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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Η  θέση της γυναίκας στο Ισλάμ»,           

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Παι-

δαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου Δυτικής          

Μακεδονίας Φλώρινας. Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί, η μελέτη της θέσης 

που κατέχει η γυναίκα στις ισλαμικές κοινωνίες, όπως αυτή ορίζεται από το ιερό      

Κοράνιο και τα Χαντίθ. Με μια σύντομη ιστορική αναδρομή σχετικά με την εμφάνι-

ση και την επικράτηση της θρησκείας του Ισλάμ, επιχειρείται στη συνέχεια η πραγ-

μάτευση του θέματος που αναφέρεται στα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και γενικότε-

ρα στη θέση των μουσουλμάνων γυναικών, που είναι πιστές ακόλουθοι της  ισλαμι-

κής θρησκείας, κυρίως όσον αφορά το θεσμό της οικογένειας και της εκπαίδευσης. 

Ολοκληρώνοντας, η συγκεκριμένη εργασία στοχεύει στην ανάδειξη και διαπίστωση 

του βαθμού ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στα πλαίσια της ισλαμικής θρη-

σκείας. 

 

Λέξεις-κλειδιά: θρησκεία, κοινωνικά δικαιώματα, Κοράνιο, Μωάμεθ, πολιτισμός,  Σα-

ρία,  Χαντίθ 

 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis titled "Women's Position in Islam" took place under the under-

graduate program of the Primary School of Primary Education, University of Western 

Macedonia, Florina. The purpose of this paper is to consider the position of the   

woman in Islamic societies, as defined by the Holy Quran and Hadith. With a brief 

historical review of the emergence and prevalence of the Islamic religion, the issue of 

rights, obligations and more generally the position of Muslim women who are faithful 

followers of Islamic religion, in particular regarding the institution of family and    

education. In conclusion, this particular project aims at highlighting and establishing 

the level of equality between men and women in the context of Islamic religion. 

 

Keywords: religion, social rights, Koran, Muhammad, culture, Sharia, Hadith  



-4- 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ .................................................................................................................. 5 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................... 5 

Κεφάλαιο 1ο .................................................................................................................. 9 

Η εμφάνιση του Ισλάμ. Ιστορική αναδρομή .......................................................... 9 

α. Ο Μωάμεθ και η ιστορική εμφάνιση του Ισλάμ (570-622 μ.Χ.) ....................... 9 

β. Η περίοδος μέχρι την τελική επικράτηση στην Αραβική Χερσόνησο (613-632 

μ.Χ) ....................................................................................................................... 11 

γ. Οι αραβικές κατακτήσεις και η εξάπλωση του Ισλάμ στη Μ. Ανατολή και την 

Β. Αφρική ............................................................................................................. 14 

δ. Η ανάπτυξη της διδασκαλίας του Ισλάμ .......................................................... 15 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 ............................................................................................................ 21 

Η θέση της γυναίκας στην Κορανική θεολογία ................................................... 21 

α. Οι αναφορές στα δύο φύλα στο Κοράνιο και τα Χαντίθ .................................. 21 

β. Η θέση της γυναίκας στο ισλαμικό δίκαιο. ...................................................... 25 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 ............................................................................................................ 29 

Η θέση της γυναίκας στις ισλαμικές κοινωνίες ................................................... 29 

α. Η θέση της γυναίκας στην οικογένεια .............................................................. 29 

β. Η θέση της γυναίκας στην εκπαίδευση ............................................................ 30 

γ. Η ενδυμασία της γυναίκας στο Ισλάμ .............................................................. 32 

Κεφάλαιο 4
ο
 ................................................................................................................. 36 

Η θέση της μουσουλμάνας γυναίκας στις δυτικές κοινωνίες ............................. 36 

α. Γυναίκα και Ισλάμ σε ευρωπαϊκές χώρες ......................................................... 36 

β. Γυναίκα και Ισλάμ στην ελληνική κοινωνία .................................................... 38 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ.................................................................................................................. 41 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ......................................................................................................... 42 

 



-5- 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η θέση της γυναίκας στο Ισλάμ, αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο και παράλληλα 

αρκετά επίκαιρο θέμα στις μέρες μας. Ταυτόχρονα, είναι ένα ιδιαίτερα μελετημένο 

και πολυσυζητημένο ζήτημα, που απασχόλησε αρκετούς ιστορικούς, πολιτικούς και 

κοινωνικούς επιστήμονες. Μέσα από την συγκεκριμένη εργασία δεν πρόκειται να πα-

ρουσιάσω νέες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των μουσουλμάνων γυναικών 

και τη θέση τους στον ισλαμικό κόσμο. Έχουν γραφεί και έχουν ειπωθεί άλλωστε τό-

σα πολλά. Θα πρέπει, ωστόσο, να μην παραβλέψουμε τη θρησκευτική παρέμβαση 

που ισχύει στα περισσότερα ισλαμικά κράτη, τόσο σε επίπεδο κοινωνίας και δομών, 

όσο και σε επίπεδο ανθρωπίνων σχέσεων. Το Κοράνι περιέχει αναφορές σε ζητήματα 

που αφορούν στα δικαιώματα και την αντιμετώπιση της γυναίκας. 

Μέσα από την συλλογή στοιχείων επιχειρείται ο προβληματισμός του αναγνώ-

στη, ώστε με τη δική μου συμβολή στην έρευνα να καταστεί πιο κατανοητό και αντι-

κείμενο σχολιασμού ένα επίκαιρο θέμα, που απασχολεί εκατομμύρια γυναίκες ανά 

τον κόσμο. Επικείμενο στόχο αποτελεί, η συνδρομή στην αναζήτηση μουσουλμάνων 

γυναικών, αλλά και όσων καλόπιστα θελήσουν να το μελετήσουν και να κάνουν συ-

γκρίσεις τόσο με τη δική τους θέση μέσα στην κοινωνία, ως γυναίκες, όσο και με τη 

θρησκεία που υπηρετούν, ως πιστές. 

Τρουμπέλα Ελένη 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Ισλάμ είναι η δεύτερη πολυπληθέστερη θρησκεία στον κόσμο και αριθμεί 

γύρω στα 1.8 δισεκατομμύρια πιστών ή το 24,1% του πληθυσμού της γης (στατιστικά 

στοιχεία του 2017). Οι πιστοί του, που ονομάζονται «μουσλίμ», δηλαδή υποταγμένοι, 

ή μουσουλμάνοι, όπως είναι περισσότερο γνωστοί, ανήκουν σε μια μονοθεϊστική 

θρησκεία, που έχει τόσο θρησκευτική, όσο και πολιτική υπόσταση. Το Ισλάμ, ως θε-

οκρατικό καθεστώς, καθίσταται για τους πιστούς μουσουλμάνους το ιδανικό πολί-

τευμα, και το ιερό βιβλίο, το Κοράνι, μαζί με τον ισλαμικό νόμο, τη Σαρία, υπαγο-

ρεύουν τους κανόνες της καθημερινής ζωής στις ισλαμικές κοινωνίες. 

Πριν από μερικές δεκαετίες, το εγχείρημα να βρεθεί ένας μουσουλμάνος στη 

Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία ή και στην Ιταλία, ήταν αρκετά δύσκολο. Σήμερα 

αντίθετα, ένα μεγάλο μέρος, ιδιαίτερα των κατοίκων της Γαλλίας, δεν είναι καθολι-

κοί, αλλά πιστοί στον Αλλάχ. Με δεδομένο το γεγονός της υπογεννητικότητας στην 

Ευρώπη, σε λίγα χρόνια οι μουσουλμάνοι, θα αποτελέσουν τοπικές πλειονότητες σε 

αρκετές ευρωπαϊκές κοινωνίες. 

Γεννημένη στην καρδιά της αραβικής χερσονήσου, η θρησκεία του Μωάμεθ, 

αναπτύχθηκε κυρίως μέσα σε ένα γεωγραφικό και πολιτισμικό περιβάλλον, που εκτός 

από τις τοπικές προϊσλαμικές αντιλήψεις των Αράβων δέχθηκε ισχυρές επιρροές από 

τις ιουδαϊκές και χριστιανικές κοινότητες στην ευρύτερη περιοχή. Είναι προφανές, 

πως οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Μέσης Ανατολής, της Αιγύπτου και της Ανατολι-

κής Μεσογείου και Βαλκανικής Χερσονήσου έχουν βιώσει το Ισλάμ και στις δύο ό-

ψεις του, σαν θρησκεία και σαν κράτος (χαλιφάτο) υπό αραβική και αργότερα οθω-

μανική μορφή. Εξάλλου τα τρία από τα τέσσερα Ορθόδοξα Πατριαρχεία της Ανατο-

λής- Αλεξάνδρειας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων- βρίσκονται μέσα στον χώρο του     

Ισλάμ. 

Το Ισλάμ παραπέμπει σε ένα ιδιόμορφο σύστημα διοίκησης της κοινωνίας και 

του κράτους, όπου θρησκεία και πολιτεία ταυτίζονται. Η δομή άλλωστε των ισλαμι-

κών κρατών, στην πλειονότητά τους, καθορίζεται από την θεολογία του Κορανίου, τη 

διδασκαλία των χαντίθ και την εφαρμογή της Σαρίας και αφορά όλους τους τομείς 

της καθημερινής ζωής των μουσουλμάνων, ανδρών και γυναικών. 
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Το θέμα της παρούσας εργασίας, που αφορά τη θέση της γυναίκας στο Ισλάμ, 

δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις ισλαμικές κοινωνίες των σύγχρονων μουσουλμα-

νικών κρατών, αλλά αναφέρεται ευρύτερα στις έννοιες της δημοκρατίας και ισοπολι-

τείας, στην ισότητα των δύο φύλων και ειδικά στα δικαιώματα των γυναικών. Γνωρί-

ζουμε πως σε προηγούμενους αιώνες οι γυναίκες υπέστησαν διακρίσεις, αδικίες και 

καταπίεση σχεδόν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, αφού στις περισσότερες περιο-

χές του κόσμου υπήρχαν για πολλούς αιώνες κοινωνίες με προφανή πατριαρχική δο-

μή. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, ξεκίνησε η αφύπνιση των γυναικών και σε 

πολλές δυτικές κοινωνίες οργανώθηκαν κινήματα που διεκδικούσαν ίσα δικαιώματα 

με τους άνδρες. Έτσι σήμερα, η αρχή της ισότητας των δύο φύλων στη Δύση είναι 

κατοχυρωμένη από τα εθνικά Συντάγματα των σύγχρονων κρατών.  

Ωστόσο, αυτή η πρόοδος δεν ήταν ομοιογενής σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σε 

πολλές κοινωνίες με έντονες τις τοπικές παραδόσεις και το θρησκευτικό στοιχείο η 

γυναίκα εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζεται ισότιμα με τον άνδρα. Φαινόμενα της 

κοινωνικής καταπίεσης, εκμετάλλευσης και επιβολής εις βάρος των γυναικών συνα-

ντούμε σε περιοχές της Αφρικής, Μέσης Ανατολής, Κεντρικής και Νοτιανατολικής 

Ασίας, αλλά και σε κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Έτσι, και στις περισσό-

τερες ισλαμικές χώρες οι μουσουλμάνες γυναίκες στερούνται θεμελιώδεις ελευθερίες 

και βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Εκτός από τη βάναυση μεταχείριση των ανδρών, 

στερούνται το δικαίωμα στη μόρφωση, παραμένουν υπό τον έλεγχο του πατέρα ή του 

συζύγου και η απόλυτη υποταγή στον άνδρα θεωρείται ιερό καθήκον. Φυσικά, πρέπει 

να επισημάνουμε πως δεν υπάρχει ομοιογένεια σε όλες τις ισλαμικές κοινωνίες, αφού 

υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις σε διάφορες μουσουλμανικές χώρες ως προς τα δι-

καιώματα που έχει η γυναίκα στην οικογένεια και στην κοινωνία. Αυτό οφείλεται κυ-

ρίως στις έντονες διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μεταξύ των ισλαμικών κρατών ως 

προς την εφαρμογή της Σαρίας, όπου αυτή έχει θεσπιστεί ως επίσημος νόμος του 

κράτους, αλλά και ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή των όσων αναφέρονται στο 

Κοράνι, που επιδέχονται πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, που οδηγούν άλλοτε στο 

σεβασμό και άλλοτε στον υποβιβασμό της θέσης της γυναίκας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, που έχει καθαρά ιστορικό χαρακτήρα, περιγράφεται η 

εμφάνιση της νέας θρησκείας του Ισλάμ και η εξάπλωσή της με τις αραβικές κατα-

κτήσεις του 7
ου

 και 8
ου

 αι. και στη συνέχεια με τους Σελτζούκους και Οθωμανούς 
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Τούρκους και τους Μογγόλους. Γίνεται επίσης ειδική αναφορά στη διδασκαλία του 

Ισλάμ και τις υποχρεώσεις των μουσουλμάνων απέναντι στη θρησκεία τους. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται ειδική αναφορά για την θέση της γυναίκας στην 

κορανική θεολογία, όπως αυτή αναπτύσσεται στα επιμέρους κεφάλαια, τα σουράτ, 

αλλά και στο ισλαμικό δίκαιο, που ρυθμίζει διάφορα ζητήματα της καθημερινής 

ζωής. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζουμε την θέση της γυναίκας στις ισλαμικές κοι-

νωνίες και ειδικότερα μέσα στην οικογένεια, αλλά και το δικαίωμα στην εκπαίδευση 

και πτυχές της καθημερινής ζωής, όπως ο ρόλος που διαδραματίζει η ενδυμασία στη 

ζωή της. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η θέση της μουσουλμάνας γυναίκας σε 

δυτικές κοινωνίες της Ευρώπης και γίνεται ειδική αναφορά στην ελληνική κοινωνία 

και ιδιαίτερα στη Δυτική Θράκη. 

Οφείλουμε, πάντως να επισημάνουμε, πως διαχρονικά ο αγώνας των γυναικών 

για να αποκτήσουν ίσα δικαιώματα με τους άνδρες, είναι ταυτόσημος με τον αγώνα 

της ανθρωπότητας για αξιοπρέπεια στην καθημερινή ζωή. 
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Κεφάλαιο 1ο 

Η εμφάνιση του Ισλάμ. Ιστορική αναδρομή 

α. Ο Μωάμεθ και η ιστορική εμφάνιση του Ισλάμ (570-622 μ. Χ.) 

Η γέννηση του Μωάμεθ χρονολογείται στα 570 μ. Χ. Καταγόταν από την οικο-

γένεια των Κορεϊσιτών, που είχε μεγάλη δύναμη και πλούτο, επειδή της είχε ανατεθεί 

η φύλαξη του ιερού προσκυνήματος της Καάβα / Καάμπα στη Μέκκα. Από τις περιο-

ρισμένες πληροφορίες που υπάρχουν για τα παιδικά χρόνια του Μωάμεθ, είναι γνω-

στό πως ανατράφηκε φτωχικά από τους συγγενείς του
1
, καθώς λίγο πριν τη γέννησή 

του απεβίωσε ο πατέρας του. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα πέρασε στην έρημο, 

κοντά στη φυλή της Χαλίμα, στην οποία, σύμφωνα με την παράδοση τον παρέδωσε η 

μητέρα του, μόλις έγινε δύο μηνών
2
. Αργότερα επέστρεψε στην μητέρα του, όμως την 

έχασε, όταν ήταν έξι ετών. Στη συνέχεια, την επιμέλειά του ανέλαβε αρχικά ο παπ-

πούς του και στη συνέχεια, ο θείος του Αμπού Τάλεμπ, αδελφός του πατέρα του
3
.  

Κατά την πρώτη φάση της ζωής του, ο Μωάμεθ διακατεχόταν και αυτός από 

ειδωλολατρικές απόψεις, όπως οι συμπατριώτες του και σύμφωνα με μια μαρτυρία 

του Ibnal-Kaibi, κάποτε θυσίασε πρόβατο στη θεά al-Uzza
4
. 

Την εποχή εκείνη ο θείος του είχε αναλάβει τη φύλαξη του ιερού της Καάβας. 

Μαζί με τον θείο του ο Μωάμεθ ακολουθούσε τα καραβάνια, που έφερναν τα εμπο-

ρεύματα προς τη Γάζα ή τη Δαμασκό. Στα εμπορικά ταξίδια του ήρθε σε επαφή με τις 

μονοθεϊστικές διδασκαλίες των Ιουδαίων και των Χριστιανών και άρχισε προοδευτι-

κά να ασχολείται με θρησκευτικά θέματα. Σε κάποιο εμπορικό ταξίδι μάλιστα, γνω-

ρίστηκε με έναν χριστιανό μοναχό και όπως λέγεται, έδειξε μεγάλη φιλομάθεια και 

ερευνητικότητα για τα θρησκευτικά ζητήματα
5
. Ήταν ανήσυχο πνεύμα και απέκτησε 

πολλές γνώσεις από τις επαφές και συζητήσεις που είχε με προσκυνητές της Καάβα 

και κυρίως με σοφούς Πέρσες της εποχής. Η οικογένεια του απέδιδε ιδιαίτερη θρη-

σκευτική τιμή και λατρεία στον Αλλάχ, μεταξύ των υπόλοιπων θεοτήτων. Ο Μωάμεθ 

ήταν ιδιαίτερη θρησκευτική προσωπικότητα, φιλοσοφούσε πάνω στα προβλήματα 

                                                           
1
 Κοράνι, «Η Πόλη», 90: 13-16. 

2
 Α. Νομικού, Οι Άραβες, Το Ισλάμ-Οι κατακτήσεις, εκδόσεις Δημιουργία, Αθήνα 1992, σ. 3-4. 

3
 Ηλία Νικολακάκη, Τζιχάντ, Ο ιερός πόλεμος του Ισλάμ, Εκδόσεις Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 1994. 

4
 Αναστασίου Γιαννουλάτου, Ισλάμ, θρησκειολογική επισκόπηση, Αθήνα 1985, σ. 73. 

5
 Ελευθερουδάκη Εγκυκλοπαιδικό λεξικό, τ. 9, Αθήνα 1964, σ. 641. 
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της ζωής, της κοινωνίας και της αδικίας και συχνά αποζητούσε τη μοναξιά στα σπή-

λαια, όπου και διαλογιζόταν. 

Στην ηλικία των 25 ετών (595 μ.Χ.) παντρεύτηκε τη σαραντάχρονη πλούσια 

χήρα Χαντίτζα, ο οποία τον είχε προσλάβει στην υπηρεσία της σαν φύλακα καραβα-

νιών και διαχειριστή των εμπορικών της υποθέσεων. Η Χαντίτζα, που ήταν θρησκευ-

τικά ευαίσθητη και με μια σχετική φιλολογική παιδεία, εκτίμησε τις ικανότητες του 

Μωάμεθ και για τον λόγο αυτό του εμπιστεύτηκε όλες τις επιχειρήσεις της.
6
 Επίσης, 

ήταν αυτή που πρώτη πίστεψε στην αποστολή του και για τον λόγο αυτό τον στήριξε 

και τον ενθάρρυνε στα πρώτα βήματα του κηρύγματός του, όταν ο ίδιος διακατεχόταν 

και πιεζόταν από αμφιβολίες. Μετά τον θάνατό της, ο Μωάμεθ για καθαρά πολιτι-

κούς λόγους, παντρεύτηκε άλλες 8 γυναίκες, μεταξύ των οποίων σπουδαιότερη απο-

δείχτηκε η Αϊσά, κόρη του σημαντικότερου στρατηγού του Αμπού Μπάκρ, που     

υπήρξε και ο πρώτος χαλίφης του Ισλάμ (632-634). Αξίζει να αναφερθεί, πως στην        

ισλαμική παράδοση όλες οι γυναίκες του προφήτη τιμώνται ως «μητέρες» των πι-

στών.
7
 

Σε ηλικία 40 ετών, συνέβη ένα καθοριστικό γεγονός στη ζωή του Μωάμεθ, το 

οποίο ονομάζεται «Θεία αποκάλυψη» και αναφέρεται στο ιερό βιβλίο του Ισλάμ, το 

Κοράνι
8
. Πιο αναλυτικά, κατά την διάρκεια μιας νυχτερινής του προσευχής, την 27

η
 

του μήνα Ραμαντάν (του Ραμαζανιού) ο Μωάμεθ, είδε σε όραμα πως εμφανίστηκε ο 

αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος κρατώντας ένα κείμενο, τον διέταξε να το απαγγείλει. 

Σύμφωνα με τη διήγηση του Κορανίου, ο αρχάγγελος Γαβριήλ του ζήτησε να διαβά-

σει τα αναγραφόμενα στο μεταξένιο ύφασμα που κρατούσε. Ο Μωάμεθ δήλωσε πως 

δεν γνώριζε να διαβάζει και ο αρχάγγελος του υπαγόρευε και με αυτόν τον τρόπο 

διάβασε τους 5 πρώτους στίχους του κεφαλαίου 96 του Κορανίου.
9
 Το όραμα αυτό 

                                                           
6
 Αναστασίου Γιαννουλάτου, Ισλάμ, θρησκειολογική επισκόπηση, Αθήνα 1985, σ. 75-76, Γρηγορίου 

Ζιάκα, Ιστορία των Θρησκευμάτων, Β΄ Το Ισλάμ, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 68-69. 
7
 Γρηγορίου Ζιάκα, Ισλάμ. Θρησκεία και Πολιτεία, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 16-17. 

8
 Κοράνι, «Η Δύναμη», 97: 1-5: «Στείλαμε το Κοράνιο τη Νύχτα της Δύναμης. Ποιος θα σε διδάξει για 

τη Νύχτα της Δύναμης; Η Νύχτα της Δύναμης είναι καλύτερη κι από χίλιους μήνες. Τη νύχτα εκείνη, οι 

άγγελοι και το Πνεύμα (ο Γαβριήλ) κατεβαίνουν με την άδεια του Θεού, και φέρνουν τις θεϊκές αποφά-

σεις. Ειρήνη σε τούτη τη νύχτα, μέχρι την ανατολή του ήλιου!», «Η Αγελάδα», 2: 185, «Ο Καπνός», 44: 

1-6. Γρηγορίου Ζιάκα, Προφητεία, αποκάλυψις και ιστορία της σωτηρίας κατά το Κοράνιον, εκδόσεις 

Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1976. 
9
 Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Κορανίου 7: 157: «Όσοι ακολουθούν τον Απόστολο, τον αγράμματο 

Προφήτη…», ο Μωάμεθ δεν γνώριζε ανάγνωση. Γρηγορίου Ζιάκα, Ιστορία των θρησκευμάτων, Β΄ Το 

Ισλάμ, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 68. 
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συμπληρώθηκε κι από άλλα οράματα που ακολούθησαν στη συνέχεια και δημιούρ-

γησαν στο Μωάμεθ την συνείδηση της θεϊκής κλήσης και προφητικής αποστολής, για 

να μεταφέρει στην ανθρωπότητα την αλήθεια που θα του αποκαλύπτονταν από τον 

Θεό. Το όραμα αυτό, το ανακοίνωσε ο Μωάμεθ στον περίγυρό του και οι αποκαλυ-

πτικές αυτές εμπειρίες καταγράφηκαν στο Κοράνι. Με την έναρξη αυτής της αποστο-

λής του Μωάμεθ, ουσιαστικά ξεκίνησε η ιστορική πορεία της νέας θρησκείας του   

Ισλάμ.  

β. Η περίοδος μέχρι την τελική επικράτηση στην Αραβική Χερσόνησο (613-632 

μ.Χ.) 

Σύμφωνα με τα χωρία του Κορανίου και τη μουσουλμανική παράδοση, μετά 

την πρώτη αποκάλυψη του αρχαγγέλου Γαβριήλ και για τρία έτη υπήρξε διακοπή 

(fatra) στο κήρυγμα του Μωάμεθ
10

. Ουσιαστικά το έτος 613 μ.Χ. θεωρείται πως έγινε 

η πρώτη απόπειρα να ξεκινήσει τη δημόσια δράση του ο Μωάμεθ, μετά από μία νέα 

αποκάλυψη που τον καλούσε να εγερθεί και να συνεχίσει το κήρυγμα
11

. Πιο αναλυτι-

κά, στον λόφο Σάφα, κοντά στη Μέκκα, παρουσία των ελάχιστων ακολούθων του και 

μερικών Κορεϊσιτών, ξεκίνησε επίσημα να κηρύττει πως ο Αλλάχ είναι ο μοναδικός 

αληθινός Θεός και πως η λατρεία οποιασδήποτε άλλης θεότητας αποτελούσε βλα-

σφημία
12

. Στράφηκε με οξύτητα κατά των αδίκων
13

, καυτηρίασε την προσκόλληση 

στα υλικά αγαθά, κατά της πολυθεΐας και «των χρόνων της άγνοιας και της ειδωλο-

λατρίας» (Jahiliyah)
14

. Η αντιμετώπιση της διδασκαλίας του Μωάμεθ υπήρξε ιδιαίτε-

ρα εχθρική,
15

 καθώς το κήρυγμά του απορρίφθηκε και ο ίδιος καταδιώχθηκε, λόγω 

του πολυθεϊστικού μέχρι τότε περιβάλλοντος (shirk) στη Μέκκα, με αποτέλεσμα το 

622 μ.Χ. -έτος Εγίρα (Hijra=αποδημία, μετοικεσία), που θεωρείται η αρχή του μου-

σουλμανικού ημερολογίου- ο Μωάμεθ να διακόψει τους δεσμούς του με τη φυλή του 

                                                           
10

 Γρηγορίου Ζιάκα, Προφητεία, αποκάλυψις και ιστορία της σωτηρίας κατά το Κοράνιον, εκδόσεις Π. 

Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 26, 45-48, του ιδίου, Ιστορία των Θρησκευμάτων, Β΄ Το Ισλάμ, 

Θεσσαλονίκη 1991, σ. 85-86. 
11

 Κοράνι, «Ο Αυγερινός», 93:3-5: «ο Κύριός σου δεν σε εγκατέλειψε, δεν σε μίσησε. Η μέλλουσα ζωή 

είναι για σένα προτιμότερη από την παρούσα. Ο Κύριός σου θα σου χαρίσει τα αγαθά Του και θα σε 

ευχαριστήσει», «Ο σκεπασμένος με τον μανδύα», 74, 1-3: «Σκέπασε με το μανδύα σου, σήκω και κήρυ-

ξε. Ας δοξάσεις το μεγαλείο του Κυρίου σου». Γρηγορίου Ζιάκα, Προφητεία, αποκάλυψις και ιστορία 

της σωτηρίας κατά το Κοράνιον, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 38-43. 
12

 Νικολάου Π. Βασιλειάδη, Ορθοδοξία, Ισλάμ και Πολιτισμός, Αδελφότης Θεολόγων «Ο Σωτήρ», 

Αθήνα 2000, σ. 26. 
13

 Κοράνι, «Η Αυγή», 89:18-20. 
14

 Αναστασίου Γιαννουλάτου, Ισλάμ, θρησκειολογική επισκόπηση, Αθήνα 1985, σ. 79-82. 
15

 Ηλία Νικολακάκη, Τζιχάντ, ο ιερός πόλεμος του Ισλάμ, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 31. 
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και να συνδεθεί με άλλη φυλή, να εγκαταλείψει τη Μέκκα και να καταφύγει στην πό-

λη της Γιαθρίμπ/Μεδίνας. Εκεί η δράση του κατέστη ιδιαίτερα αποτελεσματική, κα-

θώς έγινε αμέσως αποδεκτός από τους ντόπιους κατοίκους. Οι δύο αραβικές φυλές 

της πόλης έκλεισαν συμφωνία μαζί του, γνωστή ως «συμφωνία πολέμου» (bay`at al-

harb), έναν ιερό όρκο υποταγής. Ο Μωάμεθ πίστεψε πως οι Ιουδαίοι κάτοικοι της πό-

λης θα τον δεχθούν ως προφήτη, αφού διεκήρυττε πως ήταν συνεχιστής του έργου 

των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Οι κάτοικοι της πόλης γνώριζαν σε μεγάλο 

βαθμό τις θρησκευτικές αντιλήψεις των Ιουδαίων και αποδέχθηκαν τη διδασκαλία 

του Μωάμεθ. Η πόλη μετονομάστηκε σε «πόλη του Προφήτη» (Madinat al-nabi), 

περισσότερο γνωστή ως Μεδίνα. Εκεί συγκροτήθηκε η πρώτη ισλαμική κοινότητα
16

. 

Ως θρησκευτικός ηγέτης, μετά από μία σειρά συγκρούσεων με τους Μεκκανούς στη 

μάχη του Badr (624 μ.Χ.) και στο όρος Uhud (625 μ.Χ.), σταδιακά κατόρθωσε να 

ενώσει τις αραβικές φυλές κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να ενεργοποιηθεί ο δυναμι-

σμός τους σε πολιτικό επίπεδο.
17

 Επίσης, κατάφερε να επιβάλλει τη νέα θρησκεία του 

Ισλάμ, καταργώντας την ειδωλολατρία. Χάρη σε αυτό το γεγονός, ο Μωάμεθ από 

απλός κι απορριπτόμενος μέχρι τότε οραματιστής, κατέστη πολιτικός και θρησκευτι-

κός ηγέτης στην πόλη της Μεδίνας (ή αλλιώς Γιαθρίμπ > Yathrib). Απέκτησε διπλή 

εξουσία, πολιτική και θρησκευτική και συνέστησε ένα θεοκρατικό καθεστώς
18

. 

Όταν ο Μωάμεθ αισθάνθηκε αρκετά ισχυρός, συγκέντρωσε τους οπαδούς του 

και επιτέθηκε εναντίον της Μέκκας, την κυρίευσε το 630 μ.Χ. και την ανακήρυξε σε 

ιερή πόλη. Κατόπιν, μετέτρεψε την πόλη Καάμπα σε χώρο λατρείας του Αλλάχ και 

την κατέστησε το κέντρο της νέας θρησκείας. Πέθανε το 632 μ.Χ. και μέχρι το θάνα-

τό του κατάφερε να ενώσει όλες τις φυλές των Αράβων, κάτω από τη σημαία της νέας 

θρησκείας του Ισλάμ. Οι σχέσεις του με τους Ιουδαίους και Χριστιανούς, ήταν κατά 

κανόνα ειρηνικές. Παρουσιάστηκε απέναντι στους πολυθεϊστές ως εκπρόσωπος μιας 

μονοθεϊστικής θρησκείας, πολύ κοντά στις αντιλήψεις των Ιουδαίων και Χριστιανών, 

ως νέος εκπρόσωπος του πατριάρχη Αβραάμ
19

. Έτσι, το Ισλάμ ακολουθώντας τη 

                                                           
16

 Αναστασίου Γιαννουλάτου, Ισλάμ, θρησκειολογική επισκόπηση, Αθήνα 1985, σ. 82-96, Γρηγορίου 

Ζιάκα, Προφητεία, αποκάλυψις και ιστορία της σωτηρίας κατά το Κοράνιον, εκδόσεις Π. Πουρναρά, 

Θεσσαλονίκη 1976, σ. 128-138, του ιδίου, Ιστορία των Θρησκευμάτων, Β΄ Το Ισλάμ, Θεσσαλονίκη 

1991, σ. 129-140. 
17

 Βλασίου Φειδά, Εκκλησιαστική ιστορία Α΄, Αθήνα 1994, σ. 366. 
18

 Ηλία Νικολακάκη, Τζιχάντ, Ο ιερός πόλεμος του Ισλάμ, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 37-38. 
19

 Κοράνι, «Ο σκεπασμένος με τον μανδύα», 74: 31: «Κάναμε γνωστό τον αριθμό τους, για να δοκιμά-

σουμε τους άπιστους, προκαλώντας τους απορία, και για να πιστέψουν οι οπαδοί των Γραφών στην α-
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θρησκεία του Αβραάμ
20

, προηγείται όλων των θρησκειών
21

 και είναι η αληθινή θρη-

σκεία. Ο Μωάμεθ στη Μεδίνα κατέστη εκτός από «Προφήτης» και πολιτικός αρχη-

γός. Προσπαθεί να αφυπνίσει, να οργανώσει την κοινότητά του και να την αναδείξει 

μεγάλη θρησκευτική και πολιτική δύναμη. Το Ισλάμ, όπως εξαπλώθηκε στην Αραβι-

κή χερσόνησο και αργότερα εκτός αυτής, είχε όχι μόνο θρησκευτικό, αλλά και πολι-

τικό χαρακτήρα. Το Ισλάμ μέχρι σήμερα είναι μαζί θρησκεία και πολιτεία (din wa 

dawla). Ο Μωάμεθ μετά τις επιτυχίες του στη Μεδίνα προέτρεψε τους οπαδούς του, 

να υπακούν «στον Θεό και στον Απόστολό του»
22

. 

Ο Μωάμεθ χαρακτηρίστηκε ως «η σφραγίδα των προφητών»
23

. Πέρα από τον 

μονοθεϊστικό χαρακτήρα της διδασκαλίας του, πως δηλαδή υπάρχει ένας και μοναδι-

κός Θεός, ο Αλλάχ, δεν δήλωσε ποτέ πως είναι ο ίδιος Θεός, αλλά πως είναι ο τελευ-

ταίος των προφητών. Πίστευε βέβαια, πως ο Θεός είχε αποκαλυφθεί σε πολλούς προ-

φήτες όπως στον Αβραάμ, στον Μωυσή και στον Χριστό, που τον θεωρούσε το με-

γαλύτερο από όλους τους προφήτες του παρελθόντος. Ειδικότερα, όσον αφορά την 

αντίληψή του για τον Χριστό, δεν δεχόταν τη θεϊκή του φύση, όμως αποδέχονταν τη 

θεοπνευστία της διδασκαλίας του και τη θεωρούσε δεύτερη σε αξία μετά τη δική 

του
24

. Χαρακτηριστικά, ο Μωάμεθ αναφέρει πως η αποκάλυψη του θείου μηνύματος 

προς τον άνθρωπο ολοκληρώθηκε στον ίδιο
25

.  

                                                                                                                                                                      
λήθεια του Κορανίου και για να αυξηθεί η πίστη των ευσεβών μουσουλμάνων. Ας μην αμφιβάλλουν οι 

οπαδοί των Γραφών και οι πιστοί», «Οι Απεσταλμένοι», 77:18-19: «Αυτό υπάρχει στις παλιές Βίβλους, 

στις Βίβλους του Αβραάμ και του Μωυσή». 
20

 Κοράνι, «Η Αγελάδα», 2:135-137: «Λένε: «Να είστε εβραίοι ή χριστιανοί· έτσι θα είστε στον ίσιο 

δρόμο». Απαντήστε τους: «Είμαστε οπαδοί του ορθόδοξου Αβραάμ που δεν ήταν ειδωλολάτρης». Πείτε 

τους: «Πιστεύουμε στον Θεό και σε ό,τι στάλθηκε σε εμάς από τον ουρανό· στον Αβραάμ, στον Ισμαήλ, 

στον Ιακώβ και στις φυλές· σε ό,τι αποκαλύφθηκε στους προφήτες από τον Κύριο· καμιά διάκριση δεν 

κάνουμε μεταξύ όλων αυτών και είμαστε μουσουλμάνοι (υποταγμένοι στον Θεό)». Αν οι χριστιανοί και 

οι Εβραίοι παραδεχτούν τη θρησκεία σου, θα βρεθούν στον ίσιο δρόμο· αν απομακρυνθούν από αυτή, θα 

γίνουν αιρετικοί. Οι Θεός όμως θα σας προστατέψει· ακούει και ξέρει τα πάντα». 
21

 Κοράνι, «Ο Οίκος Ιμράν», 3:65-68: «Οπαδοί των Γραφών, γιατί συζητάτε για τον Αβραάμ. Ο Νόμος 

και το Ευαγγέλιο κατέβηκαν από ψηλά πολύ μετά από αυτόν. Άραγε, δεν θα το καταλάβετε ποτέ αυτό; 

Εσείς που συζητάτε όσα γνωρίζετε, γιατί προσπαθείτε να συζητήσετε και για πράγματα, που αγνοείτε 

παντελώς; Ο Κύριος ξέρει, εσείς όμως δεν ξέρετε. Ο Αβραάμ δεν ήταν ούτε εβραίος ούτε χριστιανός· 

ήταν μουσουλμάνος (υποταγμένος στο Θεό) και όχι ειδωλολάτρης. Όσοι αποδέχονται την πίστη του Α-

βραάμ είναι εκείνοι που πραγματικά τον ακολουθούν. Τέτοιοι είναι ο Προφήτης (Μωάμεθ) και οι πιστοί 

του. Ο Κύριος είναι ο προστάτης των ευσεβών». 
22

 Κοράνι, «Τα Λάφυρα», 8:46. 
23

 Κοράνι, «Οι συνασπισμένες Φυλές», 33:40: «Ο Μωάμεθ δεν είναι ο πατέρας κανενός από εσάς, αλ-

λά είναι Απόστολος του Θεού και η σφραγίδα των προφητών». 
24

 Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου, Μεσαιωνικός δυτικός πολιτισμός, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 191-192. 
25

 W. Mc Afee, Τα πέντε μεγάλα ζωντανά θρησκεύματα, μετάφραση Σάββα Αγουρίδη, «Άρτος Ζωής», 

Αθήνα 1997, σ. 227. 
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Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Αναστάσιο, «Ο 

Μωάμεθ άρχισε τη ζωή του ως βοσκός, κατόπιν εξελίχθηκε σε έμπορος, από έμπορος 

σε προφήτη και τέλος, από προφήτης σε αρχηγό θεοκρατικού κράτους. Πρόκειται για 

μια προσωπικότητα με πολύπλευρα χαρακτηριστικά όπως, ένθερμος οραματιστής, 

επιτυχημένος επιχειρηματίας, δικαστής, ευαίσθητος ποιητής, δυναμικός θρησκευτικός 

αναμορφωτής, πανούργος στρατηγός, ικανός πολιτικός ηγέτης. Οι εχθροί του μεταξύ 

των οποίων πρωτεύουσα θέση κατείχαν οι Βυζαντινοί, δεν δίστασαν να τον χαρακτη-

ρίσουν ηδονιστή, νευρωτικό, επιληπτικό, αδίστακτο, φιλόδοξο και τα παρόμοια. Για 

αρκετούς μουσουλμάνους πάντως, εξακολουθεί να είναι ο τέλειος άνθρωπος, το 

«προαιώνιον φως», η «κόρη του οφθαλμού» και η ζωή του αποτελεί για αυτούς πρό-

τυπο προς μίμηση».
26

 Μετά το θάνατό του, τον διαδέχθηκε ο στενός σύντροφός του 

Αμπού-Μπακρ, που πήρε τον τίτλο του διαδόχου (χαλίφη). 

 

γ. Οι αραβικές κατακτήσεις και η εξάπλωση του Ισλάμ στη Μ. Ανατολή και την 

Β. Αφρική 

Μετά τον θάνατο του Μωάμεθ το 632 μ.Χ., διάδοχός του έγινε, όπως προανα-

φέραμε, ο Αμπού Μπακρ, ο οποίος ήταν και ο πρώτος χαλίφης. Ο δεύτερος χαλίφης, 

ήταν ο Ομάρ και μετά από αυτόν, τη διοίκηση ανέλαβε ο Οσμάν, ως τρίτος χαλίφης. 

Η ανάγκη ενοποίησης των αραβικών φυλών σε ένα κράτος διευκόλυνε αποφασιστικά 

την επικράτηση του Ισλάμ κι έτσι η ανάπτυξή του υπήρξε ραγδαία. Ανώτατοι θρη-

σκευτικοί και πολιτικοί άρχοντες ήταν οι χαλίφηδες, που κατέκτησαν ταχύτατα τη 

Συρία, τη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο. Η πλειονότητα του χριστιανικού πληθυ-

σμού εξισλαμίστηκε. Η Ιερουσαλήμ κατακτήθηκε το 638 μ.Χ. από τον χαλίφη Ομάρ, 

ο οποίος υπήρξε ανεκτικός και η πόλη διατήρησε τη θρησκευτική φυσιογνωμία της. 

Κατά το διάστημα 634-646 μ.Χ. όλα τα ελληνιστικά κέντρα της Μέσης Ανατολής 

είχαν καταληφθεί (Δαμασκός, Αντιόχεια, Έδεσσα, Αλεξάνδρεια). Μετά το θάνατο 

του τέταρτου χαλίφη, ξέσπασε εμφύλια διαμάχη με αφορμή την διαδοχή. Ο ανιψιός 

του Μωάμεθ Άλι διεκδίκησε ανεπιτυχώς να γίνει χαλίφης, με αποτέλεσμα να διαιρε-

θεί ο κόσμος του Ισλάμ σε Σουνίτες και Σιίτες. Οι οπαδοί του Άλι, οι Σιίτες, κατέφυ-

γαν στην Περσία.  
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 Αναστασίου Γιαννουλάτου, Ισλάμ, θρησκειολογική επισκόπηση, Αθήνα 1985, σ. 96. 
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Σταδιακά οι Άραβες και το Ισλάμ κατέλαβαν πολλές περιοχές της Νότιας Ευ-

ρώπης, όπως την Κρήτη, τη Μάλτα, τη Σαρδηνία, και τη Σικελία. Διακόσια χρόνια 

μετά το θάνατο του Μωάμεθ,  είχε κατακτηθεί μια τεράστια περιοχή από την Ισπανία 

μέχρι τη βόρεια Ινδική χερσόνησο. Η μουσουλμανική επέκταση είχε περιλάβει πολ-

λές περιοχές στην Ανατολή, όπως η Κεντρική Ασία και η Δυτική Κίνα.
27

 Η προσχώ-

ρηση των Περσών στο Σιιτικό Ισλάμ έδωσε μεγάλη ώθηση στο ισλαμικό ρεύμα, σπά-

ζοντας το αραβικό μονοπώλιο. Οι ειδωλολάτρες Πέρσες υπέστησαν μεγάλες διώξεις. 

Πιθανότατα, η βίαιη αντιμετώπιση να ώθησε τους Πέρσες στο μαζικό εξισλαμισμό 

τους. 

Σήμερα, το Ισλάμ έχει επικρατήσει σε ολόκληρη τη ζώνη που εκτείνεται από 

τον Βόλγα προς το βορρά, μέχρι τη Μαδαγασκάρη προς το νότο, κι από το Πακιστάν 

στην Κεντρική Ασία μέχρι τη Σενεγάλη στη Δυτική Αφρική. Ανατολικότερα, αποτε-

λεί κύρια θρησκεία στο Μπανγκλαντές (Μιανμάρ), στη Μαλαισία και την Ινδονησία 

στην Νοτιοανατολική Ασία. Αριθμεί περισσότερους από 1,8 δισεκατομμύρια πιστούς 

και είναι η πιο γρήγορα αυξανόμενη πίστη στον κόσμο. Το Ισλάμ κατόρθωσε να γίνει 

ένα από τα θρησκεύματα με οικουμενική διάσταση και να ασκήσει ποικίλες επιδρά-

σεις στην εξέλιξη του παγκόσμιου πολιτισμού με τη ραγδαία και εντυπωσιακή εξά-

πλωσή του. Μέσα από τη διδασκαλία του Κορανίου έφερε μηνύματα θρησκευτικά 

και στις μέρες μας υπαγορεύει την κοινωνική, θρησκευτική, πολιτική και καθημερινή 

ζωή των μουσουλμάνων. Το Ισλάμ δεν είναι μόνο αυτό που προβάλλεται σαν θρη-

σκεία και ιδανικό πολίτευμα από τα ισλαμικά κράτη, αλλά μία σύνθετη πρόταση α-

ντιμετώπισης της πραγματικότητας, όπως αυτή εμφανίζεται στο ιστορικό γίγνεσθαι.
28

 

δ. Η ανάπτυξη της διδασκαλίας του Ισλάμ 

Το Ισλάμ σήμερα, είναι η νεότερη από όλες τις μεγάλες και ζωντανές θρησκείες 

του κόσμου. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά γύρω στα 610 µ.Χ. στη Μέκκα, την πόλη 

της άγονης κοιλάδας της Κεντρικής Αραβίας, όπου βρισκόταν το μεγάλο ιερό του 

προϊσλαμικού αραβικού κόσμου, η Κάαµπα, η οποία έγινε έπειτα το σύμβολο του 

Ισλάμ, και σταθεροποιήθηκε το 622 μ.Χ. στη Μεδίνα, όπου ιδρύθηκε επίσημα και 

μεγάλωσε η ισλαμική κοινότητα (Ούμμα). 
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 Ηλία Νικολακάκη, Τζιχάντ, Ο ιερός πόλεμος του Ισλάμ, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 152 εξ. 
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 Αλέξανδρου Καριώτογλου, Ορθοδοξία και Ισλάμ, Αθήνα 2000, σ. 124. 
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Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και όποιος αποδέχεται τη νέα 

θρησκεία ονομάζεται «μουσλίμ», δηλαδή «υποταγμένος». Το Ισλάμ δεν έχει μόνο 

θρησκευτική, αλλά και πολιτική υπόσταση. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορες ονομασίες 

για να το προσδιορίσουν, όπως «Ισλαμισμός», «Μουσουλμανισμός» και «Μωαμεθα-

νισμός». Τον τελευταίο όρο τον απορρίπτουν οι μουσουλμάνοι, επειδή θεωρούν πως 

λατρεύουν το Θεό και όχι τον προφήτη Του.
29

 Στα βυζαντινά πάλι κείμενα οι Άραβες, 

όπως αργότερα και οι Τούρκοι, αποκαλούνται «Μουσουλμάνοι, Σαρακηνοί, Αγαρη-

νοί και Ισμαηλίτες».
30

 Στην Αραβική χερσόνησο, όπου εμφανίστηκε και αναπτύχθηκε 

το Ισλάμ, προϋπήρχε ένας πολιτισμός, που χαρακτηριζόταν από αντιθέσεις. Εκτός 

από τις παραδοσιακές δοξασίες και αντιλήψεις, δέχτηκε επιδράσεις τόσο από τον Ι-

ουδαϊσμό, όσο και από τον Χριστιανισμό και επηρεάστηκε φιλοσοφικά από την Πλα-

τωνική και Αριστοτελική σκέψη. Ο Θεός (Allah), η κοινότητα (umma), η θεία απο-

κάλυψη (Koran) και ο νόμος (sharia), είναι οι βασικοί πυλώνες στο Ισλάμ. Η λέξη 

Allah, δεν είναι απλά ένα όνομα για το Θεό, αλλά ένας τρόπος περιγραφής της πα-

γκόσμιας θεϊκής δύναμης. Η υποταγή του ανθρώπου στο Θεό ως μουσουλμάνος, συ-

νεπάγεται πως πρέπει να είναι και μέλος της παγκόσμιας ισλαμικής κοινότητας 

(Umma). 

Το Κοράνι (al-Qur’an=ανάγνωσμα ή απαγγελία) είναι το ιερό βιβλίο του      

Ισλάμ, το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η νέα θρησκεία, η πρώτη πηγή, που 

θεωρείται «λόγος Θεού» και τέλεια αποκάλυψη. Είναι ο προαιώνιος και αδημιούργη-

τος/άκτιστος λόγος του Θεού, συναιώνιος με τον Θεό, κοντά στον οποίο βρίσκεται 

αιώνια
31

. Αποκαλύφθηκε στον Μωάμεθ με εντολή του Θεού διαμέσου του Γαβριήλ
32

. 

Ακόμη είναι χαρμόσυνη αγγελία (bushra) ορθή οδηγία και σωτηρία
33

. Αυτό είναι το 

αρχέτυπο του Κορανίου
34

. Αυτός που μιλά στο Κοράνι είναι ο Θεός και ποτέ ο Προ-

φήτης. Διαιρείται σε 114 κεφάλαια, όπου κάθε κεφάλαιο ονομάζεται «σούρα». Περι-
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 Γρηγορίου Ζιάκα, ό.π. σ. 358 και Ηλία Νικολακάκη, Τζιχάντ, Ο ιερός πόλεμος του Ισλάμ, Θεσσαλο-

νίκη 1994, σ. 22-23. 
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 Αλέξη Σαββίδη, Το οικουμενικό βυζαντινό κράτος και η εμφάνιση του Ισλάμ, Αθήνα 1990, σ. 166-

171. 
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 Αναστασίου Γιαννουλάτου, Ισλάμ, θρησκειολογική επισκόπηση, Αθήνα 1985, σ. 97-114. 
32

 Κοράνι, 2:185, 97, 1 κ.εξ. 
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 Γρηγορίου Ζιάκα, Προφητεία, αποκάλυψις και ιστορία της σωτηρίας κατά το Κοράνιον, εκδόσεις Π. 
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Ισλάμ, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 166-197. 
34

 Κοράνι, «Τα Χρυσά Κοσμήματα», 43:1-4: «Χ.Μ. (Χα, Μιμ). Αυτό είναι το λαμπρό Βιβλίο, το οποίο 

αποκαλύψαμε στα αραβικά, για να το κατανοήσετε. Περιλαμβάνεται στη μήτρα των ιερών Βιβλίων, η 

οποία βρίσκεται κοντά Μας. Αυτό είναι το ύψιστο και γεμάτο σοφία». 
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λαμβάνει τις θείες αποκαλύψεις, που μεταδόθηκαν προφορικά στο Μωάμεθ. Είναι το 

κέντρο όλων των ισλαμικών διδασκαλιών και τεχνικών. Για τους μουσουλμάνους α-

ποτελεί τον ύψιστο κανόνα πίστης το νόμο του Θεού, που καθορίζει την καθημερινή 

ζωή της κοινότητας, από αυτό απορρέουν τα πάντα, οι επιστήμες και οι τέχνες. Τα 

κεφάλαια του Κορανίου δίνουν οδηγίες σε ποικίλα θέματα της καθημερινής ζωής 

τους, όπως γαμήλια και κληρονομικά ζητήματα
35

 ενώ η σειρά με την οποία καταχω-

ρήθηκαν στην τελική μορφή του ιερού κειμένου δεν αντιστοιχεί στη σειρά αποκάλυ-

ψής τους στον Προφήτη
36

. Παράλληλα με το Κοράνι, υπάρχουν τα Χαντίθ, που είναι 

η παράδοση και αναφέρονται σε θέματα, που έχουν σχέση με τη συμπεριφορά και τη 

σοφία του Προφήτη. Το Κοράνι είναι για τους μουσουλμάνους ο λόγος του Θεού και 

τα Χαντίθ ο λόγος του Μωάμεθ. Η ισλαμική πίστη στηρίζεται στην πρόταση «Δεν 

υπάρχει άλλος Θεός εκτός από τον Αλλάχ». Στην πρόταση αυτή προστίθεται και η 

αναφορά στην αποστολή του Μωάμεθ, ότι δηλαδή, «ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης 

Του». 

Το Κοράνι επιμένει με πάθος στη μοναδικότητα του Αλλάχ, την παντοδυναμία 

Του και την παντοκρατορία Του. Αυτός δημιούργησε τον κόσμο και προνοεί συνέ-

χεια για το σύμπαν. Έπλασε τον άνθρωπο και εμφύσησε στον Αδάμ το πνεύμα Του. 

Η πίστη στη ύπαρξη των αγγέλων, αποτελεί βασική διδασκαλία στο Ισλάμ. Δη-

μιουργήθηκαν από το φως και είναι εκτελεστές των διαταγών του Αλλάχ. Με θεϊκή 

εντολή, ο αρχάγγελος Γαβριήλ μετέφερε από τον ουρανό στη γη το Κοράνι και το 

υπαγόρευσε στο Μωάμεθ. Στο Ισλάμ υπάρχει επίσης έντονη η παρουσία και η δράση 

του Διαβόλου.  

Επιπλέον, τονίζεται η πίστη στα βιβλία που αποκάλυψε ο Αλλάχ στην ανθρω-

πότητα με τελευταίο βιβλίο, όπως πιστεύεται, να είναι το Ιερό Κοράνι. Γενικά, πεποί-

θηση των μουσουλμάνων αποτελεί ότι τα αρχικά βιβλία που αποκάλυψε ο Αλλάχ υ-

πέστησαν αλλοίωση με την πάροδο των χρόνων. Μόνο το Κοράνι παρέμεινε αναλ-

λοίωτο. Η πρωτοτυπία του Κορανίου έγκειται στο γεγονός, ότι κατόρθωσε να επιβλη-

θεί στη συνείδηση των μουσουλμάνων και να σταθεί το αδιαμφισβήτητο κέντρο κάθε 

είδους δραστηριότητας στους κόλπους της μουσουλμανικής κοινότητας.
37

 Οι κεντρι-

κοί άξονες της μουσουλμανικής θρησκευτικότητας παραμένουν ο Μωάμεθ και το 
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Κοράνι. Έτσι, ενώ ο Προφήτης ενεργεί στο όνομα του Θεού, το Κοράνι είναι ο ίδιος 

ο λόγος του Θεού. Εξάλλου, για τον ίδιο το Μωάμεθ το κήρυγμά του ήταν σημαντι-

κότερο από τον ίδιο.
38

 Τα κεφάλαια του Κορανίου σύμφωνα με τους Ευρωπαίους  

ισλαμολόγους, χωρίζονται σε δύο ομάδες: α) Αυτά που αποκαλύφθηκαν στο Μωάμεθ 

κατά την διάρκεια του κηρύγματός του στη Μέκκα (610-622 μ.Χ.), β) Αυτά που του 

αποκαλύφθηκαν κατά την διάρκεια της δράσης του στη Μεδίνα (622-632 μ.Χ.). Είναι 

χωρισμένο σε 114 κεφάλαια, τις «Σούρες», αποτελείται από 3 έως 286 στίχους και 

κάθε στίχος μπορεί να αποτελείται από 2 έως 10.000 λέξεις. Θεωρείται πηγή δικαίου 

και σε πολλές μουσουλμανικές χώρες αποτελεί το σύνταγμά τους. Οι πιστοί οφείλουν 

τυφλή υποταγή στις εντολές του Κορανίου, που αποτελεί και θεμέλιο λίθο της θρη-

σκείας τους
39

. 

Οι μουσουλμάνοι πιστεύουν και στους προφήτες. Ο Μωάμεθ, είναι ο «απόστο-

λος του Θεού και η σφραγίς πάντων των προφητών», όπως προαναφέρθηκε. 

Ακόμη, η πίστη στην ανάσταση των νεκρών και την τελική κρίση, όπου οι δί-

καιοι θα κριθούν, θα ανταμειφθούν και θα πάνε στον παράδεισο και οι άδικοι αντί-

στοιχα στην κόλαση, αποτελεί θεμελιώδες μέρος της διδασκαλίας του Ισλάμ. Σημα-

ντικότατη θέση επίσης, κατέχει και η πίστη στο πεπρωμένο (κισμέτ). 

Οι θρησκευτικές υποχρεώσεις των μουσουλμάνων 

Κάθε μουσουλμάνος έχει 5 καθήκοντα στην ζωή του, τα οποία είναι γνωστά ως 

«Πέντε Στύλοι». Το ενδιαφέρον του Μωάμεθ για την μουσουλμανική κοινότητα είναι 

χαραγμένο στους στύλους του Ισλάμ και δεσμεύουν κάθε μουσουλμάνο. «Ενώ οι 

χριστιανοί έφτασαν στο σημείο να ταυτίσουν την ορθοδοξία με την ορθή πίστη, οι 

μουσουλμάνοι, όπως και οι Εβραίοι, αξιώνουν την ορθοπραξία, την ομοιομορφία των 

θρησκευτικών τελετών και θεωρούν το δόγμα ως ένα δευτερεύον ζήτημα»
40

. Οι «Πέ-

ντε Στύλοι» είναι οι εξής, όπως περιγράφονται στο Κοράνι: 

1. Η ομολογία της πίστης «σαχάντα», «Δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από τον 

Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του Θεού» (Κοράνι 33:40). 

2. Η προσευχή, «σαλάτ», η οποία πρέπει να γίνεται πέντε φορές την ημέρα  κοι-

τάζοντας προς τη Μέκκα. Επιπλέον, η προσευχή της Παρασκευής πρέπει να γίνεται 
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στο τζαμί (Κοράνι 2:144). Επαναλαμβάνεται πέντε φορές την ημέρα με τρόπο τελε-

τουργικό.   

3. Η ελεημοσύνη, «ζακάτ», η υποχρέωση δηλαδή να προσφέρει κανείς ένα πο-

σοστό του εισοδήματός του και της αξίας κάποιας ιδιοκτησίας του. Προσφέροντάς το, 

συμβάλλει στον εξαγνισμό της υπόλοιπης περιουσίας του (Κοράνι 24:56). 

4. Η νηστεία, «σάουμ». Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, του 

9ου μήνα του ισλαμικού ημερολογίου, απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό και το κά-

πνισμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας (Κοράνι, 2:180-182). 

5. Η ιερή αποδημία ή προσκύνημα, στη Μέκκα. Κάθε πιστός τουλάχιστον μια 

φορά στη ζωή του θα πρέπει να επισκεφθεί τους ιερούς τόπους του Ισλάμ (Κοράνι 

3:87). 

Οι μουσουλμάνοι πιστοί γενικά, οφείλουν να δείχνουν την αγάπη τους στους 

οικονομικά ασθενέστερους, να κάνουν ελεημοσύνες, να προσεύχονται, να νηστεύουν, 

να ομολογούν την πίστη τους, να προσκυνούν στη Μέκκα και να συμμετέχουν στον 

ιερό πόλεμο για να διαδώσουν την πίστη τους.
41

 

Υπάρχουν βέβαια και άλλα καθήκοντα για κάθε μουσουλμάνο, όπως αυτά ορί-

ζονται από την ισλαμική κοινότητα. Καθοριστικό είναι το τζιχάντ, όπου κάθε πιστός 

έχει καθήκον να εξαπλωθεί η κυριαρχία των «δικαίων του Θεού» σε όλη τη γη.
42

 Το 

καθήκον αυτό μάλιστα έχει ατομικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Πιο αναλυτικά, η 

«μεγάλη τζιχάντ» ή «τζιχάντ των σωμάτων», είναι μια πράξη πολέμου για την υπερά-

σπιση ή την εξάπλωση της θρησκείας. Η «μικρή τζιχάντ» ή «τζιχάντ των ψυχών» εί-

ναι η συγχώρεση των προσβολών, ο προσηλυτισμός μέσω της πειθούς, η προσωπική 

προσπάθεια πίστης στο μήνυμα του Κορανίου.
43

 

Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει για τον χριστιανικό κόσμο το Ισλάμ, έγκειται 

στο γεγονός ότι αποτελεί μια μονοθεϊστική θρησκεία. Ο Θεός του Κορανίου περι-

γράφεται ως μεγαλοπρεπής και κυρίαρχος, ως προσωπικός Θεός, που βρίσκεται πολύ 

κοντά στον άνθρωπο και τον καθοδηγεί στο σωστό δρόμο ή στο ορθό μονοπάτι. Η 

Ανατολική Εκκλησία ήταν η πρώτη, η οποία λόγω γεωγραφικής θέσης, βρέθηκε α-

ντιμέτωπη με τη νέα πίστη. Επίσης, ένα ζωντανό και δραστήριο κομμάτι της Ορθόδο-

ξης Ανατολής ζει ανέκαθεν στις χώρες του Ισλάμ και έμαθε την δημιουργική και ει-

                                                           
41
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ρηνική συμβίωση με τους λαούς του, παρά τις δυσκολίες.
44

 Εξάλλου τα τρία από τα 

τέσσερα Ορθόδοξα Πατριαρχία της Ανατολής -Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύ-

μων- βρίσκονται μέσα στο χώρο του Ισλάμ. Οι αραβικές κατακτήσεις βέβαια, απέ-

σπασαν βίαια από την Ορθοδοξία πολλές επαρχίες και μητροπόλεις με πολυάριθμους 

πιστούς, όπου πολλοί δέχθηκαν μαρτυρικό θάνατο για την πίστη τους.
45

 Και ενώ ο 

Μωάμεθ τήρησε ανεξίθρησκη στάση απέναντι στους λαούς της Βίβλου, το ίδιο δεν 

συνέβη, όπως ιστορικά είναι γνωστό, με την συμπεριφορά των Αράβων μετά την έξο-

δό τους από την Αραβία.
46

 Η εμφάνιση των Σελτζούκων και στη συνέχεια των Οθω-

μανών Τούρκων και η επιθετικότητά τους κατά των χριστιανών στα αραβοκρατούμε-

να πρώην βυζαντινά εδάφη, στη Μικρά Ασία και τη Βαλκανική Χερσόνησο είναι 

γνωστή.
47

   

                                                           
44

Αλέξανδρου Καριώτογλου. Ορθοδοξία και Ισλάμ, σ.124 εξ. Γρηγορίου Ζιάκα, Ισλάμ. Θρησκεία και 

πολιτισμός, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 358. 
45

Απόστολου Βακαλόπουλου, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 1, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1978, σ. 

22-91. 
46

 Ηλία .Νικολακάκη, Τζιχάντ, Ο ιερός πόλεμος του Ισλάμ, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 73 εξ. 
47

 Παναγιώτη Φούγια, Ισλάμ, πηγές, πορεία, προκλήσεις, διάλογοι, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 236. 

 



-21- 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

 

Η θέση της γυναίκας στην Κορανική θεολογία 

α. Οι αναφορές στα δύο φύλα στο Κοράνι και τα Χαντίθ 

Το Κοράνι και τα Χαντίθ αποτελούν τις κύριες πηγές των θρησκευτικών εντο-

λών του Ισλάμ. Πιο αναλυτικά, τα Χαντίθ (= «συνομιλίες»), αποτελούν συλλογή από 

περιστατικά και διαλόγους και περιλαμβάνουν γνωμικά και ρητά που διατύπωσε ο 

Προφήτης και μέσα από αυτά επιλύονται διάφορα ζητήματα, για τα οποία δεν υπάρ-

χουν αναφορές στο Κοράνιο και χαράζουν έναν τρόπο ζωής, σύμφωνα με τις επιταγές 

του Μωάμεθ.
48

 Μετά το θάνατο του Μωάμεθ, οι πιστοί έπαιρναν απαντήσεις στα ζη-

τήματα της καθημερινότητάς τους από τα Χαντίθ
49

.  

Αναφορικά με την ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα, διαπιστώνεται με σαφή και 

κατηγορηματικό τρόπο, πως στο Ισλάμ ο άνδρας υπερέχει έναντι της γυναίκας. Οι 

αναφορές του Κορανίου είναι χαρακτηριστικές: «Κι οι γυναίκες, σύμφωνα με ό,τι εί-

ναι δίκαιο, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, οι άνδρες υπερέχουν ένα 

βαθμό πιο πολύ»,
50

 «Οι άνδρες είναι οι προστάτες και οι κύριοι των γυναικών, γιατί ο 

Αλλάχ έχει χαρίσει ανώτερο βαθμό στους άνδρες από τις γυναίκες και επειδή ξοδεύ-

ουν από τις περιουσίες τους. Γι’ αυτό οι ενάρετες γυναίκες πρέπει να είναι με ευσέ-

βεια πειθαρχικές, και όταν ο άνδρας τους απουσιάζει πρέπει να προστατεύουν ό,τι 

του ανέθεσε ο Αλλάχ να φυλάγουν».
51

 Σε άλλα κεφάλαια του Κορανίου (Σούρες)  

αναφέρεται, πως η γυναίκα δημιουργήθηκε από το Θεό, αλλά και ότι η ίδια προέρχε-

ται από τον άνδρα:  

«Σεβαστείτε τον Κύριό σας που σας δημιούργησε από μια και μόνο ψυχή (Α-

δάμ) και από αυτή έπλασε τη σύντροφό σας (Εύα) και από αυτούς τους δυο σκόρπισε 

σαν σπόρους αμέτρητους άνδρες και γυναίκες»,
52

 «Και από τα σημάδια Του είναι και 

το ότι έχει πλάσει από τον ίδιο τον εαυτό σας συζύγους για να συγκατοικείτε (ήσυχα) 

                                                           
48

Γεωργίου Μουστάκη, Οι πέντε μεγάλες θρησκείες του κόσμου, τα υπέρ και τα κατά. Εκδόσεις 

Πατάκη, Αθήνα 1996, σ. 279 
49

 F. Mernissi, Women and Islam: An historical and theological enquiry, Blackwell, Oxford 1991, σ. 

34. 
50

 Κοράνι, «Η Αγελάδα», 2:228. 
51

 Κοράνι, «Οι Γυναίκες», 4:34. 
52

 Κοράνι, «Οι Γυναίκες», 4:1. 



-22- 

 

μαζί τους»
53

. Τονίζεται επίσης και η έννοια του ζεύγους: «Είναι ο Δημιουργός των 

ουρανών και της γης. Σας έχει κάνει κατά ζεύγη από τον ίδιο τον εαυτό σας».
54

  

Ακόμη, σε άλλα σημεία του Κορανίου γίνεται λόγος για τις σχέσεις αμοιβαίας 

συμπλήρωσης και συνεργασίας, για να ανταποκριθούν ο άνδρας και η γυναίκα στην 

κλήση του Θεού και στην ολοκλήρωσή τους. Τονίζεται, ότι σκοπός της δημιουργίας 

της γυναίκας είναι η συμβίωση, η αγάπη και η στοργή («Οι Ρωμιοί», 30:21) και ότι τα 

δυο φύλα λειτουργούν συμπληρωματικά («Τα ύψη», 7:189).
55

 Για τη συμπεριφορά 

τώρα των ανδρών απέναντι στις γυναίκες αναφέρονται και τα εξής: «Όσο για τις γυ-

ναίκες εκείνες που φοβάστε την παρακοή τους, συμβουλέψτε τες πρώτα… και τέλος 

να τις δείρετε ελαφριά. Αν όμως επιστρέψουν στην υπακοή, μη χρησιμοποιήσετε ε-

ναντίον τους μέσα ενοχλητικά, γιατί ο Αλλάχ είναι Πανύψηλος. Μεγάλος πάνω από 

όλους σας».
56

 Σε άλλο σημείο: «Μην απομακρύνεστε από μια γυναίκα ολωσδιόλου, 

αφήνοντάς την παραμελημένη (ούτε παντρεμένη, ούτε χωρισμένη). Αν συμπεριφερ-

θείτε δίκαια και ευσεβώς, ο Αλλάχ είναι Πολυεπιεικής, Πολυεύσπλαχνος», («Οι Γυ-

ναίκες», 4:129 )
57

. 

Ο γάμος στους μουσουλμάνους, ενώ συνάπτεται με θρησκευτική τελετή, όπου 

διαβάζονται στίχοι από το Κοράνιο και γίνεται επίκληση του Αλλάχ, σύμφωνα με το 

μουσουλμανικό δίκαιο αποτελεί ένα πολιτικό συμβόλαιο ιδιωτικού δικαίου. Η γυναί-

κα δεν επιλέγει τον άνδρα της και όλες οι διαδικασίες του γάμου είναι αντικείμενο 

των ανδρών της οικογένειας, όπως ο πατέρας της ή ο αδελφός της, ο θείος της και ο 

παππούς της. Στην πρόταση γάμου, η οποία γίνεται από τον άνδρα με την φράση «Σε 

έχω νυμφευθεί», η γυναίκα απαντά «Είμαι σύμφωνη». 

Ο άνδρας είναι υποχρεωμένος να δώσει προίκα στη σύζυγό του, που είναι πλέ-

ον ιδιοκτησία της και δεν έχει δικαίωμα να ελέγχει τη διαχείρισή της, εκτός αν με τη 

συναίνεσή της του προσφέρει κάποιο μερίδιο
58

. Όταν πάρει διαζύγιο ή πεθάνει ο άν-

δρας, τότε δίνεται το υπόλοιπο ποσό της προίκας
59

.  

Μέσα στο γάμο τα δύο φύλα έχουν διαφορετικούς ρόλους, δικαιώματα και υπο-

χρεώσεις. Ο άνδρας θεωρείται γενικά ο τροφοδότης και προστάτης της οικογένειας, η 

γυναίκα από την άλλη είναι υπεύθυνη για τις εργασίες του σπιτιού και βρίσκεται στην 
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υπηρεσία των πεθερικών της. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως, αν η γυναίκα είναι 

πλούσια, δεν είναι υποχρεωμένη να συμμετέχει στα έξοδα της οικογένειας, εκτός και 

αν το επιθυμεί η ίδια. 

Η γυναίκα ως μητέρα τιμάται ιδιαίτερα, καθώς είναι φορέας της ανθρώπινης 

ζωής, όπου με πόνο τεκνοποιεί και θηλάζει τα παιδιά της για δύο χρόνια.
60

 

Το νεογέννητο που έρχεται στη ζωή χαροποιεί την οικογένεια, ιδιαίτερα μάλι-

στα εάν είναι αγόρι.
61

 Σε περίπτωση που το ζευγάρι πάρει διαζύγιο, οι γονείς στέλ-

νουν το παιδί τους σε τροφό και τα έξοδα τα αναλαμβάνει ο πατέρας. Σε περίπτωση 

όμως, που η μητέρα θελήσει να κρατήσει το παιδί, ώστε να το θηλάζει η ίδια, τότε θα 

πρέπει να πληρώνεται για τον κόπο της.
62

 

Η θέση της γυναίκας-μητέρας στο Ισλάμ περιγράφεται και από τον Μωάμεθ 

στα Χαντίθ:  

«Ένας άνδρας ρώτησε τον Προφήτη: «Ποιον πρέπει να σέβομαι περισσότερο;» 

Ο Προφήτης απάντησε: «Την μητέρα σου», «Και ποιον μετά;», ρώτησε ο άν-

δρας. 

Ο Προφήτης απάντησε: «Την μητέρα σου», «Και ποιον μετά;», ρώτησε ο άν-

δρας. 

Ο Προφήτης απάντησε: «Την μητέρα σου», «Και ποιον μετά;», ρώτησε ο άν-

δρας. 

Ο Προφήτης απάντησε: «Τον πατέρα σου». 

Το γυναικείο φύλο στις μουσουλμανικές χώρες υπερισχύει και έτσι έχει εδραι-

ωθεί και η πρακτική της πολυγαμίας ενός άνδρα, αρκεί οι γυναίκες του να έχουν τις 

ίδιες παροχές.
63

 Οι νόμιμες γυναίκες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν σε αριθμό τις 

τέσσερις.
64

 Σχετικά, βέβαια με το δικαίωμα αυτό στο γυναικείο πληθυσμό, η γυναίκα 

δεν επιτρέπεται να έχει πολλούς άνδρες.  

Στην κορανική νομοθεσία η διάκριση σε βάρος των γυναικών φαίνεται και σε 

όσα σχετίζονται με το διαζύγιο. Γενικότερα, η διαδικασία του διαζυγίου καθίσταται 

αρκετά εύκολη καθώς, αρκεί ο άνδρας να ανακοινώσει επίσημα «Σε απολύω» και έ-

τσι ο γάμος διαλύεται. Είναι αυταπόδεικτο, λοιπόν, πως ο άνδρας και στη λήξη του 

γάμου κατέχει πλεονεκτικότερη θέση, εφόσον έχει την εξουσία να χωρίσει εύκολα, 
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ενώ αντίστοιχα για την γυναίκα δεν ισχύουν τα αντίστοιχα δικαιώματα. Σε περίπτωση 

που η γυναίκα ζητήσει διαζύγιο, ο άνδρας της έχει το δικαίωμα να τη δείρει. Γίνεται 

επομένως αντιληπτό, πως στην ισλαμική παράδοση, που παραμένει ζωντανή στην 

πλειοψηφία των μουσουλμανικών κρατών, η δομή της κοινωνίας είναι πατριαρχική 

και η γυναίκα εμφανίζεται ως υποτελής του άνδρα, ο οποίος τίθεται ως προστάτης της 

γυναίκας και της οικογένειάς του. «Οι άνδρες είναι Καουαμούν (προστάτες) των γυ-

ναικών, λόγω όσων έχει χαρίσει ο Αλλάχ σε αυτούς πάνω από αυτές και με όσα εκεί-

νοι ξοδεύουν από τις περιουσίες τους» (Κοράνι, «Οι Γυναίκες», 4:34). Η ανισότητα 

των δύο φύλων βασίζεται κυρίως στο ζήτημα των κοινωνικών θεσμών, στο διαχωρι-

σμό των φύλων και στους νόμους της οικογένειας, που περιορίζουν την εξουσία της 

γυναίκας. Ο ισλαμικός φονταμενταλισμός από τη μια και η πατριαρχική δομή της 

κοινωνίας από την άλλη συμβάλλουν στη διατήρηση της ανισότητας μεταξύ των δύο 

φύλων. 

Κατά τον μεγάλο μουσουλμάνο θεολόγο Al Ghazali «Ο γάμος είναι ένα είδος 

σκλαβιάς για τη γυναίκα. Καθήκον της είναι η απόλυτη υπακοή στον άνδρα σε κάθε 

πράγμα, εκτός εάν αυτό βρίσκεται σε αντίθεση με τους νόμους του Ισλάμ»
65

. 

Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που υποστηρίζουν, πως το Ισλάμ αναφέρεται στη 

γυναίκα με έναν τρόπο ολοκληρωμένο και κατανοητό, στα πλαίσια της σχέσης της με 

τον Αλλάχ, τον Κύριο και Δημιουργό της, με τον εαυτό της ως μέρος του ανθρώπινου 

γένους και με τον άνδρα, το σύντροφό της και το σύζυγό της στην οικογένεια.
66

 

«Είναι φυσικό ένας άνδρας να χρειάζεται και ταυτόχρονα να έχει το αίσθημα 

της ολοκλήρωσης με μια γυναίκα και μια γυναίκα με έναν άνδρα, καθώς δημιουργού-

νται ο ένας από τον άλλον και ο ένας για τον άλλον. Καθένας είναι αχώριστα δεμένος 

με τον άλλον. Δε μπορούν να βρουν την ολοκλήρωση, παρά μόνο με τη συντροφιά 

του άλλου ως νόμιμου και αξιότιμου συζύγου, όπως λέει ο Αλλάχ στο Μεγαλειώδες 

βιβλίο Του, το Κοράνιο: «Ω, εσείς οι άνθρωποι. Σας έχουμε πλάσει από ένα αρσενικό 

και ένα θηλυκό, και σας κάναμε σε λαούς και φυλές για να γνωρίζεστε μεταξύ σας (κι 

όχι για να καταφρονεί ο ένας τον άλλον). Βέβαια, ο πιο τιμημένος από σας -στα μάτια 

του Αλλάχ- είναι ο πιο ευσεβής (ανάμεσά σας). Κι ο Αλλάχ είναι Παντογνώστης.», 

(Κοράνι, «Τα ιδιαίτερα Δωμάτια», 49:13).
67

 Αλλού, αναφέρει το Κοράνι: «Ω, άνθρω-

                                                           
65

 Ιμπραχίμ Χαλίλ Νταμπούρ, Γάμος και Οικογένεια κατά το Ισλάμ, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 242 εξ. 
66

Δρ. Αμπντ Αρ-Ραχμάν Ας-Σίχα, Οι γυναίκες στο Ισλάμ, Μετάφρ. (E.I.R.C) Κωνσταντίνος Ρήγαλος, 

Επιμέλεια Βίβιαν Τσεκούρα, Ahmed Al-Amir, Αριστέα Ρηγάλου, χ.χ., σ. 18. 
67

 Δρ. Αμπντ Αρ-Ραχμά Ας-Σίχα, ό.π., σ. 19-20. 



-25- 

 

ποι. Να φοβάστε τον Κύριό σας, ο οποίος σας έπλασε από ένα άτομο (τον Αδάμ) και 

από αυτόν έπλασε τη σύζυγό του την (Εύα) και από αυτούς τους δύο έπλασε πολλούς 

άνδρες και γυναίκες, και να φοβάστε Τον Αλλάχ, στο όνομα του οποίου ζητάτε ο έ-

νας από τον άλλο. Στα αλήθεια, ο Αλλάχ είναι παρατηρητής πάνω σας.», (Κοράνι, 

«Οι Γυναίκες», 4:1). Επίσης «Ο Αλλάχ έπλασε τον άνθρωπο και έκανε από αυτόν τα 

δύο φύλα, αρσενικό και θηλυκό...», (Κοράνι, «Η Ανάσταση», 75: 36-40). Στα εδάφια 

αυτά του Κορανίου παρουσιάζεται ο Αλλάχ να πλάθει τα δύο φύλα από μια μοναδική 

πηγή, ώστε να μην υπάρχει διαφορά ανάμεσά τους, όσον αφορά την ανθρώπινη υπό-

σταση και το καθένα να συμπληρώνει το άλλο ως τα δύο γένη του ίδιου είδους. Σε 

άλλο εδάφιο του Κορανίου εμφανίζονται τα δύο φύλα να έχουν τις ίδιες ποινές και 

αμοιβές για την υπακοή και την ανυπακοή και σε αυτή, αλλά και στη μέλλουσα ζωή. 

«Όποιος εκτελεί ενάρετες πράξεις, είτε άνδρας, είτε γυναίκα, ενώ είναι πιστός, στα 

αλήθεια θα τον κάνουμε να ζήσει μια καλή ζωή και θα τους ανταμείψουμε σίγουρα 

με αμοιβή ανάλογα με τα καλύτερα από όσα έκαναν», (Κοράνι, «Η Μέλισσα», 

16:97). Σε άλλο, πάλι σημείο: «Ο Κύριος ποτέ δεν θα επιτρέψει να χαθεί το καλό έρ-

γο κανενός από εσάς, είτε άνδρας είναι, είτε γυναίκα. Είστε μέλη ο ένας του άλλου», 

(Κοράνι, «Ο Οίκος Ιμράν», 3:195). 

  

β. Η θέση της γυναίκας στο ισλαμικό δίκαιο. 

Οι σπουδαιότεροι παράγοντες, που επηρεάζουν τη θέση της γυναίκας στο Ισλάμ 

είναι η θρησκεία, το δίκαιο, η παράδοση, οι κοινωνικές και οικονομικές δομές, κα-

θώς και η ίδια η ψυχοσωματική εκπαίδευση κάθε γυναίκας.  

Το ισλαμικό δίκαιο, ονομάζεται στην αραβική γλώσσα σαρία και σημαίνει ο 

δρόμος, που ακολουθεί το νόμο του Θεού. Αν το Κοράνι θεωρηθεί ως το σύνταγμα 

του Ισλάμ, τότε η σαρία αποτελεί το σύνολο των κανόνων, που καθιστούν εφαρμόσι-

μες τις εντολές του.
68

 Η σαρία αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός 

«θεϊκού-ιερού δικαίου», του οποίου ούτε η φιλοσοφία αλλά ούτε και η δομή των κα-

νόνων του μοιάζει με τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό. 

Η μουσουλμάνα γυναίκα οφείλει να υπακούει στον ισλαμικό νόμο, τη Σαρία, ο 

οποίος ρυθμίζει διάφορα επιμέρους ζητήματα, όπως τον τρόπο ζωής, συμπεριφοράς, 

ένδυσης, θέματα κοινωνικά και οικονομικά, αλλά και οικογενειακά, κληρονομικά και 

μια σειρά από τα δικαιώματά της. Σε αυτό το πλαίσιο ο κυρίαρχος ρόλος της γυναί-
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κας είναι της συζύγου-μητέρας. Πρέπει να είναι συνετή, σιωπηλή, ενώ απολαμβάνει 

σεβασμό και αναγνώριση, μόνο αν έχει το ρόλο της μητέρας. 

Στο Κοράνι, όπως αναφέρθηκε και σε άλλη συνάφεια, το οικογενειακό δίκαιο 

κυρίως, ρυθμίζεται σχεδόν εξαντλητικά. Ο Μωάμεθ κατέστησε την ίδια τη γυναίκα 

υποκείμενο της συμβίωσης του γάμου. Έτσι, οριοθετήθηκε με λεπτομέρεια ο θεσμός 

του γάμου, που αποτελεί την αναγκαία πράξη για την επίκληση εφαρμογής του οικο-

γενειακού δικαίου. Ο θεσμός του γάμου εξάλλου, αποτελεί θεάρεστη πράξη και ιερό 

καθήκον, που οδηγεί στη σωτηρία της ψυχής.
69

 Στο Κοράνι απαγορεύεται ρητά ο-

ποιαδήποτε σύναψη γάμου μεταξύ δύο ανθρώπων που συνδέονται με κάποια συγγέ-

νεια, είτε αυτή είναι εξ αίματος είτε εξ αγχιστείας
70

. Ωστόσο, όπως γίνεται αντιληπτό, 

κυρίως στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα των μουσουλμάνων, ο γάμος παραμένει 

σε μεγάλο βαθμό μια πράξη αγοραπωλησίας της γυναίκας από τον άνδρα, όπου η δι-

απραγμάτευση τις περισσότερες φορές πραγματοποιείται μεταξύ αυτού και του πατέ-

ρα ή του νόμιμου κηδεμόνα της. Ο γάμος αποτελεί μέσο χειραγώγησης των γυναι-

κών, αφού η επιλογή του συζύγου γίνεται από τους συγγενείς της κάθε γυναίκας, σε 

μικρή ηλικία, συχνά πριν την ενηλικίωσή της. Η προίκα καταβάλλεται από την πλευ-

ρά του άνδρα
71

. Μετά τη σύναψη του γάμου το ζευγάρι ζει στο σπίτι των γονιών του 

άνδρα, όπου η γυναίκα δεν έχει καμία εξουσία, αλλά βρίσκεται υπό την επίβλεψη των 

πεθερικών της. 

Ο Μωάμεθ διατήρησε το δικαίωμα της πολυγαμίας για τους άνδρες, όμως πε-

ριόρισε τον αριθμό των συζύγων στις τέσσερις. Επίσης, έθεσε κι έναν ακόμη περιορι-

σμό, να υπάρχει η απαιτούμενη οικονομική δυνατότητα και επιφάνεια του άνδρα για 

να μπορεί να έχει περισσότερες από μία συζύγους
72

. Σε άλλο σημείο, ωστόσο του 

Κορανίου αναφέρεται πως είναι πολύ δύσκολο για τους άνδρες να επιδείξουν ισότιμη 

συμπεριφορά προς όλες τις συζύγους τους, «ακόμη κι αν τούτο είναι η πιο βαθιά επι-

θυμία, ποτέ δεν θα μπορέσετε να είστε δίκαιοι (στα αισθήματα) ανάμεσα στις γυναί-

κες σας»
73

. Η γυναικεία πολυγαμία απαγορεύεται ρητά στο Ισλάμ, αφού της επιτρέ-

πεται να λάβει μόνο ένα σύζυγο και μάλιστα να ανήκει απαραίτητα στην ίδια θρη-
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σκεία, σε αντίθεση με τον άνδρα μουσουλμάνο, που μπορεί να πάρει ως σύζυγο κά-

ποια με άλλη θρησκεία.  

Η βεβήλωση της ιερότητας του γάμου στο Ισλάμ μέσω της μοιχείας τιμωρείται 

με ιδιαίτερη αυστηρότητα. Η ποινή που προβλέπεται στο Κοράνι είναι οι εκατό ρα-

βδισμοί, «Τη μοιχαλίδα και το μοιχό να μαστιγώσετε κάθε ένα από τους δύο με εκατό 

ραβδισμούς»
74

. Στην περίπτωση που είναι παντρεμένοι προβλέπεται η θανατική ποινή 

δια λιθοβολισμού. Ωστόσο, για την αποφυγή άδικων κατηγοριών, απαιτούνται μάρ-

τυρες για την επιβεβαίωση της μοιχείας, «Και όσες από τις γυναίκες σας είναι ένοχες 

μοιχείας τότε καλέστε τέσσερις μάρτυρες από εσάς. Αν αυτοί μαρτυρήσουν, τότε πε-

ριορίστε τες στα σπίτια, ώσπου ο θάνατος να τις διεκδικήσει, εκτός αν ο Αλλάχ δια-

τάξει γι’ αυτές κάποιο άλλο μέσο σωτηρίας»
75

. Την ίδια στιγμή υπάρχουν αναφορές 

για το πώς μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της η γυναίκα, που άδικα κατηγορείται 

για μοιχεία
76

, ενώ θεωρείται μεγάλο αμάρτημα η άδικη κατηγορία μιας ενάρετης γυ-

ναίκας, «Όσοι κατηγορούν τίμιες, ενάρετες και ευσεβείς γυναίκες, θα είναι καταρα-

μένοι και στον κόσμο τούτο και στον άλλο· θα τιμωρηθούν σκληρά»
77

.  

Αν και τα δύο φύλα διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν τη λύση του γάμου, οι 

όροι δεν είναι ισότιμοι. Η λύση του γάμου αποτελεί επίσης ένα τραυματικό γεγονός 

για τη μουσουλμάνα γυναίκα. Αυτή επέρχεται συνήθως με τη φράση «Σε χωρίζω», 

απευθυνόμενη από τον άνδρα προς τη γυναίκα του (ταλάκ), η οποία μπορεί και να 

μην είναι παρούσα, ενώ μπορεί να γίνει και μέσω αντιπροσώπου, στον οποίο ο άν-

δρας έχει δώσει εντολή αποπομπής της γυναίκας του (iddat). Σχετικά με τις συνέπειες 

της αποπομπής, η γυναίκα είναι υποχρεωμένη να περάσει μια περίοδο δοκιμασίας 

τριών μηνών, κατά την οποία τόσο η ίδια όσο και τα παιδιά της εξακολουθούν να δι-

αμένουν στο σπίτι του άνδρα, που είναι υποχρεωμένος να τους διατρέφει
78

.  

Το αντίστοιχο δικαίωμα της γυναίκας να ζητήσει διαζύγιο (κουλ) υπόκειται σε 

αυστηρές προϋποθέσεις και γι’ αυτό είναι σπάνιο. Πρέπει να προβλέπεται ως όρος 

στο γαμήλιο συμβόλαιο, να έχει διαπιστωθεί εγκατάλειψη από τον σύζυγο ή να υπάρ-

χει κάποια κρυφή ή ανίατη ασθένεια. Αισθητά μειωμένη είναι η βαρύτητα της μαρτυ-
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ρίας μίας γυναίκας ενώπιον του δικαστηρίου έναντι του ανδρός, σύμφωνα με όσα ο-

ρίζονται στο Κοράνι
79

. 

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, πως σε πολλά ισλαμικά κράτη, όπως η Αίγυπτος, η 

Αλγερία, το Μαρόκο, αλλά και η Τυνησία, καθιερώθηκε το συναινετικό διαζύγιο, που 

θεωρείται ως ένα μεγάλο βήμα για την επίτευξη της ισότητας μεταξύ των συζύγων, 

κατά τη διαδικασία λύσης του γάμου τους.  

Μετά τη λύση του γάμου και τη σύναψη διαζυγίου, το Κοράνι ορίζει πως την 

κηδεμονία των παιδιών αναλαμβάνει ο πατέρας, με την προϋπόθεση να έχουν κλείσει 

την ηλικία των επτά ετών
80

.  

Σε γενικές γραμμές πάντως φαίνεται, πως το ισλαμικό δίκαιο έχει καθιερώσει 

μια ανισότητα μεταξύ των συζύγων, η οποία πάντα είναι εις βάρος των γυναικών. Θα 

πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό πως, αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα στα περισ-

σότερα ισλαμικά κράτη και θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η ύπαρξη ενός διαφορετικού 

νομικού, θρησκευτικού και πολιτισμικού κόσμου, που φέρουν οι πιστοί και οι πολίτες 

των χωρών αυτών και οι οποίοι δεν επιθυμούν να απεκδυθούν.  

Εξάλλου, στα ισλαμικά κράτη η οργάνωση της κοινωνίας τους βασίστηκε σε 

μια πολιτικό-θρησκευτική ιδεολογία της οποίας η πηγή ταυτίζεται με το νόμο του 

Θεού. Το κριτήριο που χαρακτηρίζει ένα κράτος ως ισλαμικό, όπως είναι γνωστό, δεν 

εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη θρησκευτική ταυτότητα της πλειοψηφίας του πλη-

θυσμού του, αλλά από το κατά πόσο οι συνταγματικές αρχές του, το νομικό του σύ-

στημα και οι εν γένει δημόσιοι θεσμοί του θεμελιώνονται στη Σαρία. 

Δεν θα πρέπει λησμονείται επίσης, πως ο θεσμός του γάμου και οι οικογενεια-

κές σχέσεις γενικά, είναι οι πρώτες που επηρεάζονται από πολιτισμικά και θρησκευ-

τικά στοιχεία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο 

Η θέση της γυναίκας στις ισλαμικές κοινωνίες 

α. Η θέση της γυναίκας στην οικογένεια 

Ο πλούτος, η ομορφιά, η οικογενειακή εντιμότητα και η προσήλωση μιας γυ-

ναίκας στη θρησκεία αποτελούν για το Μωάμεθ τα θέλγητρα μιας γυναίκας, που επι-

θυμεί να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.
81

 Στον μουσουλμανισμό ο γάμος και η 

οικογένεια από κοινωνική άποψη έχουν την έννοια της συνάθροισης, ενώ από θρη-

σκευτικής απόψεως είναι μια συνθήκη που συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με κύριο 

σκοπό την τεκνογονία
82

 και είναι υποχρεωτικός, γιατί αποτελεί το μοναδικό νόμιμο 

δρόμο στις σχέσεις των δύο φύλων. Άλλωστε, ο γάμος είναι μια από τις εντολές του 

Μωάμεθ και η παράβαση αυτής της εντολής ισοδυναμεί με αποστροφή προς το πρό-

σωπό του.
83

 

Η μουσουλμάνα γυναίκα μέσα στην οικογένεια έχει μια σχετική ελευθερία. Κα-

λείται να αφοσιωθεί στο νοικοκυριό της, οφείλει να φροντίζει τα παιδιά της και να 

θυσιάζεται για αυτά. Η συμμετοχή της σε όλες τις εργασίες του σπιτιού κρίνεται απα-

ραίτητη, ιδιαίτερα μάλιστα σε αγροτικές περιοχές, όπου είναι υποχρεωμένη να φρο-

ντίζει τα χωράφια καθώς και τα ζώα που διαθέτει ο σύζυγος της.  

Ο σύζυγος, που σύμφωνα με τη διδασκαλία του Κορανίου, είναι ο αρχηγός της 

οικογένειας και «βρίσκεται μια βαθμίδα πάνω από αυτήν (τη σύζυγο)»
84

, όταν λείπει 

από το σπίτι για να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς του και αφήνει μόνη της τη 

σύζυγο, αυτή υποχρεώνεται να μένει με την οικογένεια των πεθερικών της. Μάλιστα, 

όταν πρόκειται να κατέβει στην πόλη, συνοδεύεται πάντα από την πεθερά της ή άλλα 

άτομα της οικογένειας. Ποτέ δεν κινείται μόνη της και όταν ακόμα χρειασθεί να επι-

σκεφθεί κάποιον γιατρό, αυτό θα πρέπει να γίνει με την άδεια του συζύγου της. Σχε-

τικά με την διασκέδαση της γυναίκας, οποιαδήποτε αναφορά περιττεύει, αφού αυτή 

εξαντλείται στις ελάχιστες κοινωνικές συναναστροφές κυρίως με τις γειτόνισσες. 

 

Στις περισσότερες ισλαμικές χώρες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι γυναίκες στε-

ρούνται θεμελιώδεις ελευθερίες και βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Η εικόνα της ε-
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λεύθερης και ανεξάρτητης γυναίκας στις μουσουλμανικές χώρες είναι κάτι το αδια-

νόητο, καθώς μόνο η συνετή, υποταγμένη και σιωπηλή, κυρίως ως μητέρα-σύζυγος, 

είναι η ιδανική γυναίκα και χαίρει σεβασμού και αναγνώρισης
85

. Το Κοράνι περιγρά-

φει τη μητέρα ως πρόσωπο σεβαστό και άξιο τιμής, γιατί φέρνει στον κόσμο παιδιά 

και τα θηλάζει για δύο χρόνια. Ο μητρικός θηλασμός επαινείται ως η προτιμότερη 

μέθοδος ανατροφής του νεογέννητου παιδιού, αν και η εκτέλεσή του είναι προαιρετι-

κή
86

. Η χαρά για τη γέννηση των παιδιών είναι μεγάλη για τους γονείς, συνεπώς ο 

ρόλος της μητέρας είναι πρωταγωνιστικός
87

. Μέσω της μητρότητας η θέση της γυ-

ναίκας στις ισλαμικές κοινωνίες αναβαθμίζεται, αφού αποκτά το δικαίωμα να λαμβά-

νει αποφάσεις που την αφορούν και να δίνει εντολές. Η γυναίκα που έχει γιους συμ-

μετέχει στην εύρεση των κατάλληλων συζύγων γι’ αυτούς. Με το γάμο των γιων της, 

η θέση της αναβαθμίζεται και πάλι, αφού ως πεθερά μεταφέρει στη νύφη της τις αξίες 

με τις οποίες έχει η ίδια διαμορφώσει την προσωπικότητά της
88

. 

Η θέση της μουσουλμάνας γυναίκας, που βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας είναι 

ιδιαίτερα ενισχυμένη. Μετά από ένα σύντομο διάστημα πένθους μπορεί να επιλέξει 

ακόμη και να ξαναπαντρευτεί
89

. Επίσης ο σύζυγός της θα πρέπει να φροντίσει να της 

εξασφαλίσει τα μέσα επιβίωσης σε περίπτωση χηρείας
90

. Ωστόσο, δεν διαθέτει τα ίδια 

δικαιώματα με τον άνδρα, γιατί όταν μένει χήρα μπορεί να λάβει το ένα τέταρτο της 

περιουσίας του συζύγου της, όταν δεν έχουν παιδιά ή το ένα όγδοο, όταν έχουν παι-

διά, με το υπόλοιπο να περνά στους απογόνους του
91

. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, με όσα σημειώθηκαν μέχρι τώρα, η γυναίκα στο      

Ισλάμ, έχει περιορισμένη επιρροή σε οικογενειακά θέματα και οφείλει να είναι εξαρ-

τημένη από τον άνδρα, τον πατέρα, τον αδερφό, τον σύζυγο. 

 

 

β. Η θέση της γυναίκας στην εκπαίδευση 

Η οικογένεια αποτελεί τις περισσότερες φορές το μοναδικό φορέα εκπαίδευσης 

και διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Η αγωγή που παίρνουν τα παιδιά από την οικογέ-
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νειά τους στοχεύει στο να αποκτήσουν αυτά συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς, 

με βάση κυρίως τις παραδοσιακές αξίες.  

Η μητέρα είναι αυτή που θα μάθει στην μικρή της κόρη, όλα όσα θα την κάνουν 

πετυχημένη στη ζωή.
92

 Τα κυριότερα στοιχεία που αναμένεται να διδαχθεί και να α-

ποκτήσει είναι οι αρετές της υπομονής, της αγάπης, της αλληλεγγύης, της δικαιοσύ-

νης, της καλοσύνης, καθώς και του σεβασμού προς τους ηλικιωμένους. Αντίθετα, 

στοιχεία που σχετίζονται με την επαγγελματική εργασία, την οικονομική άνεση, τη 

μαχητικότητα, τη μόρφωση και την γενναιοδωρία, ενώ θεωρούνται ασήμαντα για τα 

κορίτσια, ο πατέρας τα προσφέρει με συμβουλές και συστάσεις ακόμα και μέσω της 

μίμησης στα αγόρια.
93

 

Στα σχολεία η μόρφωση παρέχεται κυρίως μέσα από το Κοράνιο με σκοπό να 

γαλουχηθούν με τις βασικές αξίες του Ισλάμ. Οι μαθητές καλούνται να αποστηθίσουν 

και να εμπεδώσουν ιερά κείμενα, χωρίς να απαιτείται και η κατανόηση τους. Στα 

σχολεία αυτά, όπως είναι φυσικό, τόσο οι διδάσκοντες όσο και οι μαθητές είναι άν-

δρες.  

Τα κορίτσια από την ηλικία των έξι ετών φοιτούν στα σχολεία. Στην επαρχία 

όμως, και στα απομακρυσμένα χωριά, οι γονείς αναγκάζουν τα κορίτσια να βοηθούν 

στις εργασίες του σπιτιού, στερώντας τους το αγαθό της μόρφωσης και παραμένοντας 

με αυτόν τον τρόπο πολλές φορές αγράμματα. Όσα κορίτσια καταφέρουν και ολο-

κληρώσουν το δημοτικό, τις περισσότερες φορές δεν συνεχίζουν στο γυμνάσιο, επει-

δή είναι υποχρεωμένα να βοηθάνε τους γονείς τους. Ελάχιστα κορίτσια θα συνεχί-

σουν τις σπουδές τους και στο γυμνάσιο, που θεωρείται συνήθως και η ολοκλήρωση 

της εκπαίδευσης των κοριτσιών.  

Στις μουσουλμανικές κοινωνίες, συνήθως η γυναίκα δεν επιτρέπεται να σπου-

δάζει σε τεχνικές σχολές, στη δημοσιογραφία και στην αρχιτεκτονική. Σε κάποιες 

χώρες έχει την δυνατότητα να σπουδάσει ιατρική, παιδαγωγικά και νομικά, δεν έχει 

όμως το δικαίωμα πρόσβασης στο δικαστικό σώμα. Επαγγέλματα όπως αυτό της δα-

σκάλας ή της ιατρού είναι αποδεκτά, καθώς θεωρούνται συμβατά με τη γυναικεία 

φύση, που έχει ως γενικότερο σκοπό την αγωγή, την φροντίδα και την αυτοθυσία
94

. 

Η μόρφωση και η εκπαίδευση για τις γυναίκες κυρίως των αστικών περιοχών 

λειτουργούν κατά βάση ως σύμβολα γοήτρου. Υπάρχουν βέβαια και περιορισμοί, που 
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σχετίζονται με το πεδίο δράσης και εργασίας των γυναικών. Αναλυτικότερα, απαγο-

ρεύεται να εργασθούν στο δημόσιο, ενώ στον ιδιωτικό τομέα η ενασχόλησή τους 

πρέπει να διεξάγεται σε ξεχωριστό χώρο από τους άνδρες. Και στον εργασιακό τομέα 

υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Στις περισσότερες αρα-

βικές χώρες, όπου η οικονομία στηρίζεται κυρίως στην παραγωγή πετρελαίου, οι γυ-

ναίκες δεν απασχολούνται σε αυτές τις εργασίες
95

.  

Γενικά, στις αραβικές χώρες μόλις το 20% των κοριτσιών είναι εγγράμματες, 

γιατί όπως προαναφέρθηκε, διακόπτουν συνήθως το σχολείο για να βοηθήσουν στις 

ανάγκες της οικογένειας και να παντρευτούν. Σε ορισμένες αραβικές χώρες, όπως το 

Ιράν, οι γυναίκες απαγορεύεται να σπουδάσουν περίπου 80 ειδικότητες, όπως για πα-

ράδειγμα πυρηνική φυσική, πληροφορική και αγγλική φιλολογία. Παρατηρείται όμως 

και το παράδοξο, οι γυναίκες στα πανεπιστήμια να είναι περισσότερες από τους άν-

δρες και αυτό συμβαίνει, διότι στο Ιράν οι άνδρες παρουσιάζονται απρόθυμοι στο να 

σπουδάσουν. Δυστυχώς, παρόλο που οι γυναίκες μορφώνονται σε ικανοποιητικά πο-

σοστά, δεν μπορούν να εξασκήσουν το επάγγελμα της αρεσκείας τους, χωρίς την ά-

δεια των ανδρών τους. 

Επιπλέον, υπάρχουν ισλαμικές χώρες, όπως η Τυνησία, ο Λίβανος και η Ιορδα-

νία, όπου οι γυναίκες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ισοδυναμούν σε αριθμό με 

τους άνδρες. Στη Σαουδική Αραβία μάλιστα, ο πληθυσμός των γυναικών ξεπερνάει 

τους άνδρες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, παρά τα στατιστικά που αναφέ-

ραμε παραπάνω, φαίνεται πως στις μουσουλμανικές χώρες ένα μεγάλο ποσοστό των 

γυναικών παραμένει αναλφάβητο και παράλληλα οι περιορισμοί στην εκπαίδευση 

ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. 

Σοβαρά είναι τα ζητήματα που ανακύπτουν και ως προς την ευρύτερη αντιμε-

τώπιση των γυναικών στις ισλαμικές κοινωνίες ως πολίτες. Σε κάποιες χώρες η αυ-

στηρή εφαρμογή των επιταγών του Κορανίου και της Σαρίας δεν επιτρέπουν στις γυ-

ναίκες να έχουν ίσα δικαιώματα με τους άνδρες, συνεπώς ούτε ίσες ευκαιρίες στην 

εκπαίδευση.  

 

γ. Η ενδυμασία της γυναίκας στο Ισλάμ 

Στις μουσουλμανικές χώρες υπάρχει πράγματι σημαντικό χάσμα στις σχέσεις 

μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο καθίσταται εντονότερο, όταν αυξάνεται ο α-
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ριθμός των περιορισμών που επιβάλλονται στις γυναίκες και αφορούν κυρίως κοινω-

νικά θέματα. Ένα τέτοιο θέμα αποτελεί και η ενδυμασία των γυναικών, στις χώρες 

αυτές. 
96

  

Η ενδυμασία των μουσουλμάνων γυναικών αναφέρεται και ως παράδειγμα υ-

ποταγής τους στα πλαίσια του ισλαμικού νόμου. Το σώμα της γυναίκας επιβάλλεται 

να καλύπτεται ολοκληρωτικά, καθώς και ο Αλλάχ λέει: 

«Ω! Εσύ, ο Προφήτης! Να πεις στις συζύγους σου, στις θυγατέρες σου και στις 

γυναίκες των πιστών, ότι πρέπει να ρίχνουν πάνω τους (όταν κυκλοφορούν) τα (εξω-

τερικά τους ρούχα )-γκαλαμπίες, (που καλύπτουν από το κεφάλι μέχρι τα πόδια) τού-

το είναι πιο κατάλληλο για να αναγνωρίζονται (ως αγνές πιστές) όσο και να μην ενο-

χλούνται. Ο Αλλάχ είναι πολυεύσπλαχνος, πανοικτίρμονας».
97

 

Η εικόνα της γυναίκας με τη μπούρκα
98

 είναι μια εικόνα αρκετά συνηθισμένη 

στα περισσότερα μουσουλμανικά κράτη. Αποτελεί ένα πολιτισμικό στοιχείο με μια 

συγκεκριμένη αισθητική. Οι γυναίκες, υποχρεώνονται στις ισλαμικές χώρες να ακο-

λουθούν τις καθιερωμένες συμπεριφορές της ισλαμικής εθιμοτυπίας, η οποία υποδει-

κνύει να φορούν, όταν βρίσκονται σε δημόσιο χώρο, κάλυμμα και ελαφριά            

παπούτσια.
99

 

Το σκεπτικό αυτής της ενέργειας γίνεται άμεσα αντιληπτό, καθώς η μουσουλ-

μάνα με τον τρόπο αυτό εκφράζει την σεμνότητα τόσο με το αθόρυβο περπάτημά 

της
100

, όσο και με τη μπούρκα, σε έναν καθαρά ανδροκρατούμενο χώρο, όπως είναι 

ένας δρόμος. Οφείλουν επίσης, να καλύπτουν το σώμα τους ακόμα και στην παραλία, 

δεδομένου πως απαγορεύεται να φορούν μαγιό. 

Στις περιπτώσεις που μια γυναίκα είναι ακάλυπτη, τότε θεωρείται «νόμιμο» οι 

άνδρες να τις ακουμπούν, αλλά και να τις επιτίθενται λεκτικά.
101

 Σε μερικά κράτη 
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μάλιστα, όπως είναι το Ιράν, υπάρχει και η θρησκευτική αστυνομία για να ελέγχει αν 

οι γυναίκες είναι κατάλληλα ντυμένες, δηλαδή αν φοράνε το τσαντόρ τους.
102

 

Η συγκεκριμένη αμφίεση θεωρείται κοινωνική απαίτηση
103

 και αρκετές μου-

σουλμάνες επιδιώκουν αυτό το ντύσιμο, επειδή θεωρούν πως τις ασφαλίζει στον χώ-

ρο εργασίας, ενώ παράλληλα κερδίζουν το σεβασμό των ανδρών, που και αυτός είναι 

ανάλογος με το ποσοστό του σώματός τους, που αφήνουν ακάλυπτο. 

Γίνεται αντιληπτό πλέον, πως η γυναίκα στο Ισλάμ απαγορεύεται να επιδεικνύει 

τα μέλη του σώματός της και ανάλογα με την αυστηρότητα της χώρας όπου διαμένει 

υποχρεούται να τα καλύπτει
104

. Το πρόσωπό της επιτρέπεται να είναι ορατό μόνο στα 

μέλη της οικογένειάς της και γενικά στους γνωστούς και συγγενείς. 

Θα ήταν χρήσιμο σχετικά με την ενδυμασία των μουσουλμάνων γυναικών, να 

αναφερθεί, πως η κάλυψη του σώματος επιτυγχάνεται με ύφασμα, όπου ανάλογα με 

το τι καλύπτει παίρνει και την ανάλογη ονομασία. Συγκεντρωτικά έχουμε τα εξής: 

Μπούρκα: είδος μάσκας από χοντρό ύφασμα ή δέρμα, που καλύπτει όλο το 

πρόσωπο και τα μάτια και επιτρέπει την όραση μέσω ενός είδους δικτυωτού καλύμ-

ματος. 

Τσαντόρ: ένδυμα σαν μανδύας που φορούν σε δημόσιους χώρους οι γυναίκες 

στο Ιράν και στο Αφγανιστάν πάνω από τα υπόλοιπα ρούχα τους, για να καλύψουν το 

κεφάλι και το σώμα τους, στερεώνεται κάτω από το πιγούνι και δεν επιτρέπεται να 

διαφαίνονται οι καμπύλες. 

Χιτζάμπ: ρούχο που αφήνει ελεύθερο το πρόσωπο, όμως τα μαλλιά δεν επιτρέ-

πεται να φαίνονται, όπως και ο λαιμός. 

Νικάμπ: ρούχο που καλύπτει όλο το σώμα και αφήνει εκτεθειμένο μόνο το μέ-

ρος του μετώπου και τα μάτια. Το νικάμπ, πιστεύουν, πως είναι υποχρεωτικό για μια 

γυναίκα που βρίσκεται ανάμεσα σε ξένους άνδρες και φοβάται πως ίσως προκαλέσει 

διχασμό. 

Χιμάρ: μαντήλα κυκλικού τύπου, η οποία καλύπτει μέχρι τους ώμους. 
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Τζιλιμπάμπ: εξωτερικό ρούχο που καλύπτει τα ρούχα και το σώμα μιας γυναί-

κας από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Είναι απαραίτητο να το φοράνε όλες οι γυναίκες, 

ανεξάρτητα αν είναι όμορφες ή άσχημες, πλούσιες ή φτωχές.  

Γενικά, τα ρούχα των μουσουλμάνων γυναικών απαγορεύεται να είναι διάφανα 

και στενά. Επίσης, επιβάλλεται να είναι τέτοια ώστε, να μην επιτρέπουν να φαίνεται 

η γραμμή του σώματός τους και να αποτελούνται από μαύρα και γενικά σκούρα υφά-

σματα, ώστε να μη τραβάνε την προσοχή κυρίως των ανδρών. 

Όλα αυτά βέβαια, για τους δυτικούς πληθυσμούς εκφράζουν τη γυναικεία κα-

ταπίεση, για αρκετές μουσουλμάνες όμως, εκφράζουν την ιδιαίτερή ταυτότητά τους. 

Το θέμα της ενδυμασίας των γυναικών στις μουσουλμανικές χώρες αποτελεί ένα εί-

δος προσήλωσης στις τοπικές πολιτισμικές αξίες. Η απομάκρυνση της μαντίλας από 

μια ενσυνείδητη μουσουλμάνα γυναίκα, παρομοιάζεται με την βίαιη απόσπαση της 

εθνικότητάς της. 
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Κεφάλαιο 4
ο 

 

Η θέση της μουσουλμάνας γυναίκας στις δυτικές κοινωνίες 

α. Γυναίκα και Ισλάμ σε ευρωπαϊκές χώρες 

Το ζήτημα της καταπίεσης της γυναίκας είναι πανάρχαιο. Το πρώτο γυναικείο 

κίνημα στη Δύση εμφανίστηκε πριν από εκατό περίπου χρόνια, ενώ στην Ανατολή 

και ιδιαίτερα στα ισλαμικά κράτη δεν αναπτύχθηκε παρά ελάχιστα. Τα αίτια βέβαια 

της μικρής αυτής ανάπτυξης, οφείλονται τόσο στην ύπαρξη μη δημοκρατικών καθε-

στώτων, όσο και στη δύναμη της παράδοσης, που αποτελεί έναν από τους πιο σημα-

ντικούς αποτρεπτικούς παράγοντες. 

Οι γυναίκες στο Ιράν και το Αφγανιστάν έχουν να παλέψουν με τα καθεστώτα 

και τους νόμους τους, αντίθετα στην Τυνησία τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώς 

στην χώρα αυτή υπάρχει η πιο φιλελεύθερη νομοθεσία, όσον αφορά τις γυναίκες.  

Γίνεται πλέον αντιληπτό, πως υπάρχουν τεράστιες διαφορές στη αντιμετώπιση 

των γυναικών, μεταξύ των ισλαμικών κρατών, αλλά και ανάμεσα στις μουσουλμανι-

κές κοινωνίες. Στην Τουρκία ειδικότερα, οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα απελευθερωμέ-

νες, καθώς έχουν δικαίωμα στη μόρφωση και την επαγγελματική καταξίωση και από 

το κράτος περιορίζονται μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. Η ζωή πάντως, της γυναίκας 

στις περισσότερες χώρες του ισλαμικού κόσμου, παρά τις κινήσεις για βελτίωση, ε-

ξακολουθεί να είναι δύσκολη. 

Η επαφή του Ισλάμ με τις ευρωπαϊκές χώρες και τη Δύση γενικά, υφίσταται 

εδώ και πολλούς αιώνες. Μεγάλα τμήματα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή κατοικούνται 

από μουσουλμανικούς πληθυσμούς και η ανάπτυξη των μουσουλμανικών κοινοτήτων 

στα ευρωπαϊκά κράτη αυξάνεται συνεχώς. Σήμερα, οι μουσουλμάνοι αποτελούν πε-

ρίπου το 5% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και ιδιαίτερα σε κάποιες χώρες, όπως είναι 

η Γαλλία, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες αναμένεται να αυξηθούν περίπου στο 25% 

του πληθυσμού στην επόμενη εικοσαετία.  

Η πρώτη προτεραιότητα για τους μουσουλμανικούς λαούς της Δύσης είναι η 

διατήρηση της ταυτότητάς τους και η προσπάθεια να διαφυλάξουν το θεσμό της οι-

κογένειας
105

, διότι η οικογένεια για τον μουσουλμάνο αποτελεί το πρώτο «φυτώριο», 

που μεταδίδει στα παιδιά την ισλαμική εκπαίδευση. Η πρώτη γενιά των μουσουλμά-

                                                           
105

 H. Bodman and L. Herbert, Women in Muslim societies: Diversity within unity, Lynne Rienner 

Press, London 1998. 



-37- 

 

νων που έφτασε στην Ευρώπη, έφερε μαζί της και την πολιτισμική της παράδοση πά-

νω στην οποία στηρίχθηκε για τη μόρφωση και την παιδεία των παιδιών της.  

Στην Ευρώπη σήμερα οι μουσουλμάνες γυναίκες είναι θύματα διακρίσεων και 

ειδικά όσες τηρούν έναν αυστηρό κώδικα ενδυμασίας, που θεωρείται ως μια πρόκλη-

ση για τις ευρωπαϊκές έννοιες της κοσμικότητας. Αρκετές μουσουλμάνες, οι οποίες 

έχουν γεννηθεί στην Ευρώπη, προσπαθούν να απελευθερωθούν από το αυστη-

ρό/«βαθύ» Ισλάμ και έχουν αρχίσει να αντιδρούν για θέματα, όπως στον υποχρεωτικό 

γάμο με μουσουλμάνους, στην επιλογή των γονέων αντί για αυτές για τον μελλοντικό 

τους σύζυγο, επιδιώκοντας να παντρευτούν με άτομα της επιλογής τους
106

. Εξαιτίας 

της θρησκευτικής ελευθερίας, που υπάρχει στην Ευρώπη, επιχειρούν να διατηρήσουν 

τη θρησκεία τους και παράλληλα να προσαρμοστούν στη σύγχρονη δυτική κοινω-

νία
107

. 

Οι δυτικοί, από την πλευρά τους θεωρούν πως οι μουσουλμάνες γυναίκες είναι 

ταυτισμένες με τον αποκλεισμό και την καταπίεση, με αποτέλεσμα να έρχονται συχνά 

αντιμέτωπες με ρατσιστικές συμπεριφορές και προβλήματα, που τις δυσκολεύουν 

ακόμα περισσότερο να ενσωματωθούν στην κοινωνία γενικότερα. Παρότι οι μου-

σουλμάνοι σε γενικές γραμμές έχουν προσαρμοστεί στις κατά τόπους κοινωνίες των 

ευρωπαϊκών χωρών, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις γυναίκες, οι οποίες ταυτίζονται 

με έναν αυστηρό κώδικα ενδυμασίας. 

Το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών, η άτονη συμμετοχή τους στα 

κοινωνικά δρώμενα, η δυσκολία εκμάθησης και ομιλίας της γλώσσας στην χώρα ό-

που κατοικούν, γίνονται αιτία για περισσότερη απομόνωση και δημιουργούν εστίες 

διαφόρων διακρίσεων. Στον τομέα της εργασίας, το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλη-

σης γυναικών είναι σε όσες προέρχονται από μουσουλμανικές χώρες. Οι προφάσεις 

που βρίσκουν μερικοί εργοδότες είναι πολλές, με κυριότερες τη μη γνώση της γλώσ-

σας (χρησιμοποιείται ως αιτία για αποκλεισμό ακόμα και για ανειδίκευτη εργασία) 

καθώς και η κλασική αιτία της μαντήλας στο κεφάλι, που επιθυμούν να φορούν οι 

μουσουλμάνες και στο χώρο εργασίας. 

Πέρα από τις αρνητικές αναφορές, που σημειώνονται παραπάνω, υπάρχουν και 

ενθαρρυντικά στοιχεία, όπου παρατηρείται μια επιχειρηματική δραστηριότητα και 

κοινωνική ανέλιξη μεταξύ των γυναικών του Ισλάμ. Πιο αναλυτικά, η Γερμανία, η 
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Σουηδία, η Αγγλία, εμφανίζουν αύξηση στον χώρο των αυτοαπασχολούμενων γυναι-

κών στην Ευρώπη, όπως φανερώνουν στοιχεία, που βλέπουν το φως της δημοσιότη-

τας. Στις χώρες αυτές το ποσοστό των μουσουλμάνων γυναικών που εργάζονται, έχει 

υπερδιπλασιαστεί. 

Σε γενικές γραμμές πάντως κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί για ακόμα μια 

φορά, πως η θέση των μουσουλμάνων γυναικών, σε σχέση με τις ευρωπαίες, παραμέ-

νει υποβαθμισμένη. 

 

β. Γυναίκα και Ισλάμ στην ελληνική κοινωνία  

Οι Έλληνες της δυτικής Θράκης, μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, έχουν τα ίδια 

δικαιώματα με τους υπόλοιπους Έλληνες και επιπλέον απολαμβάνουν και το ισλαμι-

κό οικογενειακό δίκαιο.
108

 

Η σαρία άρχισε να εφαρμόζεται με το άρθρο 11 της συνθήκης των Αθηνών το 

1913, συμπληρώθηκε με νόμους του 1914 και του 1920 και οριστικοποιήθηκε το 

1923 με το άρθρο 45 της συνθήκης της Λωζάννης, όταν η Ελλάδα δεσμεύτηκε «να 

λάβει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η μουσουλμανική μειονότητα να ρυθμίζει την προ-

σωπική και οικογενειακή κατάσταση των μελών της σύμφωνα με τα δικά της έθιμα». 

Αξίζει να σημειωθεί, πως στην Ευρώπη μόνο η Ελλάδα απέμεινε να υποχρεώνει τους 

μουσουλμάνους στο να εφαρμόζουν την σαρία.  

Στη μουσουλμανική κοινότητα της δυτικής Θράκης, η οικογένεια έχει όλα εκεί-

να τα χαρακτηριστικά μιας παραδοσιακής οικογένειας. Κάτω από την οικογενειακή 

στέγη ζουν ο πατέρας, η γυναίκα του, οι παντρεμένοι γιοι του με τις οικογένειές τους 

και τα ανύπανδρα παιδιά. Συναντάται βέβαια, όλο και πιο συχνά και η λεγόμενη μι-

κρή πυρηνική οικογένεια, κυρίως στα αστικά κέντρα
109

. Ο ρόλος κάθε μέλους της 

οικογένειας είναι αυστηρά καθορισμένος σύμφωνα με την παράδοση του Ισλάμ και 

για την γυναίκα κυρίαρχος ρόλος της θεωρείται η ασχολία με τις δουλειές του σπιτιού 

και ελάχιστα με την επαγγελματική της σταδιοδρομία. 

Ο πληθυσμός της δυτικής Θράκης είναι κυρίως αγρότες στις πεδινές περιοχές 

και κτηνοτρόφοι στις ορεινές. Οι γυναίκες συνεισφέρουν και αυτές στις αγροτικές 
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εργασίες και μάλιστα στον ελεύθερο χρόνο τους ασχολούνται με την παραγωγή προ-

ϊόντων παραδοσιακής τέχνης.
110

 

Η εποχική εργασία αποτελεί επίσης μια διέξοδο των γυναικών, με απασχόληση 

ως καθαρίστριες ή προσωρινά εργατικά χέρια σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Επι-

πλέον, κάποιες γυναίκες επιλέγουν να ειδικευτούν στην παραγωγή ενδυμάτων, ενώ οι 

νεότερες αναζητούν πιο σταθερές μορφές εργασίας, όπως κομμώτριες, μοδίστρες 

κ.ά.
111

 Γενικότερα, οι μουσουλμάνες γυναίκες βιώνουν τον αποκλεισμό τόσο από την 

κοινωνική, όσο και από την επαγγελματική ζωή, με προσχήματα την προσήλωση και 

την υπακοή στην παράδοση και το μουσουλμανικό νόμο με αποτέλεσμα, να χειραγω-

γούνται πιο εύκολα. 

Στην μουσουλμανική κοινότητα της δυτικής Θράκης, η εκπαίδευση αφορά κυ-

ρίως τις δύο πρώτες εκπαιδευτικές βαθμίδες, την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθ-

μια. Παλαιότερα, τα περισσότερα κορίτσια κυρίως των αγροτικών περιοχών, διέκο-

πταν τη φοίτησή τους στο σχολείο από πολύ νωρίς. Στα αστικά κέντρα ολοκλήρωναν 

το Λύκειο και οι πιο ευκατάστατες οικονομικά κοπέλες, μετέβαιναν για σπουδές στην 

Τουρκία. Σήμερα, η κατάσταση είναι διαφορετική, καθώς με κίνητρο το μέτρο της 

ποσόστωσης εισάγονται ευκολότερα στα ελληνικά πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα να 

αυξάνεται ο αριθμός των μουσουλμάνων φοιτητών στην Ελλάδα. 
112

 

Στα κορίτσια τα πράγματα διαφέρουν, καθότι υπάρχουν οικισμοί, όπου αυτά 

δεν συνεχίζουν τις σπουδές στο γυμνάσιο ή το ολοκληρώνουν και αυτό αποτελεί και 

την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους. Αξιοσημείωτο είναι, πως η πρώτη μουσουλ-

μάνα φοιτήτρια εισάχθηκε στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης μόλις 

το 1991. Παράλληλα, το προξενείο της Κομοτηνής με τους μηχανισμούς του, στέλνει 

για σπουδές μουσουλμάνες γυναίκες σε ειδικά σχολεία της Τουρκίας.
113

 

Οι μουσουλμάνες γυναίκες μειονεκτούν αισθητά έναντι των ανδρών, στο δι-

καίωμα ελεύθερης συμμετοχής στα κοινά και γενικότερα στην πολιτική. Κατά κανό-

να η μουσουλμανική μειονότητα στη Δυτική Θράκη εκπροσωπείται στη Βουλή με 

δύο ή τρεις βουλευτές, πάντα άνδρες. Το ενδεχόμενο να πολιτευτεί ή να συμμετέχει 
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στα κοινά γυναίκα μουσουλμάνα αντιμετωπίζεται με προκατάληψη. Σε πόλεις και 

χωριά όπου επικρατεί το μουσουλμανικό στοιχείο εκλέγονται συνήθως άνδρες.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Μέσα από τη μελέτη για τη θέση της γυναίκας στο Ισλάμ, στην παρούσα εργα-

σία, διαπιστώθηκε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση στις χώρες του Ισλάμ και παρό-

λο, που γίνονται κάποια βήματα για την βελτίωση της θέσης της μουσουλμάνας γυ-

ναίκας, οι ρυθμοί είναι αργοί. Και είναι αργοί, γιατί πολλά μουσουλμανικά κράτη ε-

φαρμόζουν το μουσουλμανικό νόμο της Σαρία στην πιο ακραία του μορφή.  

Σε πολλές μουσουλμανικές κοινωνίες η αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα 

δεν περιλαμβάνει τα δικαιώματα των γυναικών, που συστηματικά παραβιάζονται. Η 

πραγματικότητα φανερώνει πως οι γυναίκες στο Ισλάμ κέρδισαν δικαιώματα, μέσα 

από τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου κι όχι μέσα από το Ισλάμ. 

Η γυναίκα σύμφωνα με το Κοράνιο, είναι ίση με τον άνδρα μπροστά στο Θεό, 

στην ισλαμική όμως παράδοση τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σε μια κοινωνία με 

δομή πατριαρχική, είναι επόμενο η γυναίκα να εμφανίζεται υποτελής του άνδρα, που 

θεωρείται προστάτης της γυναίκας του, αλλά και της οικογένειάς του. 

Η γυναίκα στο Ισλάμ εξαρτάται από τη θρησκεία, οφείλει να υπακούει στον ισ-

λαμικό νόμο, που ρυθμίζει τον τρόπο ζωής ακόμα και την ένδυσή της και για να θεω-

ρηθεί ιδανική θα πρέπει να είναι συνετή, υποταγμένη, σιωπηλή και να απολαμβάνει 

το σεβασμό κυρίως μέσα από το ρόλο της ως μητέρα.  

Η Σαρία, δηλαδή ο θρησκευτικός νόμος, που υπερισχύει ακόμα και συνταγμα-

τικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, αφού οι νόμοι της έχουν θεϊκή προέλευση, καλύ-

πτει σχεδόν όλες τις πτυχές της ζωής, όπως το οικογενειακό καθεστώς, την             

πολυγαμία, την επιλογή συζύγου, την κηδεμονία των τέκνων.  

Δεκατέσσερις αιώνες από την εμφάνισή του το Ισλάμ, όπου αυτό κυριάρχησε, 

δεν κατόρθωσε να βελτιώσει τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και συχνά, μέσα 

από διάφορα καθεστώτα, λειτούργησε περισσότερο ως μηχανισμός καταπίεσης και 

εξαναγκασμού. 
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