
Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΑ Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΑ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

ΜεΜε τοντον όροόρο θεοκρατίαθεοκρατία ((κράτοςκράτος θεούθεού) ) εννοείταιεννοείται

οοπποίοοίο οο θεόςθεός ήή μιαμια θεότηταθεότητα θεωρείταιθεωρείται ανώτατοςανώτατοςοοπποίοοίο οο θεόςθεός ήή μιαμια θεότηταθεότητα θεωρείταιθεωρείται ανώτατοςανώτατος

συχνάσυχνά ααππόό ένανέναν εγκόσμιοεγκόσμιο άρχονταάρχοντα, , ελέωελέω

αναλαμβάνειαναλαμβάνει ενίοτεενίοτε ππέρανέραν τουτου ελέωελέω

εεππίσημηςίσημης θρησκείαςθρησκείας
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εννοείταιεννοείται εκείνοεκείνο τοτο σύστημασύστημα διακυβέρνησηςδιακυβέρνησης στοστο

ανώτατοςανώτατος άρχωνάρχων καικαι ηη διακυβέρνησηδιακυβέρνηση γίνεταιγίνεταιανώτατοςανώτατος άρχωνάρχων καικαι ηη διακυβέρνησηδιακυβέρνηση γίνεταιγίνεται

ελέωελέω θεούθεού μονάρχημονάρχη. . ΤοΤο ρόλορόλο τηςτης διακυβέρνησηςδιακυβέρνησης

ελέωελέω θεούθεού μονάρχημονάρχη τοτο ιερατείοιερατείο τηςτης

θρησκείαςθρησκείας τουτου κράτουςκράτους

ΕργασίαΕργασία ΦιλοσοφίαςΦιλοσοφίας ααππόό τιςτις μαθήτριεςμαθήτριες::

ΜαριλέναΜαριλένα ΑγγελοΑγγελοππούλουούλου

ΕιρήνηΕιρήνη ΓεωργοΓεωργοππούλουούλου

ΙωάνναΙωάννα ΔήμουΔήμου

ΜαρίαΜαρία ΔεμέτζουΔεμέτζου

ΕΕππιβλέιβλέππωνων καθηγητήςκαθηγητής: : ΔημήτρηςΔημήτρης ΚούβεληςΚούβελης



αγκόσμιο επίπεδο, η ψηφιακή δημοκρατία κινδυνεύει από
λογοκρισία. Αρκετά κράτη δεν επιτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση

διαδικτύου, ιδίως εάν είναι επικριτικό για το καθεστώς.
Μεταξύ των κρατών αυτών είναι η Σαουδική

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Αραβία, η Κίνα, το Μπανγκλαντές, η Αιθιοπία, η Τουρκία, η
Ουγκάντα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κ.ά

Μέση Ανατολή το Ισλαμικό Κράτος χρησιμοποιεί το
διαδίκτυο και βρίσκει οπαδούς στη νέα γενιά που έχει εξαθλιωθεί
οικονομικά.

τη
χρήση

εξαθλιωθεί



ριζοσπαστικοποίηση των νέων ανθρώπων δεν οφείλεται στο
Διαδίκτυο, αλλά υποστηρίζεται από αυτό, όταν οι προϋποθέσεις
πάρχουν. 

Στην κατάταξη των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα, η Τουρκία
καταλαμβάνει τη 153η θέση ανάμεσα σε 180 χώρες, για τις ε
της στην προστασία της ελευθερίας λόγου. 

Σύμφωνα με τον τουρκικό σύλλογο «Πρωτοβουλία Ειρήνης για
πελευθέρωση Δημοσιογράφων», μέχρι τα τέλη Μαρτίου

κρατούνταν στις φυλακές 70 δημοσιογράφοι.

Το 95% των τουρκικών μέσων ενημέρωσης βρίσκονται υπό
έλεγχο επιχειρήσεων προσκείμενων στο Ισλαμικό κόμμα ΑΚΡ

στο
οθέσεις
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τον
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗΖΩΗ ΣΤΑ ΣΤΑ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

ΙσλαμικήΙσλαμική ΔημοκρατίαΔημοκρατία τουτου ΙράνΙράν είναιείναι μιαμια χώραχώρα μεμε κουλτούρακουλτούρα

μμ’ ’ ένανέναν ππανάρχαιοανάρχαιο ππολιτισμόολιτισμό..

καθημερινήκαθημερινή ζωήζωή τωντων ΙρανώνΙρανών, , κυρίωςκυρίως τωντων γυναικώνγυναικών, , καθορίζεταικαθορίζεται

αγορεύσειςαγορεύσεις ππουου ορίζειορίζει τοτο θεοκρατικόθεοκρατικό καθεστώςκαθεστώς..

Τέχνη, στα βιβλία και στα Μέσα Ενημέρωσης ασκείταιΤέχνη, στα βιβλία και στα Μέσα Ενημέρωσης ασκείται
αυστηρή λογοκρισία. 

λογοτεχνία, η ποίηση και οι τέχνες δεν πρέπει να
ασκούν κριτική στο καθεστώς, ούτε να είναι δυτικότροπες. 

ρόσφατη συνέντευξή του, ο Σαΐντ Γκασεμί, δήλωσε ότι
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Ιράν αφού τον έπιασαν να

στην κατοχή του ένα βιβλίο απαγορευμένο από το
ισλαμικό καθεστώς.

ΣΤΑ ΣΤΑ ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΑΘΕΟΚΡΑΤΙΚΑ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

κουλτούρακουλτούρα ππολύολύ διαφορετικήδιαφορετική ααππόό τητη δικήδική μαςμας αλλάαλλά

καθορίζεταικαθορίζεται ααππόό αυστηρούςαυστηρούς νόμουςνόμους καικαι



«Με έπιασαν με ένα βιβλίο που αμφισβητεί τη θρησκεία. Το
Τεχεράνη. Εμένα δεν με καταδίκασαν σε θανατική ποινή, γιατί ήμουν
απαγορευμένα βιβλία και δίσκους. Είχα φροντίσει να τα δώσω,
επειδή απλά με είχαν δει σε μια πορεία. Έτσι, όταν με έπιασαν
τρεις μέρες στη φυλακή και μετά με άφησαν ελεύθερο, αναγκάζοντάς
την Τεχεράνη. Η μητέρα μου φοβήθηκε πολύ. Ήθελε να φύγω από
αδελφό της γιατί τον είχαν πιάσει με απαγορευμένα βιβλία».

Κατά τα άλλα, το Ιράν έρχεται πρώτο σε ρινοπλαστικές επεμβάσεις
του προσώπου, επειδή είναι το μόνο που φαίνεται…

Το 60% των φοιτητών στο ανδροκρατούμενο Ιράν είναι γυναίκες,
στη δουλειά της από έναν άνδρα, για να θεωρηθεί ισάξια.

Το είχε γράψει ένας συγγραφέας που είχαν σκοτώσει στην
ήμουν ανήλικος και γιατί όταν ήρθαν σπίτι δεν βρήκαν άλλα
γιατί ήδη είχα προβλήματα με το σχολείο και την αστυνομία
με το απαγορευμένο βιβλίο με συνέλαβαν, με κράτησαν για

αναγκάζοντάς με να υπογράψω πως δεν θα έχω δικαίωμα να βγω από
από τη χώρα για να μην με σκοτώσουν. Είχαν σκοτώσει τον

επεμβάσεις. Οι ιρανοί δίνουν μεγάλη σημασία στα χαρακτηριστικά

γυναίκες, αλλά μια γυναίκα πρέπει να είναι τέσσερις φορές πιο καλή



Η ΓΥΝΑΙΚΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΑ ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΑ ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΑ 

Στις περισσότερες δυτικές χώρες και όχι µόνο, η γυναίκα 
φάνταζαν ουτοπικά. Παρόλα αυτά, υπάρχουν χώρες και άνθρωποι με 

Θέσεις και πιστεύω του Μωάµεθ για τη γυναίκα:
Παρά το γεγονός ότι ο Μωάµεθ βελτίωσε τη θέση της γυναίκας, η ισότητα των δυο φύλων δεν έχει ακόμα 
κατακτηθεί στην πλειοψηφία αυτών των χωρών.κατακτηθεί στην πλειοψηφία αυτών των χωρών.

Διαζύγιο και επιµέλεια των παιδιών:
Σύµφωνα µε τη Σαρία , στην περίπτωση του διαζυγίου η 
τα παιδιά να συμπληρώσουν ένα όριο ηλικίας (τα αγόρια τα 7 έτη και τα κορίτσια τα 9 έτη). Έπειτα όμως ο 
πατέρας αναλαµβάνει την ολοκληρωτική µέριµνα των παιδιών του. Παρά το γεγονός ότι η µ
δικαιούται µία διατροφή 3 µηνών τις περισσότερες φορές δεν την 

Ο γάµος και η τιµωρία της γυναίκας µοιχαλίδας:
Το κατώτερο ηλικιακό όριο γάμου για μια γυναίκα είναι τα δώδεκα έτη. Ο 
συζύγους. Γυναίκα που απατά το σύζυγό της μπορεί να λιθοβοληθεί.

ΣΤΑ ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΑ ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

χώρες και όχι µόνο, η γυναίκα έχει σήμερα δικαιώµατα που παλαιότερα 
υπάρχουν χώρες και άνθρωποι με παρωχημένες αντιλήψεις.

βελτίωσε τη θέση της γυναίκας, η ισότητα των δυο φύλων δεν έχει ακόμα 

µε τη Σαρία , στην περίπτωση του διαζυγίου η επιµέλεια των παιδιών περνάει στη µητέρα µέχρι
τα παιδιά να συμπληρώσουν ένα όριο ηλικίας (τα αγόρια τα 7 έτη και τα κορίτσια τα 9 έτη). Έπειτα όμως ο 

των παιδιών του. Παρά το γεγονός ότι η µητέρα
τις περισσότερες φορές δεν την λαµβάνει.

Το κατώτερο ηλικιακό όριο γάμου για μια γυναίκα είναι τα δώδεκα έτη. Ο άνδρας µπορεί να έχει έως και 4 
συζύγους. Γυναίκα που απατά το σύζυγό της μπορεί να λιθοβοληθεί.



ΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΑΛΜΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΑΛΜΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Στις περισσότερες μουσουλμανικές χώρες η γυναίκα αποφεύγει να 
κυκλοφορεί.

1. 1. Μπούρκα: είδος µάσκας από χοντρό ύφασµα ή δέρµα, που καλύπτει όλο το πρόσωπο και τα µάτια και επιτρέπει την όραση 
µέσω ενός δικτυωτού καλύμματος.
2. 2. Τσαντόρ: ένδυµα σαν µανδύας, το οποίο φορούν σε δηµόσιους
υπόλοιπα ρούχα για να καλύψουν το κεφάλι και το σώµα τους. Στερεώνεται 
γυναικείου σώματος.
3. 3. Χιτζάµπ: ρούχο που αφήνει ελεύθερο το πρόσωπο, καλύπτει όμως τα μαλλιά και το λαιμό.
4. 4. Νικάµπ: ρούχο που καλύπτει όλο το σώµα και αφήνει µόνο το μέτωπο και 
γυναίκα που βρίσκεται ανάµεσα σε ξένους άνδρες.γυναίκα που βρίσκεται ανάµεσα σε ξένους άνδρες.
5. 5. Χιµάρ: κυκλική µαντήλα, η οποία καλύπτει το κεφάλι µέχρι τους 

ΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΑΛΜΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΑΛΜΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
η γυναίκα αποφεύγει να επιδεικνύει µέλη του σώµατός της και τα καλύπτει όταν 

, που καλύπτει όλο το πρόσωπο και τα µάτια και επιτρέπει την όραση 

δηµόσιους χώρους οι γυναίκες στο Ιράν και στο Αφγανιστάν πάνω από τα 
τους. Στερεώνεται κάτω από το πιγούνι και κρύβει τις καµπύλες του 

καλύπτει όμως τα μαλλιά και το λαιμό.
μέτωπο και τα µάτια. Το νικάµπ είναι υποχρεωτικό για µια 

τους ώµους.
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