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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ» 

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ  2013-2014 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΗΣ  Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : 

«Η  ΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΓΥΝΑΙΚΑΣ  ΣΤΟ  ΙΣΛΑΜ» 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος των Ερευνητικών εργασιών 

του Α΄ τετραμήνου της Β΄ τάξης του Λυκείου μας, δόθηκε η ευκαιρία στους 

μαθητές να ασχοληθούνε με ένα ενδιαφέρον θέμα, που τους κέντρισε την 

περιέργεια από την αρχή και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον τους μέχρι την 

ολοκλήρωσή του.  

 Το ζήτημα της θέσης της γυναίκας στο Ισλάμ είναι σαφώς συνδεδεμένο με 

την διδασκόμενη ύλη του θρησκευτικού μαθήματος της Β΄ Λυκείου, καθώς έχει 

πολύ συγκεκριμένη θρησκειολογική αναφορά και προσέγγιση. Η θρησκεία του 

Ισλάμ απασχολεί την θρησκευτική διδασκαλεία της Β΄ Λυκείου ως μία από τις 

τρείς μονοθεϊστικές θρησκείες εκτενώς και σε συνδυασμό με την ενημέρωση των 

μαθητών για όλες τις γνωστές θρησκείες ανά τον κόσμο. 

 Η προσέγγιση επικεντρώθηκε από την αρχή στην ενημέρωση των παιδιών 

σχετικά με κάθε πτυχή του πολυδιάστατου αυτού θέματος, εξετάζοντας την 

διαχρονική του εξέλιξη, μέσα από την δική τους δραστηριοποίηση και 

συνεργασία, προκειμένου να κατακτηθούν σταδιακά οι επιδιωκόμενοι στόχοι και 

σκοποί, που ορίστηκαν με σαφήνεια από την αρχή. Συντονιστής και μαθητές 

πιστεύουμε ότι έγινε μια πολύ σοβαρή και συγκροτημένη προσπάθεια, που 
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πρόσφερε πολλά και ωφέλιμα σε όλους τους συντελεστές της, που κοπίασαν για 

την ολοκλήρωσή της. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το θέμα της θέσης της γυναίκας στο Ισλάμ 

αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της δεύτερης πολυπληθέστερης 

θρησκείας στον κόσμο, όχι μόνο για τις γυναίκες αλλά και για κάθε άνθρωπο. 

Αυτό συμβαίνει γιατί το διακρίνει μια μεγάλη ποικιλομορφία στις κατά τόπους 

εκφράσεις του, πραγματικά σαν μια «μαγική εικόνα». Εκτός δηλαδή από την 

διαφοροποίηση του φαινομένου με το πέρασμα του χρόνου, παρατηρείται μεγάλη 

διαφορά στην στάση έναντι της γυναίκας σε διάφορες χώρες του Ισλαμικού 

κόσμου, σε ανάλογες χρονικές περιόδους. 

 Η άμεση σύνδεση του ζητήματος με την βάση του Ισλάμ, δηλαδή το Ιερό 

Κοράνιο, έδωσε άλλη μια μεγάλη ευκαιρία ενασχόλησης και ενημέρωσης με ένα 

βιβλίο που ρυθμίζει την ζωή τόσων εκατομμυρίων ανθρώπων και που τόσο πολλές 

ομοιότητες έχει την Αγία Γραφή του Χριστιανισμού. Επίσης, πολύ συγκεκριμένη 

αναζήτησή μας υπήρξε και η κατανόηση του χαρακτήρα της θρησκείας του Ισλάμ, 

«ως υποταγή στον Θεό» στοιχείο που το επιβεβαιώνει και η ίδια η μετάφραση του 

όρου. Μέσα από αυτή την κατανόηση, πολλά πράγματα από αυτά που 

συναντήσαμε ερμηνεύονται και γίνονται κατανοητά. Επίσης, το γεγονός ότι η 

πλειοψηφία των συντελεστών είναι μαθήτριες, έδωσε μια εντυπωσιακή δυναμική 

στην προσέγγιση των επιμέρους προβληματισμών με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, 

συγκρίσεις, επιδοκιμασία αλλά κυρίως αποδοκιμασία καταστάσεων, που 

αποτελούν καθημερινότητα για την μουσουλμάνα του χθες, αλλά και του σήμερα.  
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΤΟΥ  ΙΣΛΑΜ 

 Η μονοθεϊστική θρησκεία του Ισλάμ, είναι η δεύτερη πολυπληθέστερη 

παγκοσμίως, μετά την χριστιανική, αριθμώντας περισσότερους από 1 

δισεκατομμύριο πιστούς, όντας η πιο γρήγορα αυξανόμενη πίστη στον κόσμο, με 

παρουσία μουσουλμάνων σε περισσότερες από 184 χώρες. Η γεωγραφική 

κατανομή τους αφορά κυρίως χώρες της Μέσης και Άπω ανατολής, της Βόρειας 

και Κεντρικής Αφρικής, καθώς και χώρες της ΝΑ Ασίας.  

 Η εσωτερική διάρθρωση των ισλαμικών ρευμάτων, που διαμορφώνονται 

ποικίλουν, καθώς υπάρχουν παραδοσιακές – συντηρητικές μερίδες, αλλά και 

εκσυγχρονιστικές. Οι παραδοσιακοί εδρεύουν συνήθως στην ενδοχώρα με σαφώς 

λιγότερες επιρροές του δυτικού κόσμου, ενώ οι εκσυγχρονιστές αντιπροσωπεύουν 

συνήθως τους αστικούς πληθυσμούς, που είναι πολύ δύσκολο να αποφύγουν τα 

σύγχρονα δεδομένα του 21
ου

 αιώνα. 

 Η αντιμετώπιση της γυναίκας επίσης μπορεί να επηρεάζεται και από την 

θρησκευτική διαφοροποίηση του πληθυσμού, κυρίως στο αν αυτοί είναι Σιιτικοί ή 

Σουνιτικοί, καθώς υφίστανται συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις τόσο πίστεως όσο 

και οργάνωσης, με βάση αυτή την θεμελιώδη διαφοροποίηση. 

 Σε κάθε περίπτωση, το Κοράνιο αλλά και η Σαρία,  δηλαδή η κυρίαρχος 

θρησκευτικός νόμος, είναι εκείνα τα στοιχεία που δίνουν την σαφή εικόνα του 

πράγματος και διαμορφώνουν ακριβώς τα κοινωνικά στερεότυπα, που ρυθμίζουν 

την κατάσταση της θέσεως της γυναίκας τόσο ως γενικός κανόνας όσο και στις 

λεπτομέρειες. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Α) Κοράνιο 

 Το Κοράνι είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται το Ισλάμ και είναι το 

αντίγραφο ενός ουράνιου πρωτότυπου. Στους ανθρώπους κυκλοφορεί απλά ένα 

αντίγραφό του. Το πρωτότυπο αυτό βρίσκεται πάντοτε μπροστά στον Θεό. Έχει 

την ίδια θέση που έχει στον χριστιανισμό ο Ιησούς ως προαιώνιος Λόγος του 

Θεού. Είναι βιβλίο που διαιρείται σε 114 κεφάλαια και εκτείνεται σε 6.200 

στίχους. Κάθε κεφάλαιο ονομάζεται «σούρα».  

 Το Κοράνι , το ιερό βιβλίο του Ισλάμ, κάνει διάκριση μεταξύ ανδρών και 

γυναικών εις βάρος των τελευταίων. Αναφέρεται ότι η γυναίκα είναι κατώτερη του 

άνδρα και μόνο υπακούοντάς τον μπορεί να γίνει καλή και ενάρετη. 

Β) Νομοθεσία-Κληρονομιά-Γάμος-Διαζύγιο 

 Το Κοράνιο όμως δεν είναι το μοναδικό στοιχείο οργάνωσης τόσο της 

θρησκευτικής όσο και της κοινωνικής ζωής των Μουσουλμάνων. Υπάρχει και ένα 

ακόμα ένα βασικό νομικό στοιχείο, άγνωστο συχνά στον πολύ κόσμο, η Σαρία.   

 Η Σαρία είναι εμπνευσμένη από το Κοράνιο και αποτελεί τον  ισλαμικό 

θρησκευτικό κώδικα διαβίωσης και το ισλαμικό δίκαιο. Το Κοράνι, δεν είναι 

ιδιαίτερα σκληρό με τις γυναίκες. Θεμελιώνει μεν διακρίσεις με τους άνδρες, αλλά 

συνάμα τους παρέχει  προστασία. Η Σαρία όμως θεσμοθετεί με σκληρότητα τις 

διακρίσεις του Κορανίου, δημιουργώντας μια κόλαση για τη γυναικεία ζωή. 

Παραθέτουμε μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα: 

Κλειτοριδεκτομή:  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πιστοποιεί ότι 120 με 140 

εκ. κορίτσια έχουν υποστεί κλειτοριδεκτομή και άλλα 3 εκ. ζουν κάτω από αυτήν 

την απειλή. Έκθεση της Unicef αναφέρει, ότι οι χώρες της Αφρικής με τα 

μεγαλύτερα ποσοστά ακρωτηριασμού των γυναικών είναι η Σομαλία (98%), η 
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Γουινέα (96%), το Τζιμπουτί (93%) και η Αίγυπτος (91%).΄Οποια γυναίκα δεν 

υποστεί την κλειτοριδεκτομή είναι καταραμένη, σύμφωνα με την θρησκεία, δεν 

μπορεί να βρει άνδρα και δεν μπορεί να κάνει παιδιά. 

Πολυγαμία: Εκτός από τις τέσσερις νόμιμες συζύγους ο μουσουλμάνος, μπορεί να 

έχει απεριόριστο αριθμό παλλακίδων, στις οποίες μπορούν να 

συμπεριλαμβάνονται αιχμάλωτες πολέμου και δούλες. Αντίθετα η μουσουλμάνα 

δεν έχει δικαίωμα να έχει ούτε πολλούς συζύγους, ούτε χαρέμι. Ένας 

μουσουλμάνος μπορεί να παντρευτεί μια εβραία ή μια χριστιανή, χωρίς αυτή να 

πρέπει να ασπαστεί το Ισλάμ, ενώ μια μουσουλμάνα όχι.  

Προίκα: Κατά το μουσουλμανικό δίκαιο η προίκα δίδεται από τον άνδρα στη 

γυναίκα και όχι αντίστροφα. Το ποσό συμφωνείται πριν από τη σύναψη του γάμου 

και μέρος καταβάλλεται στη γυναίκα ήδη πριν ή κατά την τελετή του γάμου. Είναι 

ανάλογο με την κοινωνική θέση της γυναίκας. Κατώτατο ποσό προίκας θεωρείται 

η αξία των δύο γραμμαρίων χρυσού. Εάν ο σύζυγος δεν πληρώσει το συμφωνηθέν 

μέρος της προίκας, η γυναίκα δικαιούται να αρνηθεί τις συζυγικές σχέσεις, μέχρι 

την καταβολή του ποσού.  

Διαζύγιο: Ο άνδρας συνήθως ανακοινώνει το διαζύγιο λέγοντας «σε χωρίζω». Από 

τη στιγμή εκείνη αρχίζει η περίοδος αναμονής. Αυτή τυπικά διαρκεί όσο τρεις 

έμμηνοι κύκλοι για να είναι βέβαιο ότι η γυναίκα δεν είναι έγκυος. Η γυναίκα 

αντίθετα, μπορεί να ζητήσει διαζύγιο για λόγους που μπορεί να αποδείξει και μόνο 

με την συγκατάθεση του συζύγου.  

Τα εγκλήματα και κακοποιήσεις τιμής εξ άλλου εις βάρος των γυναικών είναι 

καθημερινή πρακτική στις χώρες του Ισλάμ, όπου ένα στα τρία περιστατικά 

γίνεται για λόγους τιμής. Συχνά γυναίκες παραμορφώνονται με χρήση οξέων ή 

ακόμα και δολοφονούνται από τους συζύγους ή τους συγγενείς τους, γιατί έφεραν 

ντροπή στην οικογένεια!  
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Η κοινή προσευχή της Παρασκευής: Σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο, η προσευχή 

της Παρασκευής στο τζαμί αποτελεί θρησκευτικό καθήκον μόνο των ανδρών και 

δεν απαιτείται η συμμετοχή των γυναικών. Οι γυναίκες προσεύχονται στο πίσω 

τμήμα του τζαμιού, με ένα ξύλινο χώρισμα να τις χωρίζει από τους άνδρες. 

Θάνατος με λιθοβολισμό: Η οδυνηρότατη αυτή εκτέλεση εφαρμόζεται τόσο σε 

περιπτώσεις μοιχείας (είτε με επ΄ αυτοφόρω σύλληψη, είτε βεβαιωμένη από 

μάρτυρες), όσο και σε περιπτώσεις βιασμού. Η γυναίκα θάβεται μέχρι την μέση, 

για να ακινητοποιηθεί και να μην μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της. 

                                   

 Γ) Ενδυμασία-Δικαιώματα-Διασκέδαση-Εκπαίδευση 

 Η ενδυμασία της γυναίκας ποικίλει από τόπο σε τόπο, ανάλογα με το πόσο 

αυστηρά εφαρμόζεται η Σαρία. Στην καλύτερη περίπτωση αφορά την κάλυψη με 

την μαντίλα (hijab), έως και την ολική κάλυψη του γυναικείου σώματος με την 

bourga. 

 Η Bourga είναι ένα ένδυμα βαρύ (ζυγίζει τουλάχιστον 10 κιλά το ύφασμα 

του), ένα ένδυμα που καλύπτει από τις τρίχες του κεφαλιού μέχρι και τους 

αστραγάλους μιας γυναίκας. Καλύπτει ολόκληρο το πρόσωπο, ενώ στο ύψος των 

ματιών, έχει ένα καφασωτό απλά για να βλέπουν ελάχιστα. Τίποτε δεν μένει 

ακάλυπτο!  

 Σχετικά με την διασκέδαση, την εκπαίδευση και γενικότερα τα δικαιώματα 

που μπορεί σήμερα να απολαύσει μια μουσουλμάνα γυναίκα, θα πρέπει να 

επαναλάβουμε κάτι που ειπώθηκε παραπάνω και θα ξαναειπωθεί για να το 

κατανοήσουμε και να το θέτουμε προκαταβολικά στους συλλογισμούς μας, ως 

βασική προϋπόθεση: όλα εξαρτώνται από το πώς διαμορφώνεται το γενικότερο 

κοινωνικό πλαίσιο - συντηρητικό ή προοδευτικό - και από το πόσο αυστηρά ή 

ελαστικά αντιστοίχως εφαρμόζεται η Σαρία. Θα συναντήσουμε λοιπόν 
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καταπιεσμένες και υποβαθμισμένες γυναίκες στο Αφγανιστάν ή στα βάθη της 

Ανατολίας, αλλά και σύγχρονες δυναμικές μουσουλμάνες , επαγγελματίες και 

πρωταγωνίστριες στον τομέα τους σε σύγχρονα αστικά κέντρα της Ανατολής. 

Δ) Τι πιστεύουν οι μουσουλμάνες για τη θρησκεία τους 

 Μαζί με την κραυγή της διαμαρτυρίας, τα κορίτσια που θέλουν να 

φορέσουν μαντίλα, τη θεωρούν σύμβολο ελευθερίας και γυναικείας 

απελευθέρωσης απέναντι σε ένα αυταρχικό κοσμικό κράτος. Αισθάνονται μεταξύ 

των άλλων ελεύθερες από τη μόδα, τα καλλυντικά και τα επιθετικά βλέμματα των 

ανδρών. 

 Μέσα στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης του θέματος μας, είχαμα 

την ευτυχία να πραγματοποιήσουμε μια ….υπέρβαση, η οποία όμως αποδείχθηκε 

καταλυτική της επιτυχίας μας. Μια μαθήτρια της παρέας μας, μας αποκάλυψε ότι 

έχει μια δικτυακή φίλη μουσουλμάνα, από την οποία θα προσπαθούσε να 

αποσπάσει μια σχετική συνέντευξη. Οι δυσκολίες ήταν πολλές, αλλά τελικά 

καταφλεραμε να έχουμε στα χέρια μας ένα σύγχρονο και κυρίως άμεσο τεκμήριο, 

το οπίο και παραθέτουμε παρακάτω αυτούσιο. Για ευνόητους λόγους η νεαρή 

μουσουλμάνα διατηρεί την ανωνυμία της και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της: 

Συνέντευξη  

 Έχεις πρότυπα γυναίκες; 

 Η Khadidja Bint Khowaylid, είναι η γυναίκα του προφήτη μας. Στάθηκε στο 

πλευρό του και ήταν η πρώτη που πίστεψε στα μηνύματα του Ισλάμ. Ακόμη, 

χαρακτηριζόταν ιδιαίτερα για την υπομονετική της στάση και τον δυναμικό της 

χαρακτήρα. 

 Πιστεύεις πως στο Ισλάμ υπάρχει έλλειψη προτύπων; 
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 Oχι, δεν το πιστεύω αυτό, διότι στο Ισλάμ μπορεί να βρει κανείς εύκολα 

εξαίσιους ανθρώπους, από τους οποίους να αντικατορπτιζεται ο εαυτός του. 

 Για τι είσαι περισσότερο περήφανη στην θρησκεία σου ; 

 Είμαι περήφανη για το πώς το Ισλάμ μου συμπεριφέρεται ως βασίλισσα και 

αναλογίζονται  την πραγματικά μου σημασία στο Ισλάμ. 

 Ποια είναι η γνώμη σου για την μπούρκα; (hijab) 

 Mου αρέσει η μπούρκα, επειδή εκπροσωπεί ένα μήνυμα ότι κανένας άνδρας 

δεν μπορεί να σε κοιτάξει υποτιμητικά. 

 Τι θα σου άρεζε να κάνεις μα βρίσκεις δύσκολο ή και ακατόρθωτο εξαιτίας 

του Κορανίου ; 

 Δεν μπορώ να γίνω μανεκέν διότι το σώμα μου δεν πρέπει να προβάλλεται 

ειδικότερα ως δημόσιο θέαμα.  

 Πως σου φαίνεται το γεγονός ότι υπάρχει μια οριακή γραμμή στα 

δικαιώματα της γυναίκας; Δεν θα’ θελες να συμμετάσχεις και εσύ στα 

κοινά, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα ψήφου ; 

  Όχι, οι γυναίκες μπορούν να ψηφίζουν και μάλιστα έχουν το δικαίωμα να 

γίνουν και πρόεδροι αν το θέλουν. Άνδρες και γυναίκες είναι ισάξιοι.  

 Υπάρχουν τρόποι εξομολόγησης; Αν ναι, ποια είναι η απαιτούμενη 

διαδικασία;  

 Στο Ισλάμ αν κάνει κανείς αμαρτίες δεν χρειάζεται να εξομολογηθεί σε 

ιερέα. Αντίθετα, κρατάς την αμαρτία ανάμεσα σε εσένα και τον Αλλάχ. Το μόνο 

που χρειάζεται είναι να προσευχηθεί και να αισθανθεί πραγματική μετάνοια για το 

λάθος που έπραξε και να ζητήσει από τον Αλλάχ συγχώρεση λέγοντας τα 

παρακάτω: “Astagfiro Allah” που σημαίνει: “Αλλάχ συγχώρα με” . 

 



9 

 

9 

 

 Από ποια ηλικία ξεκινά η διαπαιδαγώγηση των γυναικών στο Κοράνιο; Και 

από ποια ηλικία είναι υποχρεωμένες να υπακούουν σε αυτό; 

 Oι γυναίκες μπορούν να μελετήσουν το Κοράνιο ακόμη και από πολύ μικρή 

ηλικία. Μερικές φορές βρίσκεις κορίτσια ηλικίας 4-5 χρονών να λένε ολόκληρο το 

Κοράνιο απ’έξω. Οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να υπακούν στους νόμους του 

Κορανίου από όταν ξεκινά η έμμηνος ρύση. 

 

Ε) Προσπάθειες αλλαγής της κατάστασης από γυναίκες 

 Τα γυναίκεια ισλαμικά κινήματα έχουν αδράξει την ευκαιρία να κερδίσουν 

τα δικαιώματά τους, όπως το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματός τους, αλλά 

και το δικαίωμα της ελεύθερης κίνησης στους δημόσιους χώρους.  Οι κινήσεις 

αυτές ξεκινούν πάντα στα πλαίσια του ακτιβισμού και των προσπαθειών κάποιων 

ομολογουμένως τολμηρών γυναικών, οι οποίες σίγουρα ρισκάρουν τα πάντα. Είναι 

αρκετά τα παραδείγματα τέτοιων γυναικών, μερικά από τα οποία θα δούμε στην 

επόμενη παράγραφο. 

 Αδιαμφισβήτητα πάντως, παρατηρείται στις μέρες μας μια γενικότερη τάση 

και διάθεση να αλλάξει κάπως το τοπίο, προς όφελος της μουσουλμάνας γυναίκας, 

καθώς αυξάνεται το ποσοστό του ανατολικού κόσμου που είναι πλέον έτοιμο να 

δεχτεί κάποια δυτικά πρότυπα, κυρίως στους τομείς της επαγγελματικής 

δραστηριοποίησης και του τουρισμού. Είναι αντιπροσωπευτικό το παράδειγμα του 

Ιράν, που μέχρι «χθές» αντιπροσώπευε τον σκληροπυρηνικό συντηρητισμό και 

«σήμερα» στο 2014, αποφασίζει να ανοίξει τα σύνορά του στον παγκόσμιο 

τουρισμό και να προσελκύσει όχι μόνο επισκέπτες αλλά και ιδέες, συνήθεις και 

πρότυπα, που η παρουσία τους μέχρι τώρα θεωρούνταν και ήταν αδιανόητη.   
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 Οι εποχές λοιπόν αλλάζουν και οφείλουμε να παρακολουθούμε με 

προσήλωση αλλά και σεβασμό τις εξελίξεις σε τόσο λεπτά θέματα, όπως αυτό που 

πραγματευόμαστε, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και αντικειμενικοί μελετητές. 

ΣΤ) Πρόσωπα που διεκδίκησαν δικαιώματα γυναικών στο Ισλάμ 

    Η Sabatina James, πρώην αφοσιωμένη Μουσουλμάνα που ασπάσθηκε τον 

χριστιανισμό, ζει μία ζωή σε τεντωμένο σκοινί. Έχει αλλάξει σπίτι 16 φορές από 

το 2001, λόγω των απειλών θανάτου για τη ζωή της επειδή εγκατέλειψε το Ισλάμ. 

Ζει αυτήν την περίοδο σε μια άγνωστη τοποθεσία στην Ευρώπη, υπό αστυνομική 

προστασία. 

 Η Σύρια ψυχολόγος και συγγραφέας, δρ. Wafa Sultan (Γουάφα Σουλτάν), η 

οποία αυτοεξορίστηκε πριν από 17 χρόνια στις ΗΠΑ, είναι ένας από τους λίγους 

«αντιφρονούντες» και αν και γυναίκα, τολμάει να κριτικάρει ανοιχτά το Ισλάμ. 

Πρόσφατα εκδόθηκε το βιβλίο της «Ένας Θεός που μισεί».  

 Η Ταουακούλ Καρμάν από την Υεμένη, στα 25 της χρόνια, το 2004 

πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνιση με πολύχρωμη μαντίλα και όχι με 

την επιβεβλημένη μπούρκα. 

 Είναι αρκετά τα παραδείγματα των χωρών, που τα πράγματα 

διαφοροποιούνται αρκετά. Σε χώρες όπως η Τουρκία, η Συρία, η Σαουδική Αραβία 

και πρόσφατα το Ιράν , βλέπουμε γυναίκες να εμφανίζονται στην αγορά εργασίας 

με πλήρη ή μερική απασχόληση. Υπάρχουν επίσης μουσουλμανικές κοινωνίες, 

που δίνουν απλόχερα δικαιώματα στη γυναίκα, ακόμα και την ισότητα με τον 

άνδρα.  

 Συνάμα, κοντά σε όλες αυτές τις προσπάθειες, θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί και μια γνωριμία με μια πολυπληθή μερίδα Μουσουλμάνων, που 

είναι πολύ διαφορετική από άλλες. Και αναφέρουμε γνωριμία γιατί ίσως είναι 
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αποκάλυψη για πολλούς, όπως ήταν και για εμάς. Είναι οι Αλεβίτες, η μεγαλύτερη 

μουσουλμανική μειονότητα, που είναι όμως τόσο διαφορετική από όλες: 

  οι ναοί τους είναι τα τζεμ, (τόποι προσευχής) και όχι τα τζαμιά 

 η πίστη τους έχει τριαδικό χαρακτήρα 

 σε θρησκευτικές λειτουργίες, πίνουν κρασί και ρακί 

 απεικονίζουν σε εικόνες τον Αλί και άλλους αγίους 

 οι γυναίκες τους δεν φορούν φερετζέ και είναι ισότιμες με τους άντρες. 

 Υπάρχουν επίσης και ηγετικές γυναικείες προσωπικότητες, που έχουν 

αφήσει το στίγμα τους παγκοσμίως. Τέτοιες είναι :  

Η Μπεναζίρ Μπούτο (Πακιστάν), που έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός 

Ισλαμικής χώρας στην ιστορία.  

Η Ίντιρα Γκάντι, που ήταν η πρώτη και μέχρι στιγμής η μόνη γυναίκα 

πρωθυπουργός της Ινδίας. 

Δυστυχώς όμως, και οι δύο πλήρωσαν ακριβά  αυτό  τον ηγετικό ρόλο!  

Δολοφονήθηκαν!  

Η) Παράρτημα-Ερωτηματολόγιο 

 Για να μπορέσουμε να εισπράξουμε τις γνώμες και τις απόψεις των μαθητών 

του Λυκείου μας, αλλά κυρίως το ποσοστό της γνώσης τους επί του θέματός μας, 

δημιουργήσαμε και διακινήσαμε ερωτηματολόγιο. Επιλέχθηκε αντιπροσωπευτικό 

δείγμα όλων των τάξεων, που κάλυπτε περίπου το 50% του συνόλου των μαθητών. 

Οι ερωτήσεις που κλήθηκαν να απαντήσουν ήταν οι εξής: 

Θα μας φανερώσεις το φύλο και την ηλικία σου;  ΦΥΛΟ : Αγόρι  [ ]     Κορίτσι [ ] 
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1. Ξέρεις ποιας θρησκείας Ιερό βιβλίο είναι το «Κοράνιο» ; 

i. Της  Ιουδαϊκής 

ii. Του  Ισλάμ 

iii. Του  Ινδουισμού 

 

2. Το «Κοράνιο» ορίζει τα πάντα στη ζωή των ανθρώπων. Γνωρίζεις τι 

ορίζει για τη σχέση   των δύο φύλων; 

i. Ισότητα 

ii. Ανωτερότητα του άνδρα 

iii. Ανωτερότητα της γυναίκας 

 

3. Η στάση του μουσουλμάνου απέναντι στη γυναίκα δεν είναι παντού νη 

ίδια. Γνωρίζεις από    τι εξαρτάται; 

i. Από τον χαρακτήρα του άνδρα 

ii. Από την ανεκτικότητα της γυναίκας 

iii. Από το βαθμό εκσυγχρονισμού της τοπικής κοινωνίας 

 

4. Γνωρίζεις τι είναι η «Bourga»; 

i. Καλύπτρα της κεφαλής, σαν μαντίλα 

ii. Καλύπτρα όλου του σώματος, με μικρό πλέγμα μπροστά στα 

μάτια 

iii. Είδος γυναικείου «ταγιέρ» 

 

5. Θα δεχόσουνα στην παρέα σου μια νεαρή μουσουλμάνα ; 

i. Ναι, γιατί όχι 

ii. Όχι 

iii. Δεν ξέρω 
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6. Πιστεύεις ότι αυτή η γυναικεία εμφάνιση με καλύπτρα, είναι 

απαρχαιωμένη ή όχι; 

i. Να μείνει ως έχει, γιατί αφορά την θρησκεία τους 

ii. Είναι απαράδεκτη 

iii. Δεν με ενδιαφέρει 

 

7. Ποια πιστεύεις ότι είναι η εκπαιδευτική κατάρτιση στη Ισλαμική 

κοινωνία σήμερα ; 

i. Ίδια με του δυτικού κόσμου 

ii. Απαγορεύεται 

iii. Ο άνδρας αποφασίζει 

8. Πιστεύεις ότι σήμερα ο τρόπος διασκέδασης των μουσουλμάνων 

γυναικών μοιάζει μ΄αυτή των ευρωπαίων ; 

i. Είναι ταυτόσημη 

ii. Εντελώς διαφορετική 

iii. Δεν επιτρέπεται 

 

9. Γνωρίζεις ποιος διατηρεί την επιμέλεια και διαπαιδαγώγηση των παιδιών 

στην μουσουλμανική οικογένεια ; 

i. Και οι δύο 

ii. Η γυναίκα 

iii. Ο άνδρας 

 

10.  Γνωρίζεις πώς μπορεί να πάρει διαζύγιο μια μουσουλμάνα γυναίκα ; 

i. Με αίτησή της στο δικαστήριο 

ii. Δεν δικαιούται 

iii. Μόνο με την συγκατάθεση του άνδρα 
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11. Πως κρίνεις τον θεσμό της «πολυγαμίας» στο Ισλάμ ; 

i. Υποτιμητικό για την γυναίκα 

ii. Δύσκολο για τον άνδρα 

iii. Κανένα πρόβλημα 

 

12.  Στην καθιερωμένη κοινή προσευχή της Παρασκευής, οι γυναίκες 

παίρνουν μέρος 

i. Ελεύθερα 

ii. Δεν παρίσταται καθόλου 

iii. Παρίσταται σε γυναικονίτη 

 

13.  Γνωρίζεις ποια είναι η τιμωρία της γυναίκας που θα αλλαξοπιστήσει ; 

i. Ισόβια φυλάκιση 

ii. Θάνατος, αν συλληφθεί εντός συνόρων 

iii. Θάνατος, είτε εντός είτε εκτός συνόρων 

 

14. Ο γάλλος υπουργός παιδείας αποφάσισε πρόσφατα για τις μουσουλμάνες 

φοιτήτριες 

i. Να βγάλουν τον «φερετζέ» 

ii. Να φοιτούν με τον «φερετζέ» 

iii. Να αποβληθούν, όσες αποφασίσουν να φορούν τον «φερετζέ» 

 

15.  Γνωρίζεις ποιοι είναι οι «Αλεβίτες» στην σύγχρονη Τουρκία ; 

i. Μουσουλμάνοι μεταρρυθμιστές – εκσυγχρονιστές 

ii. Φανατικοί τηρητές της παράδοσης 

iii. Πολιτικό κόμμα 

 

16.  Οι «Αλεβίτισσες» είναι στην χώρα τους 
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i. Ίσες με τους άνδρες τους 

ii. Ακολουθούν την γενική μοίρα των μουσουλμάνων γυναικών 

iii. Δεν γνωρίζω. 

………………………………………………………………………………

…….. 

ΠΡΟΣΕΞΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ !!!!! 

 Το ερωτηματολόγιό μας είναι ανώνυμο και αν θέλεις το συμπληρώνεις 

 Θα θέλαμε οι απαντήσεις σου να είναι ειλικρινείς και αληθινές 

 Να ξέρεις ότι η βοήθειά σου στην επιτυχία μας, είναι πολύ σημαντική. 

Σ΄ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!! 

Θ) Συμπεράσματα 

 Η επεξεργασία του ερωτηματολογίου οδήγησε σε αξιόλογα αποτελέσματα, 

τα οποία μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

 Το ποσοστό των κοριτσιών που γνώριζαν αρκετά το θέμα ήταν διπλάσιο του 

αντίστοιχου των αγοριών. 

 Υπήρχε μια γενικότερη άγνοια σχετικά με την έννοια και τη σημασία του 

Κορανίου για το Ισλάμ, σε αγόρια και κορίτσια. 

 Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% γνώριζαν όλοι την δεινή θέση της 

γυναίκας στο παραδοσιακό Ισλάμ. 

 Σχεδόν κανείς δεν γνώριζε τι είναι η Σαρία και τι οι Αλεβίτες. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία (>85%) αγοριών και κοριτσιών δεν θα είχαν 

πρόβλημα να συναναστραφούν και να δεχθούν στην παρέα τους 

μουσουλμάνους, στοιχείο που για την έρευνά μας είναι πολύ σημαντικό. 
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 Πολύ μεγάλη σύγχυση διαπιστώθηκε σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης 

και διασκέδασης των μουσουλμάνων γυναικών, καθώς η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων θεωρούσε δεδομένα πράγματα, που δεν είναι. 

 Πολύ σημαντικό τέλος και άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι όλοι με 

διάθεση και σοβαρότητα απάντησαν, διαμορφώνοντας ένα πράγματι 

αντιπροσωπευτικό δείγμα, με εξίσου αξιόπιστα αποτελέσματα. 

  

Ι)Μεθοδολογία 

Για την υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας μας στηριχθήκαμε στη μέθοδο         

« PROJECT », ενώ ακολουθήσαμε τις εξής φάσεις:  

1. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων :  

 με συγκρότηση ομάδων εργασίας ,  

 ορισμό σκοπών και στόχων της εργασίας μας,  

 ανάλυση θεματικών ενοτήτων και ανάληψη εργασιών. 

2. Διεξαγωγή  των δραστηριοτήτων :   

 με συλλογή πληροφοριών από τις ομάδες εργασίας 

  Παρουσίαση των εργασιών σε κάθε συνάντηση και αξιολόγηση από 

την ολομέλεια  

 δημιουργία ερωτηματολογίου, που μοιράστηκε σε ικανό αριθμό 

μαθητών του Λυκείου μας,  

 επεξεργασία του και εξαγωγή αποτελεσμάτων  

 σύνθεση των επιμέρους πληροφοριών  

3. Αξιολόγηση :   

 Αξιολόγηση από εμάς τους μαθητές και τον συντονιστή σε όλη τη 

διάρκεια του προγράμματος. 
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4. Παρουσίαση στο κοινό :  η οποία  πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του Λυκείου μας την ημέρα της παρουσίασης των 

Ερευνητικών Εργασιών. 

……………………………………………………………….. 

 

 ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ: 

  

 Να γνωρίσουμε  την θέση που κατέχει η γυναίκα στον Ισλαμικό κόσμο 

 Να αναγνωρίσουμε τις διαφορές του φαινομένου  κατά τόπους 

    και 

 Να διαπιστώσουμε την διαχρονική προσήλωση που επιβάλλει το Ισλάμ 

στους πιστούς του 

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:  

 Να  γνωρίσουμε πως ορίζει το Κοράνιο και η Σαρία   τα χαρακτηριστικά της 

θέσης αυτής  

 Να καταγράψουμε τις ομοιότητες και κυρίως τις διαφορές μεταξύ 

παραδοσιακών/εκσυγχρονιστών  

 Να γνωρίσουμε τις πρακτικές που συντηρούν την παραδοσιακή κατάσταση, 

όπου αυτή υπάρχει 

 Να γνωρίσουμε τους ποικίλους αγώνες των γυναικείων ισλαμικών 

κινημάτων για δικαίωση 

    και  

 Να  αξιολογήσουμε τις πληροφορίες που συγκεντρώσαμε. 
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 Κλείνουμε με την παρουσίαση των συντελεστών της δράσης μας: 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

Οι  τέσσερις ομάδες εργασίας  μας  είναι:  

1
η
  ΟΜΑΔΑ 2

Η
  ΟΜΑΔΑ 3

Η
  ΟΜΑΔΑ 4

Η
  ΟΜΑΔΑ 

ΓΡΟΠΑΛΗΣ 

ΘΩΜΑΣ 

ΚΟΥΡΛΗ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΟΥΓΓΡΙΝΟΥ  ΑΝΝΑ – 

ΛΙΑΝΑ 

ΣΑΒΒΙΔΟΥ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 

ΔΕΛΛΙΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΟΥΤΣΗ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΛΒΙΡΑ 

ΦΡΑΓΚΟΥ 

ΜΑΡΙΝΑ 

ΕΛΕΖΙ ΝΙΚΟΣ 
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΦΩΤΙΑΔΟΥ 

ΣΟΦΙΑ 

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΡΟΥΝΤΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

ΙΑ)Επίλογος 

Το ταξίδι μας κράτησε ένα ολόκληρο τετράμηνο, η δουλειά , οι αποκαλύψεις και 

οι εκπλήξεις ήταν πολλές. Κυρίως όμως το γεγονός ότι δουλέψαμε πολύ όλοι μαζί 

,μας έφερε τόσο κοντά. Έτσι γίναμε μια παρέα με ένα σκοπό: να συνεργαστούμε 

παρουσιάζοντας κάτι που θα προκαλέσει τον καθένα να το μελετήσει και να 

γνωρίσει έναν διαφορετικό κόσμο, τόσο μακρινό αλλά και τόσο μα τόσο κοντά 

μας…….  

 

  

ΤΕΛΟΣ 

 


