρίζει ότι οι
γυναίκες έχουν περίοπτη θέση. Αντιθέτως, στην
πραγματικότητα
τις
έχει
υποβαθμισμένες
προσδίδοντάς τους την ιδιότητα των ερωμένων
παλλακίδων και “πεταλούδων” της κοινωνίας, που
είναι απλώς εργαλεία στα χέρια αυτών που
αναζητούν την ευχαρίστηση και τη σεξουαλική
απόλαυση. Κι όλα αυτά κρυμμένα πίσω από την
έγχρωμη
οθόνη
της «τέχνης»
και του
«πολιτισμού».
9. Οι Η.Π.Α. παρουσιάζουν τα υψηλότερα
ποσοστά βιασμών
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Οι
Ηνωμένες
Πολιτείες
της
Αμερικής
θεωρούνται από τις πιο προηγμένες χώρες του
κόσμου. Παρουσιάζουν, επίσης, τα υψηλότερα
ποσοστά βιασμών από οποιαδήποτε άλλη χώρα
στον κόσμο. Σύμφωνα με μια έκθεση του FBI, το
έτος 1990, σε καθημερινή βάση διαπράττονταν
κατά μέσο όρο 1756 βιασμοί στις Η.Π.Α και μόνο.
Στη συνέχεια, μια άλλη έκθεση αναφέρει ότι στις
Η.Π.Α κατά μέσο όρο καταγράφονται 1900
κρούσματα βιασμών καθημερινά. Το χρονολογικό
έτος δεν αναφέρεται. Μπορεί να ήταν το 1992 ή το
έτος 1993. Ενδέχεται οι Αμερικάνοι να έγιναν «πιο
τολμηροί» τα επόμενα χρόνια.
Ας εξετάσουμε τώρα την περίπτωση όπου η
ισλαμική «hijab» καθιερώνεται στην Αμερική. Κάθε
φορά που ένας άντρας κοιτάζει μια γυναίκα και
στο νου του γεννάται μια αναίσχυντη και αναιδή
σκέψη, χαμηλώνει το βλέμμα του. Επίσης, κάθε
γυναίκα φοράει την ισλαμική «hijab» και έχει
ολόκληρο το σώμα της καλυμμένο εκτός από το
πρόσωπο και τα χέρια μέχρι τον καρπό. Σύμφωνα
με τα παραπάνω, αν κάποιος διαπράξει βιασμό
καταδικάζεται σε θανατική ποινή. Σας ρωτώ,
λοιπόν, σκεφτόμενοι ένα τέτοιο σενάριο, το
ποσοστό των βιασμών στην Αμερική θα αυξηθεί,
θα παραμείνει το ίδιο ή θα μειωθεί;
10. Η εφαρμογή της Ισλαμικής Σαρί’ας
(Shariah - Ισλαμική νομοθεσία) θα περιορίσει το
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ποσοστό των βιασμών
Όσο γρηγορότερα εφαρμοστεί η Ισλαμική
Σαρί’α (Shariah) τόσο γρηγορότερα θα είναι και τα
θετικά αποτελέσματα. Εάν η Ισλαμική Σαρί’α
(Shariah) εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε μέρος του
κόσμου, είτε στην Αμερική είτε στην Ευρώπη, η
κοινωνία θα λειτουργεί καλύτερα. Η «Hijab» δεν
υποβιβάζει τη γυναίκα, αλλά την εξυψώνει και
παράλληλα προστατεύει τη σεμνότητα και την
αγνότητά της.
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