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ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Φπιεηηθόο ξαηζηζκόο, ε δηακάρε 

*αλάκεζα ζηα θύια...* 

Ραηζηζκόο είλαη ε αληίιεςε όηη νη άλζξσπνη δελ είλαη όινη ίζνη κεηαμύ ηνπο, αιιά 

δηαρσξίδνληαη ζε αλώηεξνπο θαη θαηώηεξνπο.Απν ηελ κηα πιεπξά  αηζζαλόκαζηε όηη ε 

δηθή καο θπιή είλαη αλώηεξε, δειαδε πην θαιιηεξγεκέλε, πην έμππλε, πην πνιηηηζκέλε. 

Δλώ ζεσξνύκε θάπνηα άιιε θπιή θαηώηεξε. Σν πην ζπλεζηζκέλν είδνο ξαηζηζκνύ 

απνηέιεη ν θπιεηηθόο, όπνπ νη άλζξσπνη δηαθξηλόληε από ην ρξώκα ηνπ δέξκαηνο, ηελ 

εζληθόηεηα θαζώο θαη ην θύιν. 

Γηα παξάδεηγκα νη ηλδηάλνη, είλαη κία θπιή, δηαθνξεηηθή από ηνπο άιινπο. Έρνπλ δέξκα 

πην θίηξηλν θαη θάπνηα άιια ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηνπο θάλνπλ λα δηαθέξνπλ από 

ηνπο άιινπο. Δμαηηίαο απηνύ, ζεσξνύληαη θαηώηεξνη άλζξσπνη ζύκθσλα κε ηελ ηδενινγία 

ηνπ  θπιεηηθνύ ξαηζηζκνύ. Αιιά νη ίδηνη, αλ είλαη ξαηζηζηέο, κπνξεί λα πηζηεύνπλ όηη 

είλαη αλώηεξνη από ηνπο ππόινηπνπο αλζξώπνπο. ηελ νπζία όκσο, αλ θαη ππάξρνπλ 

"επηθαλεηαθέο" δηαθνξέο, όινη νη άλζξσπνη είλαη απιά άλζξσπνη.  

 



 

 

* 

Ο θπιεηηθόο ξαηζηζκόο πξνθαιείηαη από ηηο πξνθαηαιήςεηο ησλ αλζξώπσλ. 

πρλά, βιέπνπκε ζην δξόκν αλζξώπνπο, ηνπο νπνίνπο δελ μέξνπκε, θαη ζρεκαηίδνπκε 

ιαλζαζκέλεο απόςεηο. Έλαο άλζξσπνο είλαη επίζεο ξαηζηζηήο όηαλ έρεη έιιεηςε παηδείαο. 

Δπηπιένλ, ζηελ επνρή πνπ δνύκε, ππάξρεη κεγάιε αλαζθάιεηα θαη θόβνο, ιόγσ θάπνησλ 

γεγνλόησλ πνπ έρνπλ ζπκβεί. Δπεηδή, ππάξρεη νηθνλνκηθή θξίζε θαη ππάξρνπλ πνιινί 

κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα απηή ηε ζηηγκή, έρνπκε κία ηάζε λα απνθεύγνπκε αλζξώπνπο 

γηα παξάδεηγκα δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο ή δηαθνξεηηθήο ζξεζθείαο, ιόγσ θαη ηνπ 

θαλαηηζκνύ πνπ ππάξρεη πνιιέο θνξέο. 

Απηέο, όκσο, νη αληηιήςεηο έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη από ην θξάηνο, ην νπνίν δείρλεη 

αδηαθνξία γηα ηέηνηα ζέκαηα. ίγνπξα κέζα από ηνλ ξαηζηζκό ππάξρνπλ θαη πνιηηηθά 

ζπκθέξνληα όπσοθαη  ζηνλ Β' παγθόζκην πόιεκν. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ζηελ 

θνηλσλία λα παξακέλεη κόλν ζην θαίλεζζαη θαη όρη ζην είλαη. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν θπιεηηθόο ξαηζηζκόο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαη από άγλνηα 

ηνπ αλζξώπνπ. Γειαδή, έλα κηθξό παηδάθη δελ βξίζθεηαη ζε ζέζε λα κπνξέζεη λα ειέγμεη 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζε θάπνηνλ πνπ κνηάδεη δηαθνξεηηθα απν νηη απηό έρεη 

ζπλεζίζεη ,από ηε ζηηγκή πνπ δελ δηδάζθνληαη ηελ αμία ηεο ηζόηεηαο, ηεο δηθαηνζύλεο, ηεο 

εηξήλεο θαη  ηνπ ζεβαζκνύ είλαη εύθνιν λα παξαζπξζνύλ από ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο.  



 

 

 

 

Σα αίηηα ηνπ ξαηζηζκνύ είλαη πνιια , ιίγν πνιύ γλσζηά από ην παξειζόλ θαζώο ε 

αλζξσπόηεηα δελ παξαδεηγκαηίζηεθε από εκπεηξίεο ηνπο παξειζόληνο θαη ν ξαηζηζκόο 

αλαβηώλεη.  Η έιιεηςε αλζξσπηζηηθήο παηδείαο θαη ε πλεπκαηηθή θηώρεηα είλαη έλα από 

ηα ζεκαληηθόηεξα αίηηα ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ.Παξάιιεια ην ρακειό κνξθσηηθό επίπεδν 

πεξηνξίδεη ηνπο νξίδνληεο ησλ αλζξώπσλ θαη αδξαλνπνηεί ηε ζθέςε ηνπο κε απνηέιεζκα 

λα ρεηξαγσγνύληαη εύθνια θαη λα πηνζεηνύλ άθξηηα θάζε είδνπο ζηεξεόηππα. 

 Η θξίζε ησλ αμηώλ, όπσο ε αλεζηθόηεηα, ν αληαγσληζκόο, ε γεληθόηεξε ακθηζβήηεζε 

ησλ αλζξσπηζηηθώλ ηδαληθώλ θαιιηεξγνύλ ην κίζνο ζηηο ςπρέο ησλ αλζξώπσλ πνπ 

ππξνδνηεί ηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο. Σα ζπκπιέγκαηα αλσηεξόηεηαο ή θαησηεξόηεηαο πνπ 

θέξνπλ ηα άηνκα ή θαη νιόθιεξνη νη ιανί ζπκβάινπλ επηζεο ζηελ θαιιηεξγεηα ηνπ θζόλνπ 

θαη ην κίζνπο. Απηό πνιιέο θνξέο νδεγεί απηνύο πνπ δέρνληε απηελ ηελ ξαηζηζηηθή 

ζπκπεξηθόξα λα επηζπκνύλ λα αιιάμνπλ απηό πνπ εηλαη θαη λα πξνζαξκσζηνύλ ζε θάηη 

πνπ ζα είλαη δεθηό απν ηνπο ππόινηπνπο , θαηαπηέδνληαο ηνλ εαύην ηνπο. Σηο πεξηζζόηεξεο 

θνξέο απηό δεκηνπξγεί ςπρηθέο δηαηαξαρεο πνπ πεξηπιέθνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ηνπο 

αλαγθάδνπλ λα βαδίδνπλ απεξίζθεπηνη ζε άγλσζην ζηόρν . 



 

 

 

Δπηπιένλ , νη άλζξσπνη κε ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά ερνπλ ηελ αηίζζεζε ηεο ππεξνρήο θαη 

ηελ επηζπκία ηεο θπξηαξρίαο έλαληη ησλ άιισλ. 

 Σα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα είλαη άιιε κία ζεκαληηθή αηηία, όπσο γηα παξάδεηγκα ν 

θπιεηηθόο ξαηζηζκόο θαηά ησλ καύξσλ είλαη έλα ηδενιόγεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα 

δηθαηνινγήζεη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ιαώλ ηεο Αθξηθήο από ηνπο ιεπθνύο. Οη θάζε 

είδνπο πνιηηηθέο ζθνπηκόηεηεο όπσο νη επεθηαηηθέο βιέςεηο κηαο ρώξαο ζε βάξνο άιιεο ή 

ε έληερλε κεηάζεζε ησλ επζπλώλ γηα ηελ ύπαξμε ζνβαξώλ νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ 

πξνβιεκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο. Γηα παξάδεηγκα νη κεηαλάζηεο θαηεγνξνύληαη 

ζπλήζσο ζε κηα ρώξα γηα ηελ όμπλζε ηεο αλεξγίαο ή ηελ έμαξζε ηεο βίαο, ελώ 

απνθξύπηεηαη ε αληθαλόηεηα ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο λα δώζεη ιύζεηο. Ο θαλαηηζκόο, 

ζξεζθεπηηθόο ή εζληθόο, πνπ ππνθηλείηαη επίζεο από πνηθίιεο ζθνπηκόηεηεο, νηθνλνκηθέο 

ή πνιηηηθέο. Αξγόηεξα  νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ηνπ παξειζόληνο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο 

καθξαίσλεο δηακάρεο αλάκεζα ζε θάπνηνπο ιανύο θάλνπλ ηνπο αλζξώπνπο 

πξνθαηεηιεκκελνπο απέλαληη ζε θαπνηνπο αιινπο . 

Απηά ήηαλ θάπνηα απν ηα αηηηα πνπ πξνθαινπλ ηνλ θπιεηηθν ξαηζηζκν ... 

 * 

Οη ζπλεπεηεο πνπ δεκηνπξγνπληε απν ηηο ξαηζηζηηθεο ζπκπεξηθνξεο ησλ αλζξσπσλ εηλαη 



θξηθηεο θαη πνιιεο θνξεο θαζεισηηθεο. 

 

Ο ξαηζηζκόο ζήκεξα εθδειώλεηαη πνηθηινηξόπσο θαη πξνζβάιεη αλεπαλόξζσηα ζρεδόλ 

ζρέζεηο αηόκσλ, νκάδσλ, ιαώλ. Πξνθαινύληαη θαηλόκελα πεξηζσξηνπνίεζεο, άγνλεο 

αληηπαξαζέζεηο, θαη θαηαξγνύληαη ηα ζεκειηώδε αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Δπδνθηκνύλ ν 

πόιεκνο αληί ηεο εηξεληθήο ζπλύπαξμεο, ε βία αληί ηεο γαιήλεο, ε μελνθνβία αληί ηεο 

γόληκεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ιαώλ. Ο ξαηζηζκόο εγθπκνλεί απξόβιεπηνπο θηλδύλνπο γηα 

κηα θνηλσλία, γηα έλα έζλνο, επεηδή νη έληνλεο δηαθξίζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

εθκεηάιιεπζε θνηλσληθώλ νκάδσλ, ζε δηραζκό θαη αλαηαξαρέο. Καηά απηόλ ηνλ ηξόπν ν 

ξαηζηζκόο κεηαζέηεη ηηο επζύλεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηηο γλσζηέο ζπλέπεηέο ηεο, ηε 

θηώρεηα, ηελ αλεξγία, ην βηνινγηθό αθαληζκό, ηηο αληαγσληζηηθέο αλζξώπηλεο ζρέζεηο, ηελ 

αληζόηεηα, ηε θαηαπάηεζε ησλ θπζηθώλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, από ηνπο θύξηνπο 

ππεύζπλνπο δειαδή ηηο ιίγεο ηζρπξέο ρώξεο ή ηηο νιηγάξηζκεο ηζρπξέο θνηλσληθέο νκάδεο, 

ζηα πην αλίζρπξα ζύκαηά ηνπο, ηηο ρώξεο ηνπ ηξίηνπ θόζκνπ, ηηο θπιεηηθέο θαη εζληθέο 

κεηνλόηεηεο, ηηο νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πεξηζσξην-πνηεκέλεο νκάδεο. Γελ είλαη, 

κάιηζηα ζπάλην ην θαηλόκελν άλζξσπνη πνπ πθίζηαληαη ην ξαηζηζκό λα γίλνληαη 

εμηιαζηήξηα ζύκαηα, όηαλ «πξνθύπηεη ε αλάγθε» λα απνπξνζαλαηνιηζηεί ε θνηλή γλώκε 

θαη λα εθηνλσζεί ε δπζαξέζθεηα ηεο γηα άιια νπζηώδε, ππαξθηά θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 

Υεηξόηεξε βέβαηα απ’ όια απηά είλαη ε πξννπηηθή λα δήζνπλ νη άλζξσπνη ζε έλαλ θόζκν 

όπνπ θάπνηνη από απηνύο ζα ληώζνπλ ην θνηλσληθό ξαηζηζκό λα ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπο. 

Σν πξόβιεκα, ζπλεπώο, ηνπο αθνξά όινπο άκεζα θαη πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε 

ζνβαξόηεηά ηνπ θαη λα ελαληησζνύλ ζζελαξά. 

 

Ύζηεξα θαζεισηηθν ξόιν ερεη ν ηξνπνο πνπ ζα εηπσζεη ν ξαηζηζκνο.Η απιή αδηαθνξία 

δελ παξαπέκπεη ζε δξακαηηθέο αληηδξάζεηο ,νκσο , κηα απνηνκε θαη ζθιεξε ζπκπεξηθνξα 

θεξλεη θαηαζηαζεηο αλαινγεο ζε αλζξσπνπο επαηζζεηνπο θαη πνιπ πιεγσκελνπο . Πνιιεο 

θνξεο απηεο νη θαηαζηαζεηο παηξλνπλ ην νλνκα ηεο απηνθηνληαο , ηεο θαηαζιηςεο θαη ηεο 

κειαγρσιεηαο. Καλελαο δελ κπνξεη λα ζθεθεη ζσζηα νηαλ βξηζθεηαη ππν πηεζε ,εηζη 

ινηπνλ επηπνιαηα ζθεθηνληαη θαη νη αλζξσπνη νηαλ θαπνηνη αιινη νρη απια ηνπο 



πεξηθξνλνπλ αιια ηνπο εμεθηειηδνπλ ρσξηο λα ηνπο γλσξηδνπλ, κνλν θαη κνλν γηα ηελ 

εμσηεξηθε δηαθνξεηηθνηεηα ηνπο . 

 

 

 

 

* 

Ο ξαηζηζκόο είλαη θάηη ην νπνίν είλαη απαξαίηεην λα ζηακαηήζεη .Η ύπαξμε ηνπ 

ξαηζηζκνύ είλαη αλνύζηα κηαο πνπ όινη νη άλζξσπνη έρνπλ παξόκνηα πόδηα , ρέξηα , κάηηα 

, κπαιό ... εαλ ν ξαηζηζκνο ζα επξεπε λα παξεη ζεζε θαπνπ απηε ζα εηαλ ζηνπο αλζξσπνπο 

πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ξαηζηζηώλ γηαηη απηνί εηλαη  πνπ δηαθέξνπλ γηαηί , ε 

ακάζεηα,ε ακκνξθσζηά,ε έιιεηςε παηδείαο θαη αγσγήο πνπ πιπκηξίδνπλ απηά ηα άηνκα  

θάλνπλ ην έδαθνο πξόζθνξν, γηα λα αλαπηπρζνύλ θαηλόκελα ξαηζηζκνύ,θαλαηηζκνύ ηα 

νπνηα θαηαιήγνπλ ζε αλεπίηξεπηεο ζπκπεξηθνξέο . 

  

Η κόξθσζε,ε γλώζε,ελεκέξσζε, ε αλάπηπμε θξηηηθήο ηθαλόηεηαο,απαξαίηεηα εθόδηα γηα 

ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν πνπ ζα ηνλ απνηξέςνπλ λα επεξεαζηεί απν ηέηνηεο κηζάλζξσπεο 

αληηιήςεηο.Με ηελ παηδεία,κε ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θνηλσληνινγίαο,νη άλζξσπνη 

ζα είλαη ζε ζεζε κε γλώζεηο θαη επηρεηξήκαηα λα απνδεηθλύνπλ όηη ν ξαηζηζκόο ζε 

νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ είλαη αβάζηκνο επηζηεκνληθά θαη πσο ε ηζόηεηα αλάκεζα ζηνπο 

αλζξώπνπο είλαη αδηακθηζβήηεηε. 



 

Σέινο, ε αλζξσπηζηηθή παηδεία θαη αγσγή ζα ζπκβάιεη ζηελ πξνώζεζε ηεο 

ζπλαδέιθσζεο αλζξώπσλ θαη ιαώλ, ζα δηδάμεη ηελ ηζόηεηα θαη ηνλ ζεβαζκό ζηνλ 

άλζξσπν όπνηνο θαη είλαη απηόο,θαη ηδίσο ηελ δηαθνξεηηθόηεηα. 

 

 Ύαηεξα έλαο ζεζκόο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

ξαηζηζκνύ είλαη ε νηθνγέλεηα, κηαο θαη απνηειεί πξσηνγελή θνξέα θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ 

αηόκνπ, πξέπεη λα κελ πξνσζεί ξαηζηζηηθέο πεπνηζήζεηο.Γειαδή, λα θαιιηεξγεί ηελ 

πξνζσπηθόηεηα ηνπ παηδηνύ κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα κελ δηακνξθώλνπλ  ξαηζηζηηθέο 

αληηιήςεηο θαη  ζπκπεξηθνξέο . Δπίζεο, νη γνλείο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ σο ζεηηθά 

πξόηππα, λα δείρλνπλ αγάπε πξνο ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη λα κελ θάλνπλ δηαθξίζεηο. 

 

Μεγάιν θνκκάηη ζηελ δσή ηνπ αλζξώπνπ είλαη ην ζνριείν, κεζα ινηπόλ ζην ζρνιείν  ην 

ηδαληθό ζα ήηαλ λα κε γίλνληαη δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ παηδηώλ. Πνιιέο θνξέο νη 

θαζεγεηέο, ζπλεηδεηά ή κε, θαηεγνξηνπνηνύλ ηνπο καζεηέο κε ηηο «ηακπέιεο» πνπ ηνπο 

απνδίδνπλ απηό, πξνθαιεί ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη αληηδξάζεηο από ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. Θα ήηαλ θαιό λα ηεξνύλ κηα ζηάζε ίζε  θαη δίθαηε πξνο όινπο, λα κελ 

γίλνληαη αξλεηηθά πξόηππα πξνο απνθπγή, αιιά πξόηππα πξνο κίκεζε, δείρλνληαο όηη ν 

θάζε άλζξσπνο έρεη ηελ αμία ηνπ, ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ θαη θαλείο, όζε εμνπζία θαη δύλακε 

θη αλ έρεη, δελ κπνξεί λα ηνπ ηελ αθαηξεί. 

 

 Αθόκε, ηα ΜΜΔ παίδνπλ θαη απηά ην ξόιν ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηόκνπ. Οπόηε, ηα 

πξόηππα πνπ πξνβάιινληαη κέζα από απηά ζα ήηαλ ζσζηό λα κελ πξνβάιινπλ 

ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο, αλεμαξηήησο θύινπ, εζληθόηεηαο, θπιήο θαη ζξεζθείαο. Δπίζεο 

είλαη αλαγθαίν λα είλαη πξνζεθηηθνί ζηελ έθθξαζε, δειαδή ζην πώο παξνπζηάδνπλ ηηο 

εηδήζεηο, ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύλ ιαλζαζκέλεο εληππώζεηο. 

 



Με απηνύο ηνπο ηξόπνπο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όινη όηη νη δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηνπο 

αλζξώπνπο είλαη αλεπίηξεπηεο θαη κόλν νη αλζξσπηζηηθέο αξρέο θαη αμίεο θαζώο θαη ε 

αλεθηηθόηεηα ζα δηακνξθώζνπλ έλα θόζκν δίθαην, δεκνθξαηηθό θαη πνιηηηζκέλν. 

 

ΟΡΙΜΟ &  ΑΙΣΙΑ 

 

Οξηζκνο 

 

Ο Φαλαηηζκόο πνπ σο όξνο πξνέξρεηαη εθ ηεο ιαηηληθήο ιέμεο "fanum" (=ηεξόλ), ζεκαίλεη 

ηελ κεη’ εγσηζκνύ θαη εκπάζεηαο πξνζήισζε ζε θάπνηεο αληηιήςεηο, αλεμάξηεηα απ' ην αλ 

απηέο είλαη νξζέο ή όρη. Πηζαλόηεξε πξνέιεπζε ηνπ "fanum" ε εθ ηεο ειιεληθήο"θαλόο" 

(θαίλσ,θσηίδσ) θαη παξαπέκπεη ζε ηεξά ηειεηή ή κπζηαγσγία ζπλνδεπόκελε  

θαηά θαλόλα κε ππξζνύο.  

 

Γεληθά θαλαηηζκόο νλνκάδεηαη ε κε πάζνο ππνζηήξημε κηαο ηδενινγίαο θαη ηαπηόρξνλα ε 

πξνζπάζεηα βίαηεο επηβνιήο ηεο. Ο θαλαηηθόο δελ  

αλέρεηαη αληίζεηεο απόςεηο θαη είλαη πξόζπκνο λα ρξεζηκνπνηήζεη βία γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηνπο αληηπάινπο ηνπ. 

 

 

 



 

 

Αίηηα: 

 

Έδαθνο γηα λα ξηδώζεη ν θαλαηηζκόο είλαη θπξίσο ε άγλνηα, ην ρακειό κνξθσηηθό επίπεδν 

ε έιιεηςε δεκνθξαηηθήο δηαπαηδαγώγεζεο θαη ζεβαζκνύ 

ζηελ δηαθνξεηηθή άπνςε ηνπ άιινπ θαη ε κεησκέλε θξηηηθή ηθαλόηεηα.  

 

 

Φπρνινγηθά 

 

Αηηίεο επίζεο κπνξεί αθόκα λα αλαδεηεζνύλ θαη ζε ςπρνινγηθό επίπεδν όπνπ αηνκηθά ή 

θαη νκαδηθά πξνβιήκαηα νδεγνύλ ην άηνκν ζηελ αλαδήηεζε θάπνηνπ ππεύζπλνπ ερζξνύ 

γηα όια απηά πνπ ζπκβαίλνπλ. ην ςπρνινγηθό επίπεδν ηνπνζεηνύληαη άηνκα πνπ 

αλαδεηνύλ θαληαζηηθνύο ερζξνύο ζε δηαθνξεηηθά άηνκα θαη λα πξνβάινπλ ηα 

πξνβιήκαηα ηνπο επάλσ ηνπο. 

 

 

 

 

Πνιηηηθά & Οηθνλνκηθά 



 

Όηαλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα θνηλσληθήο ζηαζεξόηεηαο. Σα αίηηα ηνπ  

ζξεζθεπηηθνύ, αιιά θαη θάζε θαλαηηζκνύ, 

ηνπνζεηνύληαη θαηαξρήλ  

ζην ςπρνινγηθό επίπεδν πξώηηζηα ζηελ αηνκηθή θαη θαηόπηλ ζηελ νκαδηθή ςπρνινγία). 

Πξόθεηηαη γηα πνηθηιία λεπξώζεσλ ζπκπιέγκαηα, άγρε, αηειήο δηακόξθσζε ηαπηόηεηαο, 

πνπ νδεγνύλ ην άηνκν λα  

αλαδεηά θαληαζηηθνύο ερζξνύο ζηα δηαθνξεηηθά άηνκα θαη λα πξνβάιιεη ηα πξνβιήκαηά 

ηνπ επάλσ ηνπο. ε ζπιινγηθό επίπεδν ε θάζε νκαδηθή πιένλ λεύξσζε ηξνθνδνηείηαη από 

ηελ ςπρνινγία ηεο  

κάδαο, ηελ έθξεμε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη άιινπο κεραληζκνύο πνπ θαίλνληαη γεληθά ζηηο 

εμεγέξζεηο. Μηα δεύηεξε θαηεγνξηα αηηίσλ είλαη ηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά. . Όηαλ 

ππάξρνπλ πξνβιήκαηα θνηλσληθήο ζηαζεξόηεηαο ή νηθνλνκηθά αλαδεηνύληαη ερζξνί πνπ 

εγεζίεο εληνπίδνληαη ζηνπο δηαθνξεηηθνύο  

από εκάο. 

 

Πνιηηηθά, Οηθνλνκηθά θαη Κνηλσληθά: 

Μηα δεύηεξε θαηεγνξία αηηηώλ είλαη ηα πνιηηηθά θαη ηα νηθνλνκηθά  

.Όηαλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα θνηλσληθήο ζηαζεξόηεηαο. Σα αίηηα ηνπ  

ζξεζθεπηηθνύ, αιιά θαη θάζε θαλαηηζκνύ, 

ηνπνζεηνύληαη θαηαξρήλ  

ζην 

ςπρνινγηθό επίπεδν 

(πξώηηζηα ζηελ αηνκηθή θαη θαηόπηλ ζηελ  

νκαδηθή ςπρνινγία). Πξόθεηηαη γηα πνηθηιία λεπξώζεσλ (ζπκπιέγκαηα, άγρε, αηειήο 

δηακόξθσζε ηαπηόηεηαο), πνπ νδεγνύλ ην άηνκν λα  

αλαδεηά θαληαζηηθνύο ερζξνύο ζηα δηαθνξεη 

ηθά άηνκα θαη λα πξνβάιιεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ επάλσ ηνπο. ε ζπιινγηθό επίπεδν ε θάζε 

νκαδηθή πιένλ λεύξσζε ηξνθνδνηείηαη από ηελ ςπρνινγία ηεο κάδαο, ηελ έθξεμε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη άιινπο 

κεραληζκνύο πνπ θαίλνληαη γεληθά ζηηο εμεγέξζεηο. 



 

Μηα δεύηεξε θαηεγνξία αηηίσλ είλαη ηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά. Όηαλ ππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα θνηλσληθήο ζηαζεξόηεηαο ή νηθνλνκηθά, αλαδεηνύληαη ερζξνί πνπ εγεζίεο 

εληνπίδνληαη ζηνπο δηαθνξεηηθνύο από εκάο. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

Θξεζθεπηηθά:  

 

Σέινο, είλαη ηα ζξεζθεπηηθά αίηηα, πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ίδηα ηε ζξεζθεία. Ο 

θαλαηηζκόο αλάγεηαη ζε αξεηή θαη ε βία είλαη ην κέζνλ γηα άπισζε θαη επηθξάηεζε ησλ 

ηδεώλ ή κηαο ζξεζθείαο (επέθηαζε  ηνπ Ιζιακηζκνύ, άξλεζε ζε άιιεο ζξεζθείεο λα 

αλαπηπρζνύλ παξάιιεια ζηνλ ίδην ρώξν). 

 

 

 

 

Έδαθνο γηα λα ξηδώζεη ν θαλαηηζκόο: 

 

  Υακειό κνξθσηηθό επίπεδν 

 Άγλνηα 

 Έιιεηςε δεκνθξαηηθήο δηαπαηδαγώγεζεο 

 Έιιεηςε δηακόξθσζεο δεκνθξαηηθήο ζπλείδεζεο. 

 Μεησκέλε θξηηηθή ηθαλόηεηα 

 



Μνξθέο- Δθδειώζεηο Φαλαηηζκνύ 

 

1. Σπθιόο θνκκαηηζκόο… 

 ηελ πνιηηηθή δσή, πνπ πηζηνπνηεί ηελ ππνβάζκηζε 

θαη δπζιεηηνπξγία ησλ δεκνθξαηηθσλ ζεζκώλ, 

ηελ θαηαξξάθσζε ηεο πνιηηηθήο αξεηήο ησλ αλζξώπσλ. 

 

2. Η ηξνκνθξαηία πνπ απνηειεί αθξαία εθδήισζε πνιηηηθνύ ή ζξεζθεπηηθνύ θαλαηηζκνύ. 

 

3.Υνπιηγθαληζκνο                                            Δθηόλσζε ηνπ θαλαηηζκνύ 

θαηά ηε δηάξθεηα  

ησλ αζιεηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ ή θαη ζε άιινπο ρώξνπο ζε εθδειώζεηο καδηθνύ 

ραξαθηήξα (ζπλαπιίεο, πνξείεο- νκηιίεο). 

 

 

 

 

 

ηαπξνθνξίεο: 

Οη ηαπξνθνξίεο μεθίλεζαλ σο ε ηδέα κίαο ηεξήο εθζηξαηείαο από κέξνπο ησλ 

Γπηηθώλ(Καζνιηθώλ 

Υξηζηηαλώλ) , κε ζθνπό ηελ απειεπζέξσζε ησλ Αγίσλ Σόπσλ. Σα ζηξαηεύκαηα ησλ 

ζηαπξνθόξσλ  

απνθαινύληαλ κε ηίηινπο όπσο ν ζηξαηόο «ηνπ 

ζηαπξνύ», «ηνπ Υξηζηνύ», «ηνπ Κπξίνπ» θαη «ηεο πίζηεο». 

 

 

Οη ηαπξνθόξνη νλνκάδνληαλ «νη ζηξαηηώηεο ηνπ Υξηζηνύ», πξνζθπλεηέο, θαη «νη 

έρνληεο ην ζεκείν ηνπ ζηαπξνύ», Η ζπκκεηνρή ζε ζηαπξνθνξία ζήκαηλε όηη ζηαπξνθόξνο 

«έπαηξλε ηνλ ζηαπξό» ε «έπαηξλε ηo ζεκείν ηνπ ζηαπξνύ. Από ηνπο ζπγρξόλνπο ηνπο δελ 



ππήξρε θακία ακθηβνιία όηη νη ηαπξνθνξίεο ήηαλ ζετθή απνζηνιή. Οη ζηαπξνθνξίεο 

μεθηλνύζαλ κε απόθαζε ηνπ εθάζηνηε πάπα ηεο Ρώκεο 

θαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή ήηαλ πνιύ ζεκαληηθά γεγνλόηα. 

 

Ο ζξεζθεπηηθόο θαλαηηζκόο ζην Ιζιάκ 

 

Όπνπ θπξηαξρεί ην αθξαίν Ιζιάκ, θπξηαξρεί θιίκα ηξνκνθξαηίαο θαη θόβνπ. Σα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαηαπαηνύληαη ζπζηεκαηηθά, ελδεδπκέλα λνκηθέο απνθάζεηο θαη 

ηα ζύκαηα αδηθνύληαη θαηάθνξα. 

 

 

Γπλαηθα θαη Ιζιακ 

ην νλνκα ηεο ζξεζθεηαο ζηηο κνπζνπικαληθεο θνηλσληεο νη γπλαηθεο ηθπζηαληαη … 

 Κιεηηνξηδεθηνκή(ε γπλαηθεία πεξηηνκή θάησ από άζιηεο ζπλζήθεο). 

 Ληζνβνιηζκό. 

 Κάιπςε όινπ ηνπ πξνζώπνπ αθόκα θαη εθηόο ζπηηηνύ. 

 Βία από ηνπο ζπδύγνπο ηνπο γηα ζπλεηηζκό. 

 

 

ην όλνκα ηεο δηθαηνζύλεο ηζρύεη: 

 

 Απνθεθαιηζκόο 

(κόλν γηα ηηο εμσζπδπγηθέο ζρέζεηο ησλ  

γπλαηθώλ). 

 Ληζνβνιηζκόο 

(θαζνξίδεηαη αθόκα θαη ην κέγεζνο ηεο πέηξαο). 

 Σηκσξία 100 ρηππεκάησλ κε καζηίγην. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Θεσξνύκε όηη ζπλεξγαζηήθακε άςνγα σο νκάδα θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηε καο, 

παξνπζηάζακε κε αθξίβεηα θάζε πηπρή ηνπ ζέκαηνο, πξνζπαζώληαο λα πξνζδηνξίζνπκε 

θαιύηεξα ην θαηλόκελν ηνπ    θαλαηηζκνύ, δηαρξνληθά θαη λα ηνλίζνπκε ηηο αξλεηηθέο 

ηνπ ζπλέπεηεο. 

εμηζκόο 

 

 

Ση ζπκβαίλεη? 

 

   εμηζκόο ή έκθπιε δηάθξηζε είλαη κία πξνθαηάιεςε ή δηάθξηζε ζρεηηθά κε ην θύιν 

ελόο αηόκνπ (βηνινγηθό θαη θνηλσληθό). Ο ζεμηζκόο κπνξεί λα αθνξά θαη ηα δύν θύια, 

αιιά έρεη απνδεηρηεί όηη αθνξά εηδηθόηεξα ηηο γπλαίθεο. πλδέεηαη άκεζα κε 

ηα ζηεξεόηππα θαη ηνπο ξόινπο ησλ θύισλ θαη κπνξεί λα κηιάεη γηα ηελ πεπνίζεζε όηη ην 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF&action=edit&redlink=1


έλα θύιν είλαη αλώηεξν από ην άιιν. Ο αθξαίνο ζεμηζκόο κπνξεί λα ππνζάιπεη 

ηε ζεμνπαιηθή παξελόριεζε, ην βηαζκό θαη άιιεο κνξθέο ζεμνπαιηθήο βίαο. 

 

 

Ση ζπκβαίλεη  από ηόηε κέρξη ζήκεξα…. 

Η ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ Αξραία Αίγππην εμαξηώληαλ από ηνλ παηέξα ή ην ζύδπγν, αιιά 

είρε δηθαηώκαηα ζηελ ηδηνθηεζία θαη ηεο επηηξεπόηαλ λα παξνπζηαζηεί ζην δηθαζηήξην, 

αθόκα θαη σο ελάγνπζα.Οη γπλαίθεο ζηελ Αγγινζαμνληθή επνρή είραλ επίζεο ίζε ζέζε. Οη 

καξηπξίεο, παξόια απηά, δελ είλαη αξθεηέο γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ ππόζεζε όηη πνιιέο 

πξν-αγξνηηθέο θνηλσλίεο παξείραλ ζηηο γπλαίθεο πςειόηεξε ζέζε από ηηο γπλαίθεο 

ζήκεξα. Μεηά ηελ πηνζέηεζε ησλ αγξνηηθώλ θαη ησλ θαζηζηηθώλ πνιηηηζκώλ είρε 

θαζηεξσζεί ε αληίιεςε όηη ην έλα θύιν είλαη θαηώηεξν από ην άιιν· ε αληίιεςε απηή 

επηβαιιόηαλ πεξηζζόηεξν ζε γπλαίθεο θαη θνξίηζηα.Παξαδείγκαηα ζεμηζκνύ ζηνλ αξραίν 

θόζκν, απνηεινύλ επίζεο έγγξαθνη λόκνη πνπ δελ επέηξεπαλ ζηηο γπλαίθεο λα ιακβάλνπλ 

κέξνο ζε πνιηηηθά δεηήκαηα. Οη γπλαίθεο ζηελ Αξραία Ρώκε δελ είραλ ην δηθαίσκα ςήθνπ 

θαη δελ ηνπο επηηξεπόηαλ λα δηαηεξήζνπλ πνιηηηθό γξαθείν.
 

 ήκεξα Σα ζηεξεόηππα ησλ θύισλ είλαη επξέσο δηαηεξεκέλεο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ αλδξώλ.  Δκπεηξηθέο κειέηεο 

έρνπλ βξεη επξέσο δηαδεδνκέλεο πνιηηηζκηθέο πεπνηζήζεηο όηη νη άληξεο είλαη θνηλσληθά 

πην πνιύηηκνη θαη πην ηθαλνί από ηηο γπλαίθεο ζε κία ζεηξά από δξαζηεξηόηεηεο. Ο Νηάζηηλ 

Σόκαλ (Dustin B. Thoman) θαη νη άιινη (2008) ππνζέηνπλ όηη "Η θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή 

ππεξνρή ηεο ηθαλόηεηαο πάλσ από άιινπο παξάγνληεο ζην ζηεξεόηππν μαθηματικά και 

υύλο ίζσο λα έρεη αληίθηππν ζηηο γπλαίθεο όζνλ αθνξά ζηα καζεκαηηθά". Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο, ζην νπνίν ζπγθξίλνληαη ηα καζεκαηηθά απνηειέζκαηα γπλαηθώλ 

θάησ από δύν δηαθνξεηηθνύο παξάγνληεο ηνπ ζηεξεόηππνπ μαθηματικά και υύλο, νη νπνίνη 

είλαη ε ηθαλόηεηα ζηα καζεκαηηθά θαη ε πξνζπάζεηα ζηα καζεκαηηθά αληίζηνηρα, ν Σόκαλ 

θαη νη άιινη παξαηήξεζαλ όηη ε απόδνζε ησλ γπλαηθώλ ζηα καζεκαηηθά είλαη πην πηζαλό 

λα επεξεαζηεί από ην ζηεξεόηππν ηεο αξλεηηθήο ηθαλόηεηαο, ην νπνίν έρεη επηξξνέο από 

θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο πεπνηζήζεηο ζηηο ΗΠΑ, από ηνλ παξάγνληα ηεο πξνζπάζεηαο. Χο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%87%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82


απνηέιεζκα ηνπ πεηξάκαηνο θαη ησλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθώλ πεπνηζήζεσλ ζηηο ΗΠΑ, ν 

Σόκαλ θαη νη άιινη θαηέιεμαλ όηη ηα αθαδεκατθά απνηειέζκαηα ησλ αηόκσλ κπνξνύλ λα 

επεξεαζηνύλ από παξάγνληεο ζην ζηεξεόηππν μαθηματικά και υύλο πνπ έρεη επηξξνέο από 

ηηο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο πεπνηζήζεηο.
]
 

ηελ Παγκόσμια Έπευνα Αξιών (World Values Survey), νη απαληεηέο ξσηήζεθαλ εάλ 

πηζηεύνπλ όηη ε κηζζσηή εξγαζία ζα έπξεπε λα πεξηνξηζηεί κόλν ζηνπο άλδξεο ζε 

πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ζέζεσλ. Δλώ ζηελ Ιζιαλδία ην πνζνζηό πνπ ζπκθσλνύζε ήηαλ 

3,6%, ζηελ Αίγππην ήηαλ 94,9%. 

Κάπνηνη άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη έλα θαηλόκελν, γλσζηό σο ζηεξενηππηθή απεηιή, κπνξεί 

λα ειαηηώζεη ηελ απόδνζε ησλ γπλαηθώλ ζηα καζεκαηηθά δηαγσλίζκαηα, δεκηνπξγώληαο 

έηζη έλα απηνηξνθνδνηνύκελν ζηεξεόηππν ησλ γπλαηθώλ όηη έρνπλ πνζνηηθά ιηγόηεξεο 

δεμηόηεηεο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο άλδξεο. Σα ζηεξεόηππα κπνξνύλ επίζεο λα επεξεάζνπλ 

ηελ απηνεθηίκεζε· κειέηεο έδεημαλ όηη ζπγθεθξηκέλα ζηεξεόηππα (π.ρ. νη γπλαίθεο έρνπλ 

ιηγόηεξεο ηθαλόηεηεο ζηα καζεκαηηθά) επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε αλδξώλ θαη γπλαηθώλ 

πάλσ ζε απηέο ηηο ηθαλόηεηεο θαη νη άλδξεο εθηηκνύλ ηε δηθή ηνπο εξγαζηαθή ηθαλόηεηα 

πςειόηεξε από ησλ γπλαηθώλ πνπ εξγάδνληαη ζην ίδην επίπεδν. Απηή ε "πξνθαηεηιεκκέλε 

απηνεθηίκεζε" έρνπλ καθξνπξόζεζκα απνηειέζκαηα, επεηδή κπνξνύλ λα ζρεκαηίζνπλ 

απνθάζεηο εθπαίδεπζεο θαη θαξηέξαο ζε γπλαίθεο θαη ζε άλδξεο. 

 

 

Δξεπλεηηθή Δξγαζία : Ραηζηζκόο αλάκεζα ζηα δπν θύια. 

 Οξηζκνί πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία καο , 

 ΜΙΟΓΤΝΙΜΟ: Χο κηζνγπληζκόο νξίδεηαη ην κίζνο θαη ε απαμίσζε 

πξνο ηηο γπλαίθεο . Τπάξρνπλ απηνί πνπ κηζνύλ όιεο ηηο γπλαίθεο απιώο θαη 

κόλν επεηδή αλήθνπλ ζην γπλαηθείν θύιν, απηνί πνπ είλαη απιώο 

πξνθαηεηιεκκέλνη απέλαληη ζε όιεο ηηο γπλαίθεο, αιιά θαη απηνί πνπ 

κηζνύλ επηιεθηηθά νξηζκέλεο γπλαίθεο.  

 ΦΔΜΙΝΙΜΟ: Χο θεκηληζκόο νξίδεηαη ην θίλεκα ην νπνίν ζηνρεύεη ζηελ 

εμάιεηςε ηεο αληζόηεηαο κεηαμύ ησλ δύν θύισλ . Βξίζθεη ππνζηεξηθηέο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82#cite_note-9


θπξίσο από ην γπλαηθείν θύιν όκσο απηό δελ απνθιείεη ηελ ύπαξμε 

θεκηληζηώλ . Σν ζπγθεθξηκέλν θίλεκα μεθίλεζε ζηνρεύνληαο ζηε δξαζηηθή 

κείσζε θαη ηειηθά ηελ εμάιεηςε ηεο ππνηηκεηηθήο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη 

ζην γπλαηθείν θύιν. Γηεθδηθνύζε  ηα ίζα δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ θαη 

ηζόηηκε αληηκεηώπηζή ηνπο. Σέινο ν θεκηληζκόο αληηηάζζεηαη ηνπ 

θαιινθξαηηζκνύ. 

 ΦΑΛΛΟΚΡΑΣΙΑ: Η θαιινθξαηία πξνζηδηάδεη πξνο ηνλ κηζνγπληζκό 

αιιά δελ αζπάδεηαη ηηο αξρέο ηνπ. Η θαιινθξαηία δελ πηζηεύεη ζηελ 

θαησηεξόηεηα θαη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ γπλαηθείνπ θίινπ νύηε ζηνρεύεη ζε 

απηήλ. Αληίζεηα, ε θαιινθξαηία ππνζηεξίδεη ηπθιά ηελ άπνςε πνπ ζέιεη 

ην αλδξηθό θύιν θπζηθά αλώηεξν . Γειαδή δελ ζηνρεύεη ζηελ ππνβάζκηζε 

ηεο γπλαίθαο αιιά ζηελ απόιπηε ππεξνρή ηνπ άλδξα. 

 

 Γηαηί δεκηνπξγήζεθε απηόο ν ξαηζηζκόο αλάκεζα ζηα δύν θύια, θαη εηδηθόηεξα 

απέλαληη ζηηο γπλαίθεο (Γηαηί νη άληξεο είραλ δηαθνξεηηθά δηθαηώκαηα κέρξη θαη 

πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο;) Γηαηί ππάξρεη κέρξη θαη ζήκεξα(ζηεξεόηππα); 

 Κνηλσληθά αίηηα  

Η έλλνηα ηνπ θύινπ αλαθέξεηαη ζηηο βηνινγηθέο θαη θνηλσληθέο δηαθνξέο πνπ 

ππάξρνπλ κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ. Σν βηνινγηθό θύιν ελόο αηόκνπ είλαη 

γελεηηθά θαζνξηζκέλν, ελώ ην θνηλσληθό θύιν είλαη πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά 

θαηαζθεπαζκέλν. Τπάξρνπλ επνκέλσο δύν βηνινγηθά θύια, ην αξζεληθό θαη ην 

ζειπθό, θαη δύν θνηλσληθά θύια, ην αλδξηθό θαη ην γπλαηθείν. ηελ ειιεληθή 

γιώζζα απηή ε δηάθξηζε είλαη εκθαλήο ζηνπο πξνζδηνξηζκνύο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην βηνινγηθό θύιν θαη ην θνηλσληθό θύιν. Όηαλ 

αλαθεξόκαζηε ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ θνηλσληθνύ θύινπ ελλννύκε ηελ 

απηναληίιεςε πνπ δηακνξθώλεη έλα άηνκν ζρεηηθά κε ηνλ γπλαηθείν ή αλδξηθό 

θνηλσληθό ξόιν πνπ επηιέγεη λα αζθεί θαη ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθόο 

από ην βηνινγηθό θύιν. Δλώ ην βηνινγηθό / θνηλσληθό θύιν ζηελ θαζεκεξηλή 

γιώζζα ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά, ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ην θνηλσληθό 



θύιν αλαθέξεηαη εηδηθά ζηηο θνηλσληθέο δηαθνξέο γλσζηέο σο αλδξηθνί ή 

γπλαηθείνη θνηλσληθνί ξόινη. 

Ιζηνξηθά ν θεκηληζκόο θαζηέξσζε ηελ αληίιεςε όηη πνιινί ξόινη πνπ αλαθέξνληαη 

ζην θύιν είλαη θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλνη θαη δελ κπνξνύλ λα θαζνξηζηνύλ κε 

θαζαξά βηνινγηθά θξηηήξηα. ηα πιαίζηα ησλ εξεπλώλ ζρεηηθά κε ην θύιν ν όξνο 

«θύιν» αλαθέξεηαη εηδηθά ζηηο πνιηηηζκηθέο θαη όρη ζηηο βηνινγηθέο δηαθνξέο. Η 

ρξήζε ηνπ όξνπ «θύιν» ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα αλαθέξεηαη, θπξίσο ζηελ 

δηάθξηζε κεηαμύ αξζεληθνύ θαη ζειπθνύ. Αληίζεηα, ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ν 

όξνο «θύιν» εθθξάδεη κηα θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή ή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, 

δηαθνξεηηθή από εθείλε ηνπ βηνινγηθνύ θύινπ. Η δηαθνξά κεηαμύ ηνπ θνηλνύ θαη 

ηνπ επηζηεκνληθνύ ιόγνπ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηε δηαθνξά κεηαμύ ηεο θνηλήο 

αληίιεςεο γηα ην θύιν σο θπζηθό ραξαθηεξηζηηθό θαη ηεο επηζηεκνληθήο 

αληίιεςεο γηα ην θύιν σο πνιηηηζκηθό ραξαθηεξηζηηθό. 

 

 

 

 

 

2) ε πνηεο ρώξεο θαη θνηλσλίεο παξνπζηάδεηαη εληνλόηεξνο; 

 

 Η Ιζιαλδία είλαη ε ρώξα όπνπ παξαηεξείηαη ε κεγαιύηεξε ηζόηεηα ζε ζέκαηα 

θύισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνκέα πνιηηηθήο, ηεο εξγαζίαο θαη ησλ δεηθηώλ 

πγείαο. Η ρεηξόηεξε είλαη ε Τεκέλε θαη ε πην επηθίλδπλε ην Αθγαληζηάλ. 

 

 Όζν απίζηεπην θαη αλ αθνύγεηαη ε Ρνπάληα είλαη ην κνλαδηθό θξάηνο ζηνλ  

θόζκν όπνπ νη γπλαίθεο θαηέρνπλ ηελ πιεηνςεθία ζην θνηλνβνύιην, κε 45 από ηηο 

80 έδξεο. Οη ρεηξόηεξεο είλαη ε ανπδηθή Αξαβία, ε Τεκέλε, ην Καηάξ, ην Οκάλ 

θαη ην Μπειίζε, κε θαζόινπ γπλαίθεο ζην θνηλνβνύιην. 

 

 Η Ννξβεγία έρεη ηε κηθξόηεξε αλαινγία κεηξηθήο ζλεζηκόηεηαο κε έλαλ ζάλαην 

ζηηο 7.600 γελλήζεηο, εμειηγκέλεο ππνδνκέο θαη θξαηηθή βνήζεηα γηα ηηο κεηέξεο. Η 



ρεηξόηεξε ρώξα ζε απηό ηνλ ηνκέα είλαη ην Αθγαληζηάλ, όπνπ κία γπλαίθα είλαη 

200 θνξέο πηζαλόηεξν λα πεζάλεη ζηε δηάξθεηα ηεο γέλλαο από ό,ηη από ζθαίξεο ή 

βόκβεο. 

Η Σατιάλδε έρεη ην πςειόηεξν πνζνζηό γπλαηθώλ ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο, κε 45%. 

Σν ρακειόηεξν πνζνζηό παξαηεξείηαη ζηελ Ιαπσλία, όπνπ κόιηο ην 8% ησλ 

δηεπζπληηθώλ ζέζεσλ αληηζηνηρεί ζηηο γπλαίθεο.  

 

Η Διιάδα είλαη ε αζθαιέζηεξε ρώξα γηα λα γελλήζεη κία γπλαίθα, κε κόιηο έλαλ 

ζάλαην βξέθνπο αλά 31.800 ηνθεηνύο. 

 Η Βξεηαλία βξίζθεηαη ζηε 13ε ζέζε, ελώ ην ρεηξόηεξν κέξνο είλαη ην Νόηην 

νπδάλ, αθνύ δηαζέηεη ιηγόηεξεο από 20 καίεο ζε όιε ηελ επηθξάηεηά ηνπ 

 

. Σν κηθξό θξάηνο κνηξάδεηαη ηελ πξώηε ζέζε κε ηε Ννξβεγία ζην κέζν εηζόδεκα, 

αιιά ζην Λνπμεκβνύξγν νη γπλαίθεο έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα 

θεξδίζνπλ ηα ίδηα ρξήκαηα κε ηνπο άλδξεο. Η ρεηξόηεξε ρώξα ζε απηόλ ηνλ ηνκέα 

είλαη ε ανπδηθή Αξαβία, κε ηηο γπλαίθεο λα θεξδίδνπλ κόιηο 7.157 δνιάξηα ζε 

ζρέζε κε ηα 36.727 ησλ αλδξώλ. 

 

ην Καηάξ κία γπλαίθα είλαη έμη θνξέο πηζαλόηεξν λα γξαθηεί ζην παλεπηζηήκην 

από έλαλ άλδξα. Η ρεηξόηεξε ρώξα γηα ηηο γπλαίθεο ζην ζέκα ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο είλαη ην Σζαλη όπνπ ζην παλεπηζηήκην εγγξάθνληαη ηξεηο θνξέο 

πεξηζζόηεξνη άλδξεο από γπλαίθεο.  

 

Η Ιαπσλία έρεη ην κεγαιύηεξν πξνζδόθηκν δσήο κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ (87 ρξόληα), 

«θαηαηξνπώλνληαο» ηνπο άλδξεο θαηά επηά ρξόληα. Σν ρακειόηεξν πξνζδόθηκν 

δσήο γηα ηηο γπλαίθεο παξαηεξείηαη ζην Λεζόην (48), όπνπ θαηά κέζνλ όξν δνπλ 

δύν ρξόληα ιηγόηεξν από ηνπο άλδξεο. 

 

Σν Νέν Γειρί είλαη ε ρώξα όπνπ νη γπλαίθεο έρνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο 

λα θαηαθηήζνπλ ηνλ θπξηαξρνύκελν από άλδξεο θόζκν ησλ νδεγώλ ηαμί. ηε ρώξα 

ιεηηνπξγεί ε πξώηε ππεξεζία ξαδηνηαμί κε νδεγνύο απνθιεηζηηθά γπλαίθεο. Η 



ρεηξόηεξε ρώξα είλαη ε ανπδηθή Αξαβία, ε κνλαδηθή ζηνλ θόζκν πνπ απαγνξεύεη 

ζηηο γπλαίθεο λα νδεγνύλ. 

 

 Ο γπλαηθείνο αλαιθαβεηηζκόο είλαη πνιύ ρακειόηεξνο από ηνλ αλδξηθό ζην 

Λεζόην (5% έλαληη 17%), ελώ ζε παλεπηζηεκηαθό επίπεδν ζην Καηάξ ε αλαινγία 

αλδξώλ-γπλαηθώλ πνπ θνηηνύλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε είλαη 1 πξνο 6. 

Μεγαιύηεξε ειεπζεξία λα επηιέμνπλ λα θάλνπλ άκβισζε έρνπλ νη νπεδέδεο. 

 

 

 

Σε κεγαιύηεξε απαζρόιεζε έρνπλ νη γπλαίθεο ζην Μπνπξνπληί, πνπ είλαη θαη ε 

κόλε ρώξα όπνπ ην πνζνζηό απαζρόιεζήο ηνπο ππεξβαίλεη απηό ησλ αλδξώλ 

(92% έλαληη 88%), ελώ ζηνλ αληίπνδα βξίζθεηαη ην Παθηζηάλ.  

 

Η θαιύηεξε πεξηνρή γηα ηηο γπλαίθεο δεκνζηνγξάθνπο είλαη ε Καξατβηθή (45% ησλ 

εηδήζεσλ ζηα κέζα ελεκέξσζεο κεηαδίδνληαη από γπλαίθεο), ελώ ε ρεηξόηεξε 

είλαη ε Αθξηθή (κόιηο 30%). 

 

 

Γηα κηα αζιήηξηα νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη ε θαηαιιειόηεξε ρώξα, όπνπ 5 

ζηνπο 10 θαιύηεξα ακεηβόκελνπο αζιεηέο ην 2011 ήηαλ γπλαίθεο. Αληίζεηα, ε 

ανπδηθή Αξαβία απαγνξεύεη ην γπλαηθείν αζιεηηζκό αθόκα θαη ζηα ζρνιεία θαη 

δελ έρεη ζηείιεη πνηέ γπλαίθα ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο.  

 



 

 

 ΠΟΤ ΕΜΦΑΝΘΖΕΣΑΘ Η ΑΝΘΟΣΗΣΑ ΕΘ ΒΑΡΟ ΣΩΝ ΓΤΝΑΘΚΩΝ 

 

1.ηνλ επαγγεικαηηθό ρώξν: Οη γπλαίθεο, ηδίσο ζε ό,ηη αθνξά ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, 

αληηκεησπίδνληαη αθόκε θαηά ηξόπν άληζν, εθόζνλ νη ζέζεηο επζύλεο πνπ έρνπλ θαη ηηο 

θαιύηεξεο νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαηαιακβάλνληαη θπξίσο από άλδξεο. Παξά ην γεγνλόο 

όηη νη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηελ πνζόζησζε ησλ 

πξνιήςεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο -ππνρξέσζε πξόζιεςεο ηθαλνύ αξηζκνύ γπλαηθώλ- έρνπλ 

επηθέξεη κηα ζρεηηθή εμηζνξξόπεζε ζηελ αλαινγία ησλ δύν θύισλ, δελ έρνπλ θαηνξζώζεη 

εληνύηνηο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζρεηηθέο πξνθαηαιήςεηο πνπ δίλνπλ ζηαζεξά ην 

πξνβάδηζκα ζηνπο άλδξεο ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο. Πξνθύπηεη, έηζη, ην παξάδνμν 

θαηλόκελν λα ππάξρεη κεγάιε εθπξνζώπεζε ησλ γπλαηθώλ ζε ρακειά ακεηβόκελεο 

ζέζεηο, αιιά ειάρηζηε παξνπζία ζηηο πςειόβαζκεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Αξλεηηθά ζηεξεόηππα ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλόηεηα ησλ γπλαηθώλ λα δηνηθνύλ θαη λα 

αληεπεμέξρνληαη επαξθώο ζε θαηαζηάζεηο έληνλεο πίεζεο, αιιά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα, 

όπσο είλαη ε κεηξόηεηα θαη νη ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από απηή, θέξλνπλ ηηο 

γπλαίθεο ζε δπζκελέζηεξε ζέζε έλαληη ησλ αλδξώλ ζπλππνςήθησλ γηα ηηο ζέζεηο 

δηνίθεζεο. Δλώ, αθόκε θη αλ ε αλάινγε ζέζε δνζεί ζε γπλαίθα, παξαηεξείηαη κηα 



πξνθαλήο δπζαλαινγία ζηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο πνπ ηεο παξέρνληαη ζε ζύγθξηζε κε ην 

κηζζό θαη ηα επηπιένλ πξνλόκηα πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηεο. 

πλερίδεη, επίζεο, λα δηαηεξείηαη ζε ζεκαληηθό βαζκό ε δηάθξηζε ησλ επαγγεικάησλ ζε 

αλδξηθά θαη γπλαηθεία, πεξηνξίδνληαο ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ γπλαηθώλ ή 

δπζρεξαίλνληαο ηε δπλαηόηεηά ηνπο λα θαηαμησζνύλ ζε ρώξνπο παξαδνζηαθά 

αλδξνθξαηνύκελνπο. 

 

2.ην πιαίζην ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο. Σν ζηεξεόηππν ηεο κεηέξαο πνπ αλαιακβάλεη όιεο 

ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο θαζώο θαη ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηώλ, αλ θη έρεη ππνρσξήζεη αξθεηά, 

ζπλερίδεη εληνύηνηο λα θαζηζηά εμαηξεηηθά πηεζηηθή ηελ θαζεκεξηλόηεηα πνιιώλ 

εξγαδόκελσλ γπλαηθώλ, πνπ δελ έρνπλ νύηε ηελ θαηάιιειε ζηήξημε από ηελ πνιηηεία, 

αιιά νύηε θαη ζπλερή βνήζεηα από ηνπο ζπδύγνπο ηνπο. 

ε ό,ηη αθνξά, κάιηζηα, ηηο γπλαίθεο πνπ θαινύληαη λα κεγαιώζνπλ ηα παηδηά ηνπο ρσξίο 

ηελ παξνπζία ηνπ ζπδύγνπ θαη ρσξίο ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζπλδξνκή, ε θαηάζηαζε γίλεηαη 

εμαηξεηηθά πην δύζθνιε, θαη θαλεξώλεη ηελ αδπλακία ηεο πνιηηείαο λα πξνζηαηεύζεη 

επαξθώο ηε κεηξόηεηα. 

- Απνιύησο θαηαθξηηέα είλαη ηα πεξηζηαηηθά ελδννηθνγελεηαθήο βίαο -ηόζν ζσκαηηθήο 

όζν θαη ςπρνινγηθήο-, πνπ θαζηζηνύλ εκθαλή ηελ αδπλακία ηεο θνηλσλίαο λα απνζνβήζεη 

ην ελδερόκελν θαηάρξεζεο ηεο ζσκαηηθήο ππεξνρήο ησλ αλδξώλ έλαληη ησλ γπλαηθώλ. Η 

ειιηπήο δηαπαηδαγώγεζε σο πξνο απηό ην δήηεκα, αιιά θαη ν θόβνο θαηαγγειίαο 

αλάινγσλ ζπκβάλησλ, επηηξέπνπλ ηελ ύπαξμε αθόκε θαη ζήκεξα πεξηζηαηηθώλ 

θαθνπνίεζεο γπλαηθώλ. Έλα θαηλόκελν πνπ εθζέηεη ζπλνιηθά ηελ θνηλσλία θαη ρξήδεη 

ζπλερνύο επαγξύπλεζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε εμάιεηςή ηνπ. 

 

3. ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο θνηλσληθήο δσήο. Παξά ηηο λνκηθέο ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ 

δηαζθαιίζεη ηελ πιήξε εμίζσζε ησλ δύν θύισλ, δελ είλαη εμίζνπ εύθνιε ε απάιεηςε 

όισλ εθείλσλ ησλ ζηεξενηππηθώλ αληηιήςεσλ πνπ ζπλνδεύνπλ ην γπλαηθείν θύιν. Έηζη, 

είλαη ζπρλό θαηλόκελν λα έξρνληαη νη γπλαίθεο αληηκέησπεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο κε 

ππνηηκεηηθά ζρόιηα, κε ακθηζβεηήζεηο -είηε άκεζα εθθξαζκέλεο είηε ππνλννύκελεο- γηα 

ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο, αιιά θαη κε πξόδεια ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 



Οη γπλαίθεο εμαλαγθάδνληαη έηζη λα θαηαβάινπλ κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα απ’ ό,ηη νη 

άλδξεο πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηελ αμία ηνπο θαη λα δηαζθαιίζνπλ ην ζεβαζκό ηνπ 

θνηλσληθνύ θαη επαγγεικαηηθνύ ηνπο πεξίγπξνπ. 

Πξόθεηηαη γηα κηα ηδηαηηέξσο αξλεηηθή θαηάζηαζε πνπ απαηηεί όκσο ρξόλν γηα λα 

αληηκεησπηζηεί, θαζώο δηαηεξνύληαη αθόκε ηα ζηεξεόηππα ησλ παιαηόηεξσλ γεληώλ πνπ 

είραλ κεγαιώζεη ζ’ έλα δηαθνξεηηθό πεξηβάιινλ θη είραλ ζπλεζίζεη λα βιέπνπλ ηηο 

γπλαίθεο ζ’ έλαλ απζηεξά θαζνξηζκέλν ξόιν. 

 

4.ηε δηαθήκηζε θαη ζην ρώξν ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνύ θαη ηειενπηηθνύ ζεάκαηνο. Οη 

δηαθεκηζηέο ηείλνπλ λα εθκεηαιιεύνληαη ηελ έιμε πνπ αζθεί ην γπλαηθείν ζώκα ζην 

αλδξηθό θαηαλαισηηθό θνηλό, παξνπζηάδνληάο ην ζπρλά γπκλό ή κε ηδηαίηεξα 

απνθαιππηηθή ελδπκαζία. Δλώ, αληηζηνίρσο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ γπλαηθεία 

πξντόληα θαηαθεύγνπλ πάιη ζηελ ίδηα εηθόλα, αδηαθνξώληαο γηα ηηο κε ξεαιηζηηθέο 

πξνζδνθίεο πνπ δεκηνπξγνύλ ζηηο πηζαλέο θαηαλαιώηξηεο. 

Η ζπλερήο πξνβνιή ηνπ γπλαηθείνπ ζώκαηνο ή θαιύηεξα ηεο ςεθηαθά επεμεξγαζκέλεο 

εηθόλαο ηνπ γπλαηθείνπ ζώκαηνο, έρεη σο απνηέιεζκα αθελόο λα δεκηνπξγείηαη ε 

εληύπσζε πσο ε αμία ησλ γπλαηθώλ βαζίδεηαη ζηελ εξσηηθή δηάζηαζε ηεο ζειπθόηεηάο 

ηνπο θη αθεηέξνπ λα πξνσζείηαη κηα εμηδαληθεπκέλε θαη αςεγάδηαζηε εηθόλα ηνπ 

γπλαηθείνπ ζώκαηνο πνπ ζαθώο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο 

πιεηνλόηεηαο ησλ γπλαηθώλ. 

Οη γπλαίθεο είλαη αλαγθαζκέλεο λα βιέπνπλ ην θύιν ηνπο λα εθπξνζσπείηαη ζην ρώξν ηεο 

δηαθήκηζεο σο εξσηηθό αληηθείκελν -ζαλ λα κελ ππάξρνπλ ζηηο γπλαίθεο άιια 

πξνηεξήκαηα ή άιιεο πνηόηεηεο-, θαη κάιηζηα θαηά ηξόπν πνπ μεπεξλά ηελ 

πξαγκαηηθόηεηά ηνπο, εθόζνλ ηνπο είλαη αδύλαην λα αληαπνθξηζνύλ ζην πξόηππν απηό 

πνπ πξνθύπηεη θαηόπηλ εθηεηακέλεο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο. 

ηεξενηππηθή είλαη, σζηόζν, ε παξνπζίαζε ησλ γπλαηθώλ θαη ζ’ εθείλα ηα δηαθεκηζηηθά 

κελύκαηα πνπ δελ επηρεηξνύλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ηε ζεμνπαιηθή εηθόλα ηνπ γπλαηθείνπ 

θύινπ, εθόζνλ ε γπλαίθα είλαη είηε ε λνηθνθπξά, πνπ κνηάδεη λα κελ έρεη θαλέλα άιιν 

ελδηαθέξνλ πέξα από ηα ηνπ λνηθνθπξηνύ ηεο, είηε ε κεηέξα πνπ θξνληίδεη γηα θαζεηί 

ζρεηηθό κε ηα παηδηά ηεο.  



Παξόκνηα είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο γπλαίθαο θαη ζην ρώξν ησλ θηλεκαηνγξαθηθώλ 

παξαγσγώλ, όπνπ ε κεγαιύηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ γπλαηθώλ 

θαη ζηνλ εξσηηζκό πνπ ζπλδέεηαη κε απηή. 

 

5.ην ρώξν ηεο πνιηηηθήο. Η θαρππνςία απέλαληη ζηηο εγεηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ γπλαηθώλ 

πνπ πεγάδεη από ηε ζηεξενηππηθή ζέαζή ηνπο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πεξηνξηζκέλε 

παξνπζία ησλ γπλαηθώλ ζηηο πςειέο πνιηηηθέο ζέζεηο. Έηζη, αλ θαη ππάξρνπλ πιένλ πνιύ 

πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο ζηα θνηλνβνύιηα αλά ηνλ θόζκν απ’ ό,ηη ζην άκεζν παξειζόλ, 

εληνύηνηο ν αξηζκόο ηνπο ζπλερίδεη λα πζηεξεί ζεκαληηθά έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ ησλ 

αλδξώλ. 

 

6.ηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιήο θαη ηδίσο ζηνλ κνπζνπικαληθό θόζκν. ε αληίζεζε κε ηελ 

εληππσζηαθή πξόνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί ζην ζέκα ηεο ηζόηεηαο ησλ δύν θύισλ ζηνλ 

δπηηθό θόζκν, νη κνπζνπικαληθέο ρώξεο δηαηεξνύλ κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή αληίιεςε 

πνπ ζέιεη ηηο γπλαίθεο ζε εμαηξεηηθά ππνδεέζηεξε ζέζε έλαληη ησλ αλδξώλ. Έρνπλ 

κεδακηλά δηθαηώκαηα θαη ηεινύλ επί ηεο νπζίαο ππό ηνλ δηαξθή έιεγρν ησλ αλδξώλ, ρσξίο 

λα ηνπο αθήλεηαη θαλέλα πεξηζώξην αληίδξαζεο. 
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