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Μπούργκα,	  ερευνητική	  εργασία	  /	  project	  
	  
Να	  οργανώσετε	  σε	  ομάδες	  μια	  έρευνα	  για	  τη	  μπούρκα.	  Διαβάστε	  με	  προσοχή	  και	  με	  
κριτικό	  πνεύμα	  κείμενα	  σχετικά	  με	  το	  θέμα	  που	  θα	  βρείτε	  στο	  διαδίκτυο,	  όπως	  αυτά	  που	  
προτείνονται	  παρακάτω.	  Θυμηθείτε	  ότι	  κάθε	  κείμενο	  εκφράζει	  την	  οπτική	  του	  πομπού,	  
δηλαδή	  τη	  στάση	  του	  απέναντι	  στο	  θέμα,	  τον	  τρόπο	  που	  σκέφτεται,	  τη	  συναισθηματική	  
φόρτισή	  του,	  τον	  σκοπό	  για	  τον	  οποίο	  μιλάει	  ή	  γράφει.	  Προσέξτε,	  λοιπόν,	  σε	  κάθε	  
περίπτωση	  ποιος	  είναι	  ο	  πομπός.	  Προσέξτε,	  επίσης,	  ότι	  συχνά	  συντάκτης	  του	  κειμένου	  
είναι	  ο	  δημοσιογράφος	  που	  μεσολαβεί,	  προκειμένου	  να	  «ακουστεί	  η	  φωνή»	  του	  πομπού.	  
Κάθε	  ομάδα	  θα	  αναλάβει	  μία	  από	  τις	  παρακάτω	  εργασίες	  και	  θα	  παρουσιάσει	  τη	  δουλειά	  
της	  στην	  ολομέλεια.	  
	  

1. Ανατρέξτε	  σε	  εγκυκλοπαίδειες	  και	  αναζητήστε	  την	  περιγραφή	  της	  μπούρκας	  
(ιδιαίτερα	  χαρακτηριστικά,	  μήκος,	  βάρος,	  σύνθεση	  του	  υφάσματος	  κ.ά.)	  καθώς	  
και	  την	  ιστορία	  του	  ενδύματος.	  Χρήσιμο	  για	  την	  έρευνά	  σας	  είναι	  και	  το	  
παρακάτω	  δημοσίευμα	  σχετικά	  με	  	  επιστημονική	  έρευνα	  που	  διεξήγαγε	  το	  
Πανεπιστήμιο	  του	  Μίσιγκαν	  για	  τις	  προτιμήσεις	  ανδρών	  μουσουλμάνων,	  που	  
κατοικούν	  σε	  ισλαμικές	  χώρες,	  όσο	  αφορά	  τη	  γυναικεία	  ένδυση	  σε	  δημόσιο	  χώρο.	  
Νικάμπ	  και	  μπούργκα:	  Οι	  άντρες	  λένε	  τι	  πρέπει	  να	  φορούν	  οι	  γυναίκες,	  επιμέλεια:	  
Ευαγγελία	  Ασημακοπούλου	  
	  
• Σε	  ποιες	  κοινωνίες	  απαντάται	  η	  μπούρκα	  και	  η	  νικάμπ	  σήμερα	  και	  ποιοι	  

κανόνες	  ισχύουν	  για	  τη	  χρήση	  της;	  
• Η	  μπούρκα	  και	  η	  νικάμπ	  αποτελούσαν	  ανέκαθεν	  στοιχείο	  της	  πολιτιστικής	  

κληρονομιάς	  των	  γυναικών	  του	  Ισλάμ;	  Είναι	  αδιάσπαστα	  δεμένες	  με	  την	  
ισλαμική	  πίστη;	  

• Ποιους	  λόγους,	  θρησκευτικούς,	  πρακτικούς,	  κοινωνικούς,	  ιδεολογικούς,	  μπορεί	  
να	  εξυπηρετεί	  το	  συγκεκριμένο	  ένδυμα;	  

Παρουσιάστε	  τα	  αποτελέσματα	  της	  έρευνάς	  σας	  σε	  προσχεδιασμένο	  προφορικό	  λόγο	  με	  
την	  υποστήριξη	  του	  κατάλληλου	  λογισμικού.	  
	  

2. Ερευνήστε	  το	  θέμα	  της	  μπούρκας	  σε	  ισλαμικές	  χώρες,	  όπως	  το	  Αφγανιστάν:	  
Οι	  γυναίκες	  στο	  Αφγανιστάν	  δεν	  έχουν	  ψυχή…	  Εικόνες	  και	  ιστορίες	  που	  τρομάζουν,	  
Βενιζέλος	  Λεβεντογιάννης	  
• Όταν	  επικρατεί	  ο	  φανατισμός	  των	  Ταλιμπάν,	  πώς	  συνδέεται	  η	  χρήση	  της	  

μπούρκας	  με	  την	  καταπίεση	  των	  γυναικών;	  
Οι	  Αφγανοί	  φοράνε	  μπούρκες,	  φωνάζοντας	  υπέρ	  των	  γυναικών…	  

• Όταν	  εκδιώχθηκαν	  οι	  Ταλιμπάν,	  ποιες	  αντιδράσεις	  προκάλεσε	  η	  πορεία	  
ανδρών	  Αφγανών	  υπέρ	  των	  δικαιωμάτων	  των	  γυναικών	  και	  κατά	  της	  
μπούρκας;	  

• Ποια	  συμπεράσματα	  προκύπτουν	  από	  αυτές	  τις	  αντιδράσεις;	  
Λαμβάνοντας	  υπόψη	  τα	  παραπάνω	  δημοσιεύματα	  και	  τις	  ερωτήσεις,	  να	  γράψετε	  το	  δικό	  
σας	  	  σχόλιο	  για	  το	  θέμα	  της	  μπούρκας	  σε	  χώρες	  όπου	  επικρατεί	  το	  ακραίο	  Ισλάμ,	  
όπως	  	  το	  Αφγανιστάν.	  Μπορείτε	  να	  εμπλουτίσετε	  το	  κείμενό	  σας	  με	  φωτογραφίες	  και	  να	  
το	  παρουσιάσετε	  στους	  συμμαθητές	  σας	  με	  την	  υποστήριξη	  του	  κατάλληλου	  
λογισμικού.	  	  	  	  

3. Ερευνήστε	  το	  θέμα	  της	  μπούρκας	  στη	  Γαλλία:	  
Δικαιώθηκε	  η	  Γαλλία	  για	  την	  απαγόρευση	  της	  μπούρκας.	  
Γαλλία.	  Σήμερα	  η	  απόφαση	  για	  τη	  μπούρκα.	  
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• Με	  ποια	  επιχειρήματα	  η	  Γαλλίδα	  που	  προσέφυγε	  στο	  δικαστήριο	  του	  
Στρασβούργου	  διεκδίκησε	  το	  δικαίωμα	  να	  φοράει	  νικάμπ	  και	  μπούρκα;	  

• Σε	  ποιο	  σκεπτικό	  βασίστηκε	  η	  απόρριψη	  της	  προσφυγής	  από	  το	  Ευρωπαϊκό	  
Δικαστήριο;	  

Λαμβάνοντας	  υπόψη	  τα	  παραπάνω	  δημοσιεύματα,	  γράψτε	  το	  δικό	  σας	  σχόλιο	  για	  το	  
θέμα.	  

4. Ερευνήστε	  το	  θέμα	  της	  μπούρκας	  στη	  Μ.Βρετανία:	  
Η	  μπούρκα	  ουδέποτε	  υπήρξε	  μέρος	  του	  Ισλάμ,	  Τατζ	  Χαργκέι,	  από	  την	  Κατερίνα	  
Οικονομάκου	  
Η	  μπούρκα	  και	  η	  άρνηση	  της	  ανθρώπινης	  ταυτότητας,	  Alibhai-‐Brown	  Yasmin	  
Ποια	  είναι	  η	  κοινή	  θέση	  για	  τη	  μπούρκα	  των	  Βρετανών	  μουσουλμάνων	  Τατζ	  
Χαργκέι,	  ιδρυτή	  και	  ιμάμη	  του	  Κέντρου	  Μουσουλμανικής	  Εκπαίδευσης	  της	  
Οξφόρδης,	  	  και	  της	  Γιασμίν	  Αλιμπάι	  Μπράουν,	  αρθρογράφου	  της	  εφημερίδας	  
Independent;	  
Για	  την	  απάντησή	  σας,	  να	  λάβετε	  υπόψη	  και	  τα	  παρακάτω	  ερωτήματα:	  
• Σε	  ποια	  ένωση	  ανήκουν	  οι	  δύο	  Βρετανοί	  μουσουλμάνοι	  και	  ποιο	  μέρος	  του	  

Ισλάμ	  εκπροσωπούν;	  
• Με	  ποια	  επιχειρήματα	  και	  με	  ποια	  τεκμήρια	  υποστηρίζουν	  τη	  θέση	  τους;	  
• Πώς	  ερμηνεύουν	  το	  γεγονός	  ότι	  ορισμένες	  γυναίκες	  μουσουλμάνες	  φορούν	  την	  

μπούρκα	  με	  τη	  θέλησή	  τους;	  
• Ποια	  κριτική	  ασκεί	  η	  	  Alibhai-‐Brown	  Yasmin	  στους	  προοδευτικούς	  δυτικούς	  

που	  δείχνουν	  ανοχή	  στο	  θέμα	  της	  μπούρκας	  και	  ποια	  ερμηνεία	  δίνει	  στον	  
πολιτιστικό	  προστατευτισμό;	  

• Ποιοι	  έχουν	  μετατρέψει,	  κατά	  τη	  γνώμη	  της	  Alibhai-‐Brown	  Yasmin,	  	  τους	  
μουσουλμάνους	  σε	  	  αποδιοπομπαίους	  τράγους	  και	  γιατί;	  

Είναι	  τελικά	  θεμιτή	  η	  ένδυση	  της	  γυναίκας	  με	  την	  μπούρκα,	  όταν	  κατοικεί	  σε	  μια	  
ευρωπαϊκή	  χώρα;	  	  Καταθέστε	  την	  άποψή	  σας	  	  για	  το	  θέμα	  σε	  ένα	  κείμενο	  με	  τη	  μορφή	  
άρθρου,	  τεκμηριώνοντάς	  την	  με	  τα	  κατάλληλα	  επιχειρήματα	  και	  τεκμήρια.	  
	  


