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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Σμ ακηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ εκηάζζεηαζ ζηδκ πνμαθδιαηζηή ηδξ 

θειζκζζηζηήξ ζοβηνυηδζδξ ηδξ βκχζδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ. 

Η δζαιυνθςζδ ημο θειζκζζηζημφ παναηηήνα ηδξ βκχζδξ ελεηάγεηαζ ιε αάζδ ηδκ 

ημζκςκζηή ζφθθδρδ ημο θφθμο, ζφιθςκα ιε μνζζιέκεξ θειζκζζηζηέξ επζζηδιμθμβζηέξ 

εεςνίεξ ηδξ ακαθοηζηήξ πανάδμζδξ ηαζ ηδξ ιεηαιμκηένκαξ θζθμζμθίαξ. Γεδμιέκμο 

υηζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ςξ ηθάδμξ ζοβηνμηείηαζ ιε αάζδ έκκμζεξ ηαζ 

παναδμπέξ πμο ακήημοκ ζε δζαθμνεηζηά είδδ θειζκζζηζηχκ επζζηδιμθμβζχκ, ένεοκα 

αοηή επζπεζνεί κα εκημπίζεζ, κα ελεηάζεζ ηαζ κα ενιδκεφζεζ μνζζιέκα 

ακηζπνμζςπεοηζηά επζπεζνήιαηα πμο ακαπηφζζμκηαζ ζημ πεδίμ αοηυ, ζε έκα θάζια 

απυ ημκ πνχζιμ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ έςξ μνζζιέκεξ ιεηαιμκηένκεξ θειζκζζηζηέξ 

εεςνίεξ. Απχηενμξ ζηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ κα ζοκελεηάζεζ ηδκ 

πνμαθδιαηζηή ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ζηδ ζπέζδ ηδξ ιε ημκ πχνμ ηδξ  

εηπαίδεοζδξ ηαζ κα ηαηαδείλεζ ηζξ ζοκήεεζξ έιθοθεξ παναδμπέξ πμο ακαπανάβμκηαζ 

εηεί. Σμ πνχημ ηεθάθαζμ ελεηάγεζ ηδκ πμνεία πνμξ ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ ςξ ηθάδμο, ηαεχξ ηαζ ηζξ ααζζηέξ παναδμπέξ πμο ηδκ παναηηδνίγμοκ 

ςξ πνμζέββζζδ. Σμ δεφηενμ ηεθάθαζμ ακαθφεζ ηδκ επζζηδιμθμβία ημο θειζκζζηζημφ 

ειπεζνζζιμφ ηαζ, ζδζαίηενα ηδξ φζηενδξ εηδμπήξ ημο, βζα κα ακαδεζπεμφκ μζ ααζζηέξ 

έκκμζεξ αοημφ ημο είδμοξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ. Σμ ηνίημ ηεθάθαζμ 

πναβιαηεφεηαζ ημκ ζδζαίηενμ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ζοβηνμηείηαζ δ βκχζδ ζηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, ζφιθςκα ιε ηδ εεςνία ηδξ Sandra Harding. 

ημ ηέηανημ ηεθάθαζμ δζενεοκχκηαζ μζ παναδμπέξ ημο θειζκζζηζημφ 

ιεηαιμκηενκζζιμφ ηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ αοηέξ ηαεμνίγμοκ ημκ παναηηήνα ηςκ 

εεςνήζεςκ ημοξ, ζφιθςκα ιε ηζξ εέζεζξ ηδξ Susan Hekman, ηδξ Luce Irigaray, ηδξ 

Donna Haraway ηαζ ηδξ Judith Butler ακαθμνζηά ιε ηδκ έκκμζα βοκαίηα ηαζ ηδκ 

έκκμζα θφθμ. Σέθμξ, ημ πέιπημ ηεθάθαζμ εκημπίγεζ ηδκ ακάβηδ αλζμπμίδζδξ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ζημκ εηπαζδεοηζηυ εεζιυ, ελεηάγμκηαξ ηα αηυθμοεα 

ενςηήιαηα: Θα έπνεπε δ επζζηήιδ ηδξ εηπαίδεοζδξ κα οζμεεηήζεζ μνζζιέκεξ 

πνμτπμεέζεζξ ηαζ παναδμπέξ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ; Με πμζμκ ηνυπμ 

ιπμνεί κα μζηεζμπμζδεεί ηαζ κα εκηαπεεί ηάεε λεπςνζζηυ είδμξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ ζημ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ; 
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ABSTRACT  

 

Σhe subject of the present dissertation is part of the problematic of the feminist 

constitution of knowledge in the context of feminist epistemology. The formation of 

the feminist character of knowledge is examined on the basis of social conception of 

gender, as it responds to some feminist epistemological theories of the analytical 

tradition and of postmodern philosophy. Since feminist epistemology as a branch is 

constituted based on texts belonging to different types of feminist epistemology, this 

research attempts to detect, examine, and construe certain representative arguments in 

this branch, in a spectrum that begins with original feminist empiricism and reaches to 

postmodern feminist theories. The ultimate goal of this essay is to examine the 

problematic of feminist epistemology in relation to the field of education and to the 

usual gender assumptions that are reproduced there. The first chapter examines the 

course towards the development of feminist epistemology as a branch and then it 

deals with the key assumptions that characterize it as an approach. The second chapter 

analyzes the epistemology of feminist empiricism and, especially its recent version, in 

order to point out the basic concepts of this type of feminist epistemology. The third 

chapter deals with the particular way in which knowledge in feminist standpoint 

epistemology of Sandra Harding is constituted. Σhe fourth chapter explores the 

assumptions of feminist postmodernism and the way in which they determine the 

character of the theories of different postmodern feminists. An attempt is made to 

answer this question by analyzing mainly the philosophical positions of Susan 

Hekman, Luce Irigaray, Donna Haraway and Judith Butler regarding the concepts of 

woman and gender. Finally, the fifth chapter detects the need to utilize feminist 

epistemology in the educational institution, examining the following questions: 

Should the scientific discipline of education adopt certain assumptions of feminist 

epistemology? How can each particular type of feminist epistemology be appropriated 

and integrated into the educational context? 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Η πανμφζα ενβαζία απμηεθεί ηδ δζδαηημνζηή δζαηνζαή, ιε ηδκ μπμία μθμηθδνχκς ηζξ 

ζπμοδέξ ιμο ζημ Παζδαβςβζηυ Σιήια Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο Πακεπζζηδιίμο 

Ιςακκίκςκ. Ήδδ απυ ηα πνυκζα ηςκ πνμπηοπζαηχκ ιμο ζπμοδχκ ημ δζδαηημνζηυ ήηακ 

ζηζξ επζδζχλεζξ ιμο, άβκςζημ αηυιδ ςξ πναβιαηζηυηδηα αθθά δμοθειέκμ ζημκ κμο 

ιμο ιέζα ζε έκα ιείβια μκείνςκ ηαζ θζθμδμλζχκ ηαζ πάκηα αοζηδνά ζημ πθεονυ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ Καεδβήηνζαξ. 

 Σμκ Μάζμ ημο 2016, ηαζ επίζδια απυ ημ Φεζκυπςνμ ημο ίδζμο πνυκμο, 

λεηίκδζα ηδκ ένεοκα ηαζ ηδ ιεθέηδ ημο εέιαημξ ηαζ ιαγί ιε αοηά ηαζ έκακ κέμ ηνυπμ 

γςήξ ημκ μπμίμ ηθήεδηα κα δμηζιάζς, κα ιάες ηαζ κα ακηέλς. Σμ εέια ηδξ 

δζαηνζαήξ ημ επέθελα απυ ημ εκδζαθένμκ ιμο κα ιεθεηήζς πενζζζυηενμ ηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία, ιε ηδκ μπμία είπα λεηζκήζεζ παθζυηενα κα αζπμθμφιαζ 

ζημ πθαίζζμ ηδξ πηοπζαηήξ ιμο ενβαζίαξ. Η θειζκζζηζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ ηαζ 

ημ ίδζμ ημ θφθμ ςξ έκκμζα εκηυξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ θζθμζμθζηχκ εεςνζχκ 

ηζκδημπμζμφζε ημ εκδζαθένμκ ιμο χζηε κα αζπμθδεχ ιε ηδκ μζηεία πνμαθδιαηζηή 

ζηδκ πανμφζα δζαηνζαή. Έηημηε ζοιπμνεφμιαζ ιε ηδκ εηπυκδζδ ηδξ εδχ ηαζ ηέζζενα 

ηαζ ηάηζ πνυκζα. Γζάααγα ηαζ έβναθα ζε ζηζβιέξ εοηοπίαξ, πμο απμηεθμφζακ ηαζ ηζξ 

παναβςβζηέξ πενζυδμοξ, αθθά ζοκέπζγα ηαζ ζε πμθφ δφζημθεξ ζηζβιέξ ζε πνμζςπζηυ 

αθθά ηαζ εονφηενα ζε ημζκςκζηυ επίπεδμ. Η αβάπδ βζα δζάααζια ηαζ ένεοκα ήνεε 

ακηζιέηςπδ ιε ηδκ ίδζα ηδ γςή, ηζξ πμθθαπθέξ πνμηθήζεζξ ηαζ ηζξ δοκαηέξ δζαδνμιέξ. 

Μπμνχ κα πς πςξ άθθαλα αθθά ηαοηυπνμκα ηνάηδζα ημκ εαοηυ ιμο, έθηαζα ζηα 

υνζά ιμο, ίζςξ ηαζ ηα λεπέναζα, ηένδζζα ηαζ έπαζα ειπεζνίεξ, ζηενήεδηα ζίβμονα 

πμθθά, αθθά υζα υιμνθα έγδζα δεκ εα ηα άθθαγα ιε ηίπμηα. 

 Γζα υθδ αοηή ηδκ ιαηνά, επίπμκδ ηαζ οπένμπδ ζοκάια πμνεία πνμξ ηδκ 

μθμηθήνςζδ ηδξ δζαηνζαήξ, βζα ηδκ έιπκεοζδ, ηδ ζοκενβαζία, ηδ ζηήνζλδ, ηδκ 

οπμιμκή, βζα ηδκ πμθφηζιδ αμήεεζα, βζα ηζξ θζθμζμθζηέξ ιαξ ζογδηήζεζξ, βζα υθα υζα 

πενάζαιε ιαγί υθα αοηά ηα πνυκζα, εέθς κα εοπανζζηήζς ααεφηαηα ηδκ επζαθέπμοζα 

ηαεδβήηνζα, η. Μανία Πμονκάνδ, Καεδβήηνζα Δπζζηδιμθμβίαξ ζημ Παζδαβςβζηυ 

Σιήια Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο Πακεπζζηδιίμο Ιςακκίκςκ. Σα θυβζα είκαζ 

πενζηηά βζα ηδκ εδχ ηαζ πμθθά-πμθθά πνυκζα αβαπδιέκδ ιμο ηαεδβήηνζα πμο ιέζα 
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απυ αοηή ηδκ ηυζμ επίπμκδ δζαδζηαζία ημο δζδαηημνζημφ ηαηάθενε κα ηναηήζεζ ηδκ 

ειπζζημζφκδ ηαζ ηδ βκήζζα αβάπδ ιμο. 

 Αηυιδ, εοπανζζηχ ημκ η. Ιμνδάκδ Μανημοθάημ, Ακαπθδνςηή Καεδβδηή 

Φζθμζμθίαξ ζημ Σιήια Φζθμζμθίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Ιςακκίκςκ, αζθαθχξ βζα ηδ 

ζοιιεημπή ημο ζηδκ Σνζιεθή οιαμοθεοηζηή Δπζηνμπή, αθθά ηαζ βζα ηδκ 

ειπζζημζφκδ ημο, ηδ ααεζά θζθμζμθζηή ζηέρδ ημο ηαζ βζα ηδ βεκζηυηενδ αμήεεζά ημο 

ζημκ ηνυπμ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ βναθήξ ιμο. Δοπανζζηχ, επίζδξ, ημκ η. Κςκζηακηίκμ 

Παβςκδζχηδ, Δπίημονμ Καεδβδηή ζημ Σιήια Φζθμζμθίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο 

Παηνχκ, βζα ηζξ εφζημπεξ παναηδνήζεζξ ημο, ημκ πνυκμ πμο αθζένςζε ηαζ ηδ 

ζοιιεημπή ημο ζηδκ Σνζιεθή οιαμοθεοηζηή Δπζηνμπή. 

 Δπζπθέμκ, μθείθς έκα ιεβάθμ εοπανζζηχ ζηδ Γεκζηή Γναιιαηεία Ένεοκαξ ηαζ 

Σεπκμθμβίαξ ηαζ ζημ Δθθδκζηυ Ίδνοια Ένεοκαξ ηαζ Καζκμημιίαξ (ΔΛΙΓΔΚ) βζα ηδκ 

επζθμβή ηδξ πνυηαζήξ ιμο ηαζ ηδ πμνήβδζδ οπμηνμθίαξ βζα ηνία πνυκζα ζημ πθαίζζμ 

ηδξ δνάζδξ ιε ηίηθμ: «1
δ
 Πνμηήνολδ ΔΛΙΓΔΚ βζα οπμρήθζμοξ δζδάηημνεξ». Υςνίξ 

ηδκ οπμηνμθία δεκ εα είπα ηδ δοκαηυηδηα κα αθμζζςεχ ζηδ δζαηνζαή ηαζ δεκ εα είπα 

ηαηαθένεζ κα ηεθεζχζς ηδκ ένεοκα, ημοθάπζζημκ ζημ δεδμιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια, 

αθθά ίζςξ ηαζ βεκζηυηενα. 

 Σέθμξ, εέθς κα εοπανζζηήζς εη ααεέςκ ημοξ ακενχπμοξ εηείκμοξ πμο 

ζηάεδηακ δίπθα ιμο ζε υθδ αοηή ηδκ πμνεία. Πμο ιε αβηάθζαζακ ζηα ςναία ηαζ ηα 

άζπδια, πμο έηθαρα ιαγί ημοξ, πμο βεθάζαιε πμθφ, πμο αάθαιε ιμοζζηή, πμο 

πμνέραιε ηαζ γήζαιε πμθθά. Δοπανζζηχ πάνα πμθφ ημοξ βμκείξ ιμο ηαζ ημκ αδενθυ 

ιμο πμο πνμζανιυζηδηακ ζε δζάθμνα πνάβιαηα βζα κα ιπμνέζς εβχ κα δμοθέρς 

ζηδ δζαηνζαή ηαζ ήηακε δίπθα ιμο ηαεδιενζκά ζε αοηυκ ημκ αβχκα, ζηδνίγμκηάξ ιε 

απυ ηάεε πθεονά. Γεκ εα ιπμνμφζα κα ιδκ πς έκα ιεβάθμ ηαζ πδβαίμ εοπανζζηχ ηαζ 

ζημκ αβαπδιέκμ δάζηαθμ ημο ηάκβημ ζηα Ιςάκκζκα ηαζ ημοξ θίθμοξ ιμο tangueros, 

πμο γήζαιε ηυζα πμθθά ιαγί ηδ πνμκζά πμο πέναζε ηαζ ιμο έδςζακ απίζηεοηδ πανά 

ηαζ ηδ ιεβαθφηενδ δφκαιδ κα ζοκεπίζς. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Η πανμφζα ενβαζία έπεζ ςξ ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ ηζξ ζδιαζζμθμβήζεζξ ημο θφθμο 

ζηδκ πνμαθδιαηζηή ηδξ θειζκζζηζηήξ ζοβηνυηδζδξ ηδξ βκχζδξ. ημπυξ ηδξ είκαζ κα 

ελεηάζεζ ηδ δζαιυνθςζδ ημο θειζκζζηζημφ παναηηήνα ηδξ βκχζδξ ιε αάζδ ιζα 

ημζκςκζηή ζοβηνυηδζδ ημο θφθμο, υπςξ αοηή απακηά ζε μνζζιέκεξ θειζκζζηζηέξ 

επζζηδιμθμβζηέξ εεςνίεξ ηδξ ακαθοηζηήξ πανάδμζδξ αθθά ηαζ ηδξ ιεηαιμκηένκαξ 

θζθμζμθίαξ. Γεδμιέκμο υηζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ςξ ηθάδμξ ζοβηνμηείηαζ ιε 

αάζδ ακαθφζεζξ πμο ακήημοκ ζε δζαθμνεηζηά είδδ θειζκζζηζηχκ επζζηδιμθμβζχκ, δ 

πανμφζα ιεθέηδ επζπεζνεί κα εκημπίζεζ, κα ελεηάζεζ ηαζ κα ενιδκεφζεζ μνζζιέκα 

ηνίζζια επζπεζνήιαηα ηα μπμία ακαπηφζζμκηαζ ζημ πεδίμ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ, ζε έκα θάζια πμο εηηείκεηαζ απυ ημκ πνχζιμ θειζκζζηζηυ 

ειπεζνζζιυ έςξ μνζζιέκεξ ζφβπνμκεξ ιεηαιμκηένκεξ θειζκζζηζηέξ εεςνίεξ. 

 Απχηενμξ ζηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ κα ζοκελεηάζεζ ηδκ 

πνμαθδιαηζηή ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ζηδ ζπέζδ ηδξ ιε ημκ πχνμ ηδξ  

εηπαίδεοζδξ ηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ ζοκήεεζξ έιθοθεξ παναδμπέξ πμο εηεί 

ακαπανάβμκηαζ, κα εθέβλεζ ηδ δοκαηυηδηα αλζμπμίδζδξ ηςκ ακαβηαίςκ 

πνμτπμεέζεςκ ηαζ ηςκ παναδμπχκ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ χζηε δ 

θειζκζζηζηή μπηζηή κα βίκεζ μναηή ηαζ κα επζδνάζεζ ζημκ εεζιυ ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

 Τπδνεηχκηαξ ηδκ παναπάκς γδηδηζηή, δ μπμία απμαθέπεζ ζηδκ πνμζπάεεζα 

απάκηδζδξ ημο ηεκηνζημφ ενςηήιαημξ πμο αθμνά ημοξ υνμοξ ηαζ ημ πθαίζζμ ιέζα 

ζημ μπμίμ κμείηαζ δ ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ημο θφθμο ηαζ ηαεμνίγεζ ηδ ζοβηνυηδζδ 

ηδξ βκχζδξ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία, δ δμιή ηδξ ενβαζίαξ ζοβηνμηείηαζ ζε 

πέκηε ηεθάθαζα. 

 Σμ πνχημ ηεθάθαζμ ελεηάγεζ ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ 

ςξ ηθάδμο εκ ζπέζεζ ιε ηδκ παναδμζζαηή ιδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία. 

Παναημθμοεείηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δ θειζκζζηζηή ζηέρδ αζηείηαζ ζηδκ 

ακάθοζδξ ηαζ βκχζδ ηδξ έκκμζα ημο θφθμο, ζπδιαηίγμκηαξ, έηζζ, ημ επζζηδιμθμβζηυ 

οπυααενμ ηδξ. Γείπκμκηαζ μζ πνμζεββίζεζξ, μζ πναηηζηέξ ηαζ μζ ζοκεήηεξ πμο μδδβμφκ 

ζηδκ ακάπηολδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ. Αοηυ ημ εζζαβςβζηυ ηαηά ηάπμζμ 
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ηνυπμ ηεθάθαζμ ελεηάγεζ ηδκ πμνεία πνμξ ηδξ ζοβηνυηδζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ ςξ ηθάδμο ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ζηδνίγεηαζ ζηζξ ααζζηέξ παναδμπέξ πμο 

ηδκ παναηηδνίγμοκ ςξ πνμζέββζζδ, πνμηεζιέκμο κα ελεηαζηεί ημ ααζζηυ γήηδια ζηα 

επυιεκα ηεθάθαζα ηδξ ενβαζίαξ: Η επζζηδιμθμβζηή ζδιαζία ημο θφθμο, υηακ ημ 

θφθμ κμδιαημδμηείηαζ ςξ ημζκςκζηή ηαηδβμνία ηαζ μζ ζοκέπεζεξ αοηήξ ζημκ 

ηαεμνζζιυ ηδξ βκςζζαηήξ δζενβαζίαξ εκ βέκεζ. οιπεναίκεηαζ υηζ δ ακάδεζλδ ηςκ 

ακδνμηναηζηχκ πνμηαηαθήρεςκ μζ μπμίεξ ειπμηίγμοκ ηζξ θζθμζμθζηέξ πνμτπμεέζεζξ 

δζαθυνςκ αηαδδιασηχκ ηθάδςκ ζοκέηεζκε ζηδκ ακαβηαζυηδηα ακάπηολδξ εεςνζχκ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ. Καζ οπμζηδνίγεηαζ υηζ μζ θειζκζζηζηέξ ηνζηζηέξ ηδξ 

επζζηήιδξ ζοκέζηδζακ ηδκ πνμαθδιαημεεζία ιε αάζδ ηδκ μπμία ζοβηνμηείηαζ δ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία, ηαεχξ θένμοκ ζημ πνμζηήκζμ ημο δζαθυβμο ημ ηαεεζηχξ 

ηδξ εβηονυηδηαξ ηδξ επζζηδιμθμβίαξ ςξ ηθάδμο. Η έκκμζα βκχζδ, μζ βοκαζηείμζ υνμζ 

ζοβηνυηδζδξ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ηαζ δ ίδζα δ έκκμζα ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ 

εκηυξ ημο ζδζαίηενμο πθαζζίμο ηάεε ζοβηεηνζιέκδξ εηδμπήξ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ είκαζ μνζζιέκα απυ ηα επίδζηα. 

 Σμ δεφηενμ ηεθάθαζμ ακαθφεζ ηδκ επζζηδιμθμβία ημο θεμινιζηικού 

εμπειπιζμού (feminist empiricism) ηαζ, ζδζαίηενα ηδξ φζηενδξ εηδμπήξ ημο, 

πνμηεζιέκμο κα επζζδιακεμφκ μζ ααζζηέξ έκκμζεξ αοημφ ημο είδμοξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ ηαζ κα ακαδεζπεεί δ εκενβμπμίδζδ ημοξ ζηδ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβζηή ένεοκα. Ανπζηά, ελεηάγεηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ο ππώιμορ 

θεμινιζηικόρ εμπειπιζμόρ (original/spontaneous feminist empiricism) εκκμεί ημκ 

ακδνμηεκηνζζιυ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ιεεμδμθμβίαξ ηδξ βκχζδξ χζηε κα επζδζςπεεί δ 

ακαηνμπή ηςκ ακδνμηεκηνζηχκ ζηενεμηφπςκ. Ο ακδνμηεκηνζζιυξ ηαζ μ ζελζζιυξ 

ζηδκ επζζηδιμκζηή εεςνία ηαζ πνάλδ πνμζδζμνίγμκηαζ ςξ ημζκςκζηέξ πνμηαηαθήρεζξ 

ηαζ ςξ ζοκέπεζεξ ιζαξ «ηαηήξ» άζηδζδξ ηδξ επζζηήιδξ.  

 Απυ ηδκ άθθδ, δείπκεηαζ υηζ ο ύζηεπορ θεμινιζηικόρ εμπειπιζμόρ (recent 

feminist empiricism) ζηνέθεηαζ ζηδκ ακάδεζλδ ηςκ πθαζζζαηχκ παναβυκηςκ –υπςξ 

είκαζ ημ θφθμ– ηαηά ηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ. Καηά ηδκ ακάθοζδ ηαζ δζενεφκδζδ 

ημο φζηενμο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ, ελεηάγεηαζ δ εεςνία ηδξ Helen Longino, βζα 

κα απακηδεμφκ ηα ελήξ ενςηήιαηα: Πχξ ζοκδέμκηαζ μζ ημζκςκζηέξ παναδμπέξ 

οπμαάενμο ιε ηδ δζαζχκζζδ ηδξ ακδνμηεκηνζηυηδηαξ ηδξ παναδεδεβιέκδξ 

επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ; Με πμζμκ ηνυπμ δ ειπθμηή ηςκ ημζκςκζηχκ αλζχκ ζηδκ 

επζζηδιμκζηή ένεοκα ιπμνεί κα δζαζθαθίζεζ ηδκ επζζηδιζηή αλία ηδξ 
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ακηζηεζιεκζηυηδηαξ; Δκ πνμηεζιέκς, ακαθφεηαζ μ ηαίνζμξ νυθμξ ηςκ βκςζζαηχκ αθθά 

ηαζ ημζκςκζηχκ παναδμπχκ οπμαάενμο βζα ηδ κμδιαημδυηδζδ ηήξ εηάζημηε 

ηεηιδνζαηήξ ζπέζδξ ηαζ βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα απμζαθδκζζηεί μ θειζκζζηζηυξ 

παναηηήναξ αοηήξ ηδξ πθαζζζμηναηζηήξ εεχνδζδξ. Αηυιδ, δζενεοκάηαζ δ δοκαηυηδηα 

ηδξ ηνζηζηήξ ηςκ παναδμπχκ οπμαάενμο εκ ζπέζεζ ιε ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ηαζ ζε 

ακαθμνά ιε ηδκ αζημφιεκδ ακηζηεζιεκζηυηδηα ημο εηάζημηε βκςζζαημφ 

πενζεπμιέκμο. Σμ πνχημ ιένμξ ημο ηεθαθαίμο μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδκ ηνζηζηή πμο 

αζηείηαζ ζημκ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ ηδξ Longino ηαζ, ζδζαίηενα, ακαθμνζηά ιε ηδ 

δζαζθάθζζδ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηδξ εεςνία ηδξ. Τπμζηδνίγεηαζ υηζ δ εκ θυβς 

ηνζηζηή είκαζ δοκαηυ κα απακηδεεί ιε εζςηενζημφξ ηδξ εεςνίαξ ηδξ Longino υνμοξ: 

Οζ θειζκζζηζηέξ αλίεξ θμνηίγμοκ ημ πθαίζζμ ηςκ ηεηιδνίςκ, ηαηά ηνυπμ πμο δ 

δζαδζηαζία ημο εθέβπμο βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηδξ βκχζδξ κα ιδκ 

πενζμνίγεηαζ αιζβχξ ζημκ θειζκζζηζηυ παναηηήνα ημοξ, αθθά κα ζοκζζηά ιζα 

ημζκςκζηή δζαδζηαζία δ μπμία ζοκημκίγεηαζ ιε ηαζ ιπμνεί κα θένεζ εζξ πέναξ ημοξ 

ζηυπμοξ ιζαξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ. Η απυαθερδ είκαζ υηζ εθέβπμκηαξ ηνζηζηά 

ηζξ ακδνμηεκηνζηέξ παναδμπέξ οπμαάενμο ηαζ ακηζηαεζζηχκηαξ ηεξ ιε κέεξ, δεκ 

δζαζςκίγεηαζ δ ακδνμηεκηνζηυηδηα ηδξ βκχζδξ. 

 ηδ ζοκέπεζα ημο δεοηένμο ηεθαθαίμο, ελεηάγεηαζ δ εεχνδζδ ημο φζηενμο 

θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ ηδκ μπμία εζζδβείηαζ δ Lynn Hankinson Nelson. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, δζενεοκάηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δ επζπεζνδιαημθμβία ηδξ 

Nelson,ηαηά ηδκ επζζηδιμθμβζηή ακάθοζή ηδξ, εειαημπμζεί ημ γήηδια ημο 

βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ηαζ ελεηάγεηαζ δ έκκμζα ηδξ επιζηημολογικήρ κοινόηηηαρ 

(epistemological community) ηαζ δ ζδιαζία πμο αοηή απμηηά ζηδ εεςνία ηδξ. ηδ 

ζοκέπεζα, ακαθφεηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δ Nelson επζπεζνεί κα ζοκδέζεζ ημ 

βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ιε ηδκ έκκμζα ημο ηεηιδνίμο ζηδκ επζζηδιμθμβία ηαζ 

απμηζιάηαζ δ ηνζηζηή ζημκ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ ηδξ Nelson δ μπμία ακαθένεηαζ 

ζημ γήηδια ηδξ επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ. Ο θειζκζζηζηυξ παναηηήναξ ηδξ 

ειπεζνζζηζηήξ εεςνίαξ ηδξ Nelson οπμδδθχκεηαζ απυ ηα επζιένμοξ ζημζπεία ηδξ 

εεςνίαξ ηδξ, υπςξ είκαζ δ επζζήιακζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ ημζκυηδηαξ ςξ 

επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ, ηαεχξ ηαζ δ πθαζζζμεέηδζδ ημο βκςζζαημφ 

οπμηεζιέκμο απυ ηδκ έκκμζα θφθμ. 
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 Σμ ηνίημ ηεθάθαζμ πναβιαηεφεηαζ ημκ ζδζαίηενμ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

ζοβηνμηείηαζ δ βκχζδ ζηδ θεμινιζηική επιζηημολογία ηηρ ζκοπιάρ (feminist standpoint 

epistemology). Δηηζκχκηαξ απυ ηδκ απσική θεμινιζηική επιζηημολογία ηηρ ζκοπιάρ 

ηαηά ηδκ πνχηδ ζοβηνυηδζή ηδξ, ζφιθςκα ιε ηδ εεςνία ηδξ Nancy Hartsock, ημ 

ηεθάθαζμ αοηυ πνμπςνά ζηδ ιεθέηδ ηςκ εέζεςκ ηδξ κςπίυρ θεμινιζηικήρ 

επιζηημολογίαρ ηηρ ζκοπιάρ, υπςξ αοηή ακαπηφζζεηαζ απυ ηδ Sandra Harding. Η 

εεςνία ηδξ ζημπζάξ ηδξ Harding ελαίνεζ ηδκ ακαβηαζυηδηα ζοιπενίθδρδξ ηδξ γςήξ 

ηςκ ίδζςκ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ ημζκςκζηά πθαζζζμεεηδιέκδ ζφθθδρδ ηδξ βκχζδξ δ 

μπμία είκαζ ιενμθδπηζηά δζαιεζμθααδιέκδ απυ ηζξ βοκαζηείεξ μπηζηέξ βζα ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα. φιθςκα ιε ηδκ Harding, δ βοκαζηεία μπηζηή αηνζαχξ επεζδή 

ιενμθδπηεί αλζχκεζ ιζα πθδνέζηενδ ηαηακυδζδ ημο ηυζιμο απυ ηδκ οθζζηάιεκδ 

ακδνμηεκηνζηή μπηζηή πμο εεςνείηαζ  μοδέηενδ. ηδ αάζδ ηδξ εέζδξ αοηήξ, ημ ηνίημ 

ηεθάθαζμ εέηεζ ημ γήηδια ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο αθθά ηαζ ημ αίηδια ιζαξ 

δζαθμνεηζηήξ ζδιαζζμδυηδζδξ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, ηαεχξ δ εεςνία ηδξ ζημπζάξ 

ζημπεφεζ κα δζαηδνήζεζ ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ςξ ηνζηήνζμ ημο ηνυπμο βκςζζαηήξ 

ζοβηνυηδζδξ. Σέθμξ, ημ ηεθάθαζμ αοηυ ακηζιεηςπίγεζ ηδκ ηνζηζηή δ μπμία ιπμνεί κα 

ή έπεζ αζηδεεί ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ηαζ επζπεζνεί κα δείλεζ ηζξ 

δοκαηέξ ενιδκεοηζηέξ απακηήζεζξ ημοξ. 

 Σμ ηέηανημ ηεθάθαζμ αθμνά ζηδ ιεηαιμκηένκα θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία. 

Σμ ηεθάθαζμ αοηυ, ιεηά ηδκ εζζαβςβή ζημκ ιεηαιμκηενκζζιυ ςξ θζθμζμθζηυ ηίκδια, 

δζενεοκά, ζηδκ πνχηδ εκυηδηα, ημοξ υνμοξ οπυ ημοξ μπμίμοξ είκαζ δοκαηή δ ζφβηθζζδ 

ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ ζφιθςκα ιε ηζξ Nancy Fraser & 

Linda Nicholson, ηαζ ηδ Jane Flax. Κονίςξ, υιςξ, εδχ ελεηάγεηαζ δ ζπέζδ πμο 

πανάβεηαζ ιεηαλφ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ ηαζ δ 

ζοκεπαβυιεκδ αιθζζαήηδζδ ηδξ ζφκδεζδξ ημοξ, υπςξ δζαηοπχκμκηαζ ζηα ηείιεκα 

ηδξ Susan Bordo ηαζ ηδξ Susan Strickland. Σμ ενχηδια πμο ακηζιεηςπίγεηαζ είκαζ 

ζηδ αάζδ πμζχκ πνμτπμεέζεςκ εα ιπμνμφζε ιζα θειζκζζηζηή εεςνία, δ μπμία 

ζηδθζηεφεζ ηδ βοκαζηεία ηαηαπίεζδ ηαζ οπμζηδνίγεζ ηδκ απεθεοεένςζδ ηςκ βοκαζηχκ, 

κα εκανιμκζζηεί ιε ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ. Αημθμοεεί, ζηδκ επυιεκδ εκυηδηα, ημ 

ενχηδια εάκ ιπμνεί κα ακαδοεεί, έζης ςξ πνμμπηζηή, δ δοκαηυηδηα ζοβηνυηδζδξ 

ιεηαιμκηένκαξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ, εκ ιέζς ζηεπηζηζζηζηχκ θςκχκ πμο 

αιθζζαδημφκ ιζα ηέημζα δοκαηυηδηα ηαζ ακηζννήζεςκ πνμξ έκακ θειζκζζηζηυ 
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ιεηαιμκηενκζζιυ. Σμ ενχηδια αοηυ ελεηάγεηαζ ιε αάζδ ηα ηείιεκα ηδξ Seyla 

Benhabib ηαζ ηςκ Nancy Fraser ηαζ Linda Nicholson. 

 Αημθμφεςξ, ζημ ίδζμ ηεθάθαζμ δζενεοκχκηαζ μζ εέζεζξ ηαζ μζ παναδμπέξ ημο 

θεμινιζηικού μεηαμονηεπνιζμού (feminist postmodernism) ηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ 

αοηέξ ηαεμνίγμοκ ηάεε θμνά ημκ παναηηήνα ηςκ πμζηίθςκ πνμζεββίζεςκ ημοξ. 

Γίκεηαζ πνμζπάεεζα κα ζημζπεζςεεηδεμφκ μζ θζθμζμθζηέξ εέζεζξ ηδξ Susan Hekman, 

ηδξ Luce Irigaray, ηδξ Julia Kristeva ηαζ ηδξ Donna Haraway ακαθμνζηά ιε ηδκ 

έκκμζα βοκαίηα ηαζ ηδκ έκκμζα θφθμ. Δλεηάγμκηαζ ημ γήηδια ηδξ απυννζρδξ 

δζπμημιζχκ ηδξ κεςηενζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, υπςξ δ δζπμημιία ιεηαλφ έθθμβμο ηαζ ιδ 

έθθμβμο ηαζ δ δζπμημιία ιεηαλφ οπμηεζιέκμο ηαζ ακηζηεζιέκμο, αθθά ηαζ δ 

ακαβηαζυηδηα δζαηήνδζδξ ή ηαηάνβδζδξ ηδξ δοαδζηυηδηαξ ημο θφθμο. Σέθμξ, ζηδκ 

ηεθεοηαία εκυηδηα ημο ηεθαθαίμο, ενεοκάηαζ λεπςνζζηά δ επζηεθεζηζηή εεςνία βζα ημ 

θφθμ, ιε αάζδ ηονίςξ ημ αζαθίμ ηδξ Judith Butler Gender Trouble. Feminism and the 

Subversion of Identity (1990), ημ μπμίμ λεπςνίγεζ βζα ηδκ ζδζαίηενδ εκκμζμθυβδζδ ημο 

θφθμο ηδκ μπμία εζζδβείηαζ. Η Butler, ηαζκμημιχκηαξ, ζηνέθεηαζ ζηδκ ακάθοζδ ηδξ 

ηδξ ζοβηνυηδζδξ ημο θφθμο ςξ επζηεθεζηζηήξ πνάλδξ. 

 Καεχξ δ εεχνδζδ πενί βκχζδξ αθμνά ημοξ επζιένμοξ επζζηδιμκζημφξ 

ηθάδμοξ ηαζ ηζξ πναηηζηέξ ιε αάζδ ηζξ μπμίεξ πανάβμοκ ημ βκςζζαηυ πνμσυκ ημοξ, δ 

εέζδ ηδξ επζζηδιζηήξ οπενμπήξ ηςκ ακδνχκ ηδκ μπμία εκημπίγεζ ηαηαββεθηζηά δ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία εκδζαθένεζ ηαζ ηδκ εηπαζδεοηζηή ένεοκα. Δδχ εκημπίγεηαζ 

δ ακάβηδ αλζμπμίδζδξ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ζημκ εηπαζδεοηζηυ εεζιυ, 

δζαηοπχκμκηαξ ζημ πέιπημ ηεθάθαζμ ηα αηυθμοεα ενςηήιαηα: Οθείθεζ δ επζζηήιδ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ κα οζμεεηήζεζ μνζζιέκεξ παναδμπέξ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ; Με πμζμκ ηνυπμ ιπμνεί κα μζηεζμπμζδεεί ηαζ κα εκηαπεεί ηάεε είδμξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ζημ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ; Πμζμ είκαζ ημ εεηζηυ 

παναηηδνζζηζηυ ημ μπμίμ είκαζ ζε εέζδ κα πνμζθένεζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία 

ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ; 

 ημ ηαηαθδηηζηυ πέιπημ ηεθάθαζμ, ανπζηά, επζπεζνείηαζ ιζα δζενεφκδζδ ηδξ 

αλζμπμίδζδξ ημο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ ζηδκ εηπαίδεοζδ.  Δπζδζχηεηαζ κα 

απακηδεεί ημ ενχηδια εάκ εα ιπμνμφζε δ εηπαίδεοζδ κα μζηεζμπμζδεεί ημκ 

θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ βζα κα αλζμπμζήζεζ πναηηζηέξ πμο ελμζηεζχκμοκ ημοξ ιαεδηέξ 

ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ ιε έκακ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ βκςζζαηήξ παναβςβήξ πμο θαιαάκεζ 
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οπυρδ δζαθμνεηζηέξ απυ ηζξ παναδεδμιέκεξ έιθοθεξ παναδμπέξ οπμαάενμο. ηδκ 

εκυηδηα αοηή δζενεοκάηαζ ηονίςξ δ ζοκέπεζα πμο εα είπε βζα ηδκ εηπαίδεοζδ μ 

παναηηήναξ ηςκ παναδμπχκ οπμαάενμο ιε αάζδ ηδ εεςνία ηδξ Longino, αθθά ηαζ μ 

ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δ έκκμζα ηδξ επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ ηδξ Nelson, ςξ δ 

ααζζηή έκκμζα ημο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ, εα ιπμνμφζε κα ζοιαάθεζ ζηδ 

δζαπαζδαβχβδζδ ζπεηζηά ιε ηζξ έιθοθεξ ζπέζεζξ. 

 Τπυ πμίμοξ υνμοξ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ιπμνεί κα αθμνά 

ηδ βκχζδ πμο μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ επζπεζνμφκ ζημ ζπμθείμ; Με αάζδ ημ 

ενχηδια αοηυ, ελεηάγεηαζ δ δοκαηυηδηα ζοβηνυηδζδξ ηαζ μζηεζμπμίδζδξ απυ ημοξ 

ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ ιζαξ ζθαζνζηυηενδξ ηαζ θζβυηενμ παναπμζδιέκδξ βκχζδξ, 

ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηονίανπδ εεςνμφιεκδ ςξ έιθοθα μοδέηενδ αθθά ακδνμηεκηνζηή 

μπηζηή, βκχζδ δ μπμία εα ακαβκςνίγεζ ςξ πνμτπυεεζδ ηδκ ακάβηδ ηνζηζηήξ ελέηαζδξ 

ηαηά ημ δοκαηυκ πενζζζυηενςκ βοκαζηείςκ παναδμπχκ οπμαάενμο. Σζ ζδιαίκεζ υηζ μζ 

ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ πνέπεζ κα θάαμοκ οπυρδ ημοξ ηδ θειζκζζηζηή ακάθοζδ ηαζ, 

ζηδ ζοκέπεζα, κα ζοβηνμηήζμοκ πεναζηένς ηδ βκχζδ βζα ηζξ δζηέξ ημοξ γςέξ; ημ 

πθαίζζμ αοηήξ ηδξ ζοθθμβζζηζηήξ, ελεηάγμκηαζ μνζζιέκεξ εκζηάκζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ 

πζεακή οπμηίιδζδ ηςκ αννέκςκ ιαεδηχκ αθθά ηαζ ακαθμνζηά ιε πζεακέξ ανκδηζηέξ 

ζοκέπεζεξ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηδξ ζημπζάξ ηαζ επζπεζνείηαζ δ οπένααζδ αοηχκ 

ηςκ εκζηάκζεςκ. 

 ηδ ζοκέπεζα, ελεηάγεηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ εεςνίαξ ηδξ θνμκηίδαξ ςξ ιζα 

θειζκζζηζηή εεςνία πμο ακαπηφζζεηαζ απυ ηδ Nel Noddings ηαζ μζ ηνυπμζ 

αλζμπμίδζδξ ηαζ εθανιμβήξ ημοξ ζημ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια. Η εκυηδηα αοηή, 

ακαθφμκηαξ ηδ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ, ηαεχξ ηαζ μνζζιέκεξ ηνζηζηέξ ακηαπακηήζεζξ 

ζε αοηήκ, επζπεζνεί κα απακηήζεζ ζηα παναπάκς ενςηήιαηα. Δπζζδιαίκεηαζ δ ααζζηή 

παναδμπή υηζ δ ημοθημφνα ηδξ θνμκηίδαξ εεςνείηαζ βοκαζηεία ζοκήεεζα, ηαεχξ έπεζ 

ζοκδεεεί ηονίςξ ιε ηζξ ζοκήεεζεξ ηςκ βοκαζηχκ, πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ δεκ 

ιπμνεί κα οζμεεηδεεί ηαζ απυ άκδνεξ. 

 Πχξ εηθνάγεηαζ μ θειζκζζηζηυξ ιεηαιμκηενκζζιυξ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ; Πχξ δ ένεοκα βζα ημ θφθμ ζηδκ εηπαίδεοζδ ιπμνεί κα ειπενζέπεζ 

παναηηδνζζηζηά ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ; Δπζπεζνχκηαξ κα απακηήζεζ ζε 

ηέημζα ενςηήιαηα, δ εκυηδηα αοηή αλζμπμζεί ηζξ ιεηαιμκηένκεξ θειζκζζηζηέξ εεςνίεξ 

ηδξ Hekman, ηδξ Irigaray ηαζ ηδξ Haraway μζ μπμίεξ ακαθφεδηακ ζημ ηέηανημ 
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ηεθάθαζμ, πνμηεζιέκμο κα μδδβδεεί ζηδκ πναβιάηεοζδ ημο θειζκζζηζημφ 

ιεηαιμκηενκζζιμφ ακαθμνζηά ιε ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ κα εκημπίζεζ ηζξ ηφνζεξ 

παναδμπέξ ημο, υπςξ είκαζ δ αιθζζαήηδζδ ημο έιθοθμο δοσζιμφ, αθθά ηαζ μνζζιέκεξ 

ακηζπαναεέζεζξ ιεηαλφ ηςκ οπμζηδνζπηχκ ηαζ ηςκ επζηνζηχκ ημο. ηδ αάζδ αοηή, 

ελεηάγμκηαζ ηαζ μζ εέζεζξ ηδξ Bronwyn Davies, ηδξ Barbara Houston ηαζ ηδξ Kathryn 

Pauly Morgan ακαθμνζηά ιε ημ γήηδια ηδξ απμδυιδζδξ ηςκ δοαδζηχκ έιθοθςκ 

ηαηδβμνζχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ, άνα ηδξ απμδυιδζδξ ημο θφθμο υπςξ αοηυ έπεζ 

ζοβηνμηδεεί ζηδ δζπμημιία ιεηαλφ άκδνα ηαζ βοκαίηαξ. 

 Σέθμξ, ελεηάγεηαζ εάκ εα ιπμνμφζε κα αλζμπμζδεεί ζηδκ εηπαίδεοζδ δ 

επζηεθεζηζηή εεςνία ηδξ Butler βζα ημ θφθμ. Μπμνεί κα οπμζηδνζπηεί υηζ μζ πνάλεζξ 

ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ ιαεδηνζχκ ακαπανάβμοκ ηαζ ζοβηνμημφκ ηδκ έιθοθδ 

ηαοηυηδηα ημοξ; Πνμηεζιέκμο κα δζενεοκδεεί ημ ενχηδια αοηυ, ελεηάγμκηαζ 

μνζζιέκα ηείιεκα πμο ακαθένμκηαζ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηα μπμία 

πναβιαηεουιεκα ηδ εεςνία ηδξ Butler βζα ηδκ επζηεθεζηζηή ζοβηνυηδζδ ημο θφθμο 

εέημοκ ημ γήηδια ημο ζζπονμφ εηενμθοθμθζθζημφ πθέβιαημξ πμο ηονζανπεί ζηα 

ζπμθεία. ηδ ζοκέπεζα, ηίεεηαζ πνμξ απάκηδζδ ημ ενχηδια: ηςκ μνίςκ: Μέπνζ πμζμ 

ααειυ δ έιθοθδ ηαοηυηδηα ηςκ ιαεδηχκ ιπμνεί κα ακαζοβηνμηείηαζ ή κα 

ιεηαζπδιαηίγεηαζ ηαηά ηδκ εβηαείδνοζή ηδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ;  

 Η ζπεηζηή ακάθοζδ επζηεκηνχκεηαζ ηονίςξ ζηα ηείιεκα ηδξ Harding 

ακαθμνζηά ιε ημκ πνχζιμ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ ηαζ, ηονίςξ, ζηδ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, ηςκ Longino ηαζ Nelson υζμκ αθμνά ημκ φζηενμ 

θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ, αθθά ηαζ ζηα ηείιεκα ηδξ Hekman, ηδξ Irigaray ηαζ ηδξ 

Butler ακαθμνζηά ιε ημκ ιεηαιμκηένκμ θειζκζζιυ.Σα ηείιεκα αοηά επεθέβδζακ ςξ ηα 

πζμ ακηζπνμζςπεοηζηά ηςκ ηνζχκ εηδμπχκ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, ζηδ αάζδ 

ηδξ ζδζαίηενδξ μπηζηήξ ηδξ ενβαζίαξ δ μπμία επζπείνδζε κα θςηίζεζ ηδ βκςζζαηή υρδ 

ηδξ έκκμζαξ θφθμ, ακαγδηχκηαξ ηζξ βκςζζαηέξ πνμτπμεέζεζξ ημο. ηδκ ενβαζία αοηή 

δζαπζζηχκεηαζ υηζ μ ιεηαιμκηένκμξ θειζκζζιυξ δεκ εέηεζ ιε παναδμζζαημφξ 

επζζηδιμθμβζημφξ υνμοξ ημ πνυαθδια ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ηαζ 

εκκμζμθυβδζδξ ημο θφθμο, αθθά ακαηζκεί γδηήιαηα ηςκ έιθοθςκ ηαοημηήηςκ ιε ιδ 

ακαθοηζημφξ ηαζ ιδ ζοζηδιαηζημφξ ηνυπμοξ. διακηζηή εέζδ, αέααζα, ζηδκ ένεοκα 

ηαηαθαιαάκμοκ, ακάιεζα ζε άθθα, ηαζ ηα ηείιεκα ηδξ Bordo, ηδξ Strickland, ηδξ 

Benhabib, ηδξ Kristeva, ηδξ Haraway, ηδξ Noddings ηαζ ηδξ Houston, ηα μπμία 
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ζοιπθδνχκμοκ ηδκ πανμφζα ιεθέηδ βζα ιζα εκδεθεπέζηενδ ηαηακυδζδ ηςκ 

γδηδιάηςκ. 

 Πνμηεζιέκμο δ ένεοκα κα είκαζ υζμ ημ δοκαηυκ πθδνέζηενδ ςξ πνμξ ηδ 

ιεθέηδ ηςκ ηνζχκ εηδμπχκ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα 

ελεηαζηεί πανάθθδθα ηαζ δ ηνζηζηή πμο αζηείηαζ ζηζξ ααζζηυηενεξ θειζκζζηζηέξ 

εεςνίεξ ζηζξ μπμίεξ ζηδνίπηδηε δ ακάθοζδ ηαζ, πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζημκ πνχζιμ ηαζ 

φζηενμ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ, ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ηαζ ζε 

μνζζιέκεξ ιεηαιμκηένκεξ θειζκζζηζηέξ εεςνήζεζξ. Η ζηναηδβζηή αοηή ζπεηίγεηαζ ιε 

ηδ ιεηέπεζηα πνμζπάεεζα ελέηαζδξ ημο ενςηήιαημξ ζπεηζηά ιε ημ πμζεξ θειζκζζηζηέξ 

επζζηδιμθμβζηέξ εεςνίεξ ακηέπμοκ ζηδκ ηνζηζηή πμο δέπμκηαζ ηαζ, ςξ εη ημφημο, έπεζ 

κυδια κα ελεηαζημφκ ζηδκ ενβαζία δ εκδεπυιεκδ έκηαλδ ημοξ ζημ εηπαζδεοηζηυ 

πεδίμ. 

 οκεπχξ, δ πανμφζα ένεοκα ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ααζίγεηαζ ζημκ 

εκημπζζιυ ηαζ ηδκ ακαζοβηνυηδζδ επζπεζνδιάηςκ ιε ηα μπμία μζ θειζκζζηζηέξ 

εεςνίεξ ηαηακμμφκ ηζξ έκκμζεξ ημο θφθμο ηαζ ηδξ βκχζδξ ημο, ιε ηνυπμ πμο δεκ 

απακηάηαζ απυ ηδκ ειπεζνζηή ένεοκα. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ηαηακμδηζηή ζφκεεζδ ηςκ 

δζαθμνεηζηχκ θειζκζζηζηχκ εεςνζχκ, μζ μπμίεξ εζζδβμφκηαζ έκακ θειζκζζηζηυ 

παναηηήνα ηδξ βκχζδξ ηαζ ιζα θειζκζζηζηή ζδιαζία ημο θφθμο, ηαεχξ ηαζ βζα ιζα 

πνμζπάεεζα κα δζενεοκδεεί δ δοκαηυηδηα αλζμπμίδζήξ ημοξ ζημ εηπαζδεοηζηυ πεδίμ. 

οκεπχξ, ζηδ αάζδ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ηςκ θειζκζζηζηχκ εεςνζχκ ηαζ ηδξ 

ζπεηζηήξ αοημκμιίαξ ιεηαλφ ημοξ, δμιμφκηαζ ηα ακηίζημζπα ηεθάθαζα πμο 

πναβιαηεφμκηαζ ηζξ πνμζεββίζεζξ ημοξ βζα ιζα ηαηά ημ δοκαηυκ  επανηή απμηφπςζδ 

ημο πενίπθμημο παναηηήνα ημοξ. Η ζοκμθζηή δμιή ηςκ ηεθαθαίςκ οπδνεηεί ηδ 

γδηδηζηή ηδξ ενβαζίαξ πμο είκαζ δ ακάθοζδ ηςκ ηνυπςκ ιε ημοξ μπμίμοξ 

ηαηαζηεοάγεηαζ δ έκκμζα θφθμ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία. Η ενβαζία δεκ 

ελεηάγεζ ηδκ ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ημο θφθμο απυ πθεονάξ επζζηδιχκ υπςξ δ 

ημζκςκζμθμβία, δ ζζημνία ηαζ δ βθςζζμθμβία, αθθά επζζηδιμθμβζηά, βζα κα εκημπίζεζ 

υηζ δ ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ημο θφθμο ζδιαημδμηεί ιζα αθθαβή επζζηδιμθμβζημφ 

παναδείβιαημξ, ηαεχξ αιθζζαδηεί ημκ μοζζμθμβζηυ πνμζδζμνζζιυ ημο θφθμο ηαζ 

ακαγδηεί ηζξ εκκμήζεζξ ημο ςξ ακηζηεζιέκμο ημζκςκζηχκ ηαζ πμθζηζζιζηχκ 

ηαηαζηεοχκ. 
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 Η ενιδκεοηζηή εέζδ πμο οζμεεηεί ηαζ επζπεζνεί κα οπμζηδνίλεζ δ ενβαζία αοηή 

είκαζ υηζ δ ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ημο θφθμο ηαζ δ θειζκζζηζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ 

βκχζδξ ημο ηίεεκηαζ ιε δζαθμνεηζημφξ υνμοξ ζηζξ πμζηίθεξ εηδμπέξ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ. Η δζαηνζαή δείπκεζ ηδκ ακεπάνηεζα ημο ππώιμος θεμινιζηικού 

εμπειπιζμού μ μπμίμξ εηηζιά υηζ δ πμζμηζηή απθχξ ηαζ ιυκμ βοκαζηεία ζοιιεημπή, 

άνα δ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ επζζηήιδ, εα ήηακ δ θφζδ βζα ηδκ 

άνζδ ιζαξ εκ ηςκ βεκκάζεαζ ακδνμηναηζηήξ βκχζδξ. πεηζηά ιε ημκ ύζηεπο 

θεμινιζηικό εμπειπιζμό, δ πανμφζα ενβαζία ηνίκεζ υηζ είκαζ ζδιακηζηυ κα 

ακαβκςνζζηεί δ επίδναζδ ηδξ εκκμζμθυβδζδξ ημο θφθμο ζημκ ηνυπμ ηδξ ζοβηνυηδζδξ 

ηδξ ίδζαξ ηδξ βκχζδξ ηαζ, ηονίςξ, ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, ακαδεζηκφμκηαξ ηδκ 

αλία ηςκ παναδμπχκ οπμαάενμο, δ ηνζηζηή ελέηαζδ ηςκ μπμίςκ ζημπεφεζ ζηδκ άνζδ 

ημο ακδνμηεκηνζημφ παναηηήνα ηδξ βκχζδξ. Αηυιδ πενζζζυηενμ εεηζηυξ, ζηδ 

θεμινιζηική επιζηημολογία ηηρ ζκοπιάρ, ηνίκεηαζ μ ζζπονζζιυξ υηζ δ μπηζηή ηδξ 

βοκαζηείαξ γςήξ, ζηδ αάζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηςκ αζςιάηςκ ηςκ βοκαζηχκ, 

αλζχκεζ ιζα πθδνέζηενδ ζφθθδρδ ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ιζα 

ακηίζημζπδ ζθαζνζηυηενδ ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ απυ ηδ εεςνμφιεκδ ςξ μοδέηενδ 

ακδνμηεκηνζηή μπηζηή. Σέθμξ, δ δζαηνζαή αλζμθμβεί εεηζηά ηδ ααζζηή εέζδ ημο 

θειζκζζηζημφ ιεηαιμκηενκζζιμφ, δ μπμία πνμζθένεζ ζηδ ζογήηδζδ βζα ημ θφθμ ηδκ 

ακαηνεπηζηή ζδέα ηδξ εβηαηάθεζρδξ ημο δζπυθμο άκδναξ-βοκαίηα ηαζ, ακηί ηςκ 

απυθοηςκ εκκμζμθμβζηχκ μνίςκ αζμθμβζημφ ηαζ ημζκςκζημφ θφθμο, ηδ δζάκμζλδ ηδξ 

ένεοκαξ βζα ημ θφθμ πνμξ κέεξ ηαηεοεφκζεζξ. 

 Αηυιδ, ζε έκα δεφηενμ επίπεδμ, δ δζαηνζαή δείπκεζ υηζ ιζα πμζηζθία 

δζαθμνεηζηχκ ιεηαλφ ημοξ παναδμπχκ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ιπμνμφκ κα 

αλζμπμζδεμφκ ζημ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ ενβαζία οπμζηδνίγεζ 

υηζ δ ακεπανηήξ αλίςζδ ηδξ ζζυηδηαξ ηςκ εοηαζνζχκ ζηα δφμ θφθα ζηδκ εηπαίδεοζδ 

πνέπεζ κα δχζεζ ηδ εέζδ ηδξ ζημ ζζπονυηενμ αίηδια ηδξ θειζκζζηζηήξ δζεηδίηδζδξ 

ιζαξ δζαθμνεηζηήξ ηαηακυδζδξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, δ μπμία ιπμνεί κα 

δζδάζηεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ, ςξ ζπμθζηή βκχζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ, 

δίκμκηαξ έιθαζδ ζε αλίεξ πμο δεκ αβκμμφκ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο βοκαζηείμο θφθμο 

ηαζ θαιαάκμοκ οπυρδ ηδκ ίδζα ηδκ μπηζηή ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ. Σέθμξ, δ δζαηνζαή 

δεκ εκζηενκίγεηαζ ηδ ιεηαιμκηένκα εβηαηάθεζρδ ηςκ έιθοθςκ ηαεμνζζιχκ, ςζηυζμ 

δζαπζζηχκεζ ηδ βμκζιυηδηα ηδξ ακαηνεπηζηήξ δοκαηυηδηαξ επακακαηάθορδξ ηςκ 

θφθςκ ηαηά ηδκ επζηέθεζδ ημοξ. Δπζηεκηνχκεηαζ ζε ηάεε θειζκζζηζηή εεςνία ηαζ 



21 

 

δείπκεζ πχξ δ ζοβηεηνζιέκδ πνμζέββζζδ ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί ζημκ πχνμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ  

 

 



22 

 

 

Κεθάιαην Πξώην 

1. Η ΦΔΜΙΝΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΟΛΟΓΙΑ Χ ΚΛΑΓΟ 

 

1.1 Πνμξ ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ 

Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ςξ δζαηνζηυξ ηθάδμξ είκαζ ιζα ζπεηζηά πνυζθαηδ 

πνμζέββζζδ ηδξ θζθμζμθζηήξ ένεοκαξ δ μπμία ηεθεί αηυιδ ζε ελέθζλδ. Δλοπαημφεηαζ 

υηζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ακαπηφζζεηαζ ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ παναδμζζαηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ αθθά ηαζ ζε ακηίζηζλδ ιε μνζζιέκεξ παναδεδμιέκεξ παναδμπέξ ηδξ. 

Δθυζμκ ζημ πθαίζζμ ηδξ παναδμζζαηήξ επζζηδιμθμβίαξ δεκ εειαημπμζείηαζ ειθαηζηά 

δ έκκμζα ημο θφθμο, δ LorraineCode, ηo 1981, εέηεζ ακάιεζα ζε άθθα ηαζ ημ ενχηδια 

εάκ ημ θφθμ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ιπμνεί κα έπεζ ιζα δζαηνζηή επζζηδιμθμβζηή 

ζφθθδρδ. Οζ πνχηεξ ηαηαθαηζηέξ απακηήζεζξ ζημ ενχηδια αοηυ πανμοζζάγμκηαζ ζημ 

ένβμ ηςκ Harding ηαζ Hintikka, Discovering Reality: Feminist Perspectives on 

Epistemology, Metaphysics, Methodology, and Philosophy of Science, ημ μπμίμ 

εηδίδεηαζ ημ 1983 απμηεθχκηαξ ηδκ πνχηδ μοζζαζηζηά μνβακςιέκδ πνμζπάεεζα βζα 

ηδκ ακάπηολδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ςξ ηθάδμο. (Code, 1998, ζ. 173∙ 

Grasswick & Webb, 2002, ζ. 188). Δάκ δ εεχνδζδ ηςκ ακδνχκ ηαζ ηςκ πεπμζεήζεςκ 

ημοξ πμο ζοκέζηδζακ ημ ηονίανπμ βκςζζαηυ πνυηοπμ δεκ επζηοβπάκεζ ιζα 

πναβιαηζηή ηαηακυδζδ ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ, εφθμβα ένπεηαζ ζημ πνμζηήκζμ δ 

ακάβηδ ιζαξ κέαξ ακάθοζδξ ηδξ έκκμζαξ βκχζδ. 

 Μπμνμφκ υιςξ κα ζοζηαεμφκ δζαηνζηέξ θειζκζζηζηέξ μπηζηέξ ζηδκ 

επζζηδιμθμβία; (Harding&Hintikka, 1983, ζ. ix) ημ ζοθθμβζηυ αοηυ ένβμ, μνζζιέκα 

ενςηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ, ηαζ ηα μπμία μδδβμφκ ζηδ 

ζοβηνυηδζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, είκαζ ηα ελήξ: Πχξ μζ θειζκζζηζηέξ 

ηνζηζηέξ ηδξ επζζηήιδξ επδνεάγμοκ ηδ θζθμζμθία ηδξ επζζηήιδξ; Σζ είδμοξ 

επζζηδιμθμβία είκαζ ακαβηαία βζα ηδ δζηαζμθυβδζδ ηςκ θειζκζζηζηχκ ηνζηζηχκ ηδξ 

επζζηήιδξ; Μήπςξ δ πνμζεήηδ ηδξ ηαηακυδζδξ ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ ήδδ 

οπάνπμοζα βκχζδ βζα ημκ ηυζιμ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή γςή δεκ είκαζ επανηήξ ή 

ηαηάθθδθδ; (Harding&Hintikka, 1983, ζ. ix∙ Nelson, 2002, ζ. 317)  
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 Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί εδχ υηζ ζηδ αζαθζμβναθία ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ βεκζηά ημ θφθμ κμείηαζ ςξ ημζκςκζηυ θφθμ, ςξ θφθμ ημζκςκζηά 

ηαηαζηεοαζιέκμ. To θφθμ ςξ ακηζηείιεκμ ακαθμνάξ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ δζαιμνθχκεηαζ εκ ημζκςκία ηαζ δεκ ηαεμνίγεηαζ απυ βεκεηήζζμοξ 

πανάβμκηεξ. Οζ έιθοθεξ δζαθμνέξ ηαεμνίγμκηαζ εκηυξ ηςκ ημζκςκζηχκ δμιχκ ηαζ 

πναηηζηχκ, ιε αάζδ ημζκςκζημφξ ηακυκεξ μζ μπμίμζ απμδίδμοκ ηα ημζκςκζηά 

παναηηδνζζηζηά ζημ θφθμ. Η ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ημο θφθμο είκαζ δ ζοβηνυηδζή 

ημο ςξ ιζαξ ημζκςκζηήξ δζενβαζίαξ ιέζα ζε δζάθμνα πθαίζζα. Αοηή δ οπενάζπζζδ ηδξ 

ημζκςκζηήξ ηαηαζηεοήξ ημο θφθμο ζηδ θειζκζζηζηή ζηέρδ, αέααζα, δεκ ζοκεπάβεηαζ 

πθήνδ εβηαηάθεζρδ ημο θοζζημφ βεβμκυημξ ηδξ θοζζηήξ ακαημιζηήξ δζάηνζζδξ ηςκ 

θφθςκ.(Βέζημο, 2013, ζ. 1-4∙ Καηζζαιπμφνα, 2009, ζ.1∙ Kehily, 2001, ζ. 117). ιςξ, 

πνμζθένεζ ηδ δοκαηυηδηα πναβιάηεοζδξ ηδξ βοκαίηαξ ηαζ ημο άκδνα, ηδξ 

εδθοηυηδηαξ ηαζ ηδξ ακδνζηυηδηαξ, πςνίξ κα ακάβεζ ηδ ζηέρδ ζε αζμθμβζηά 

παναηηδνζζηζηά. (Αεακαζίμο, 2006, ζ. 24).  Γεκζηυηενα, υιςξ, δ θειζκζζηζηή εεςνία 

ηαζ δ εονφηενδ θειζκζζηζηή ένεοκα, ζδζαίηενα απυ ημ 1980 ηαζ ιεηά, πνμηνίκμοκ ημ 

ημζκςκζηυ θφθμ. Με άθθα θυβζα, ιε ημκ υνμ θφθμ δδθχκμοκ ημζκςκζηά ηαεμνζζιέκα 

παναηηδνζζηζηά, απμννίπημκηαξ ηδκ οπενάζπζζδ ημο αζμθμβζημφ θφθμο ημ μπμίμ 

ηαεμνίγεηαζ βεκεηζηά ηαζ ακαθένεηαζ ζηζξ αζμθμβζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ανζεκζημφ ηαζ 

εδθοημφ. (Βέζημο, 2013, ζ. 1-4). Βαζζηή πνμτπυεεζδ βζα ηδκ παναπάκς απυννζρδ 

είκαζ δ ακαηνεπηζηή ηνζηζηή ημο θφθμο ςξ μοζίαξ ηαζ δ ακηζμοζζμθμβζηή οζμεέηδζδ 

ημο ςξ ακηζηεζιέκμο ημζκςκζηχκ ηαζ πμθζηζζιζηχκ πναηηζηχκ. Αοηυ ημ ημζκςκζηά 

ηαηαζηεοαζιέκμ θφθμ ζηδ αάζδ ηςκ ημζκςκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ βοκαζηχκ, 

ακηζηζεέιεκμ ιε ιζα θοζζημπμίδζδ ηδξ εδθοηυηδηαξ, απμηεθεί ηδ αάζδ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ ζηέρδξ. (Ιββθέζδ, 2001, ζ. 16). ηδ αάζδ αοηήξ ηδξ παναδμπήξ ηαζ 

απυαθερδξ ιζαξ ημζκςκζηήξ ηαηαζηεοήξ ημο θφθμοακαπηφζζμκηαζ ιε δζάθμνμοξ 

ηνυπμοξ ηαζ ιέζα ζε δζαθμνεηζηέξ ζοκεήηεξ μζ δζάθμνεξ εεςνήζεζξ ζηδ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία, υπςξ εα θακεί ζηδ ζοκέπεζα ηδξ ενβαζίαξ. 

 Δπζζηνέθμκηαξ ζηδ δζενεφκδζδ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ ςξ ηθάδμο, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ πνζκ ηδκ ακάδοζδ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ δ επζζηδιμκζηή βκχζδ, ηαεχξ δεκ αθμνμφζε ηζξ 

έιθοθεξ ζδζαζηενυηδηεξ, δζαθφθαζζε ηάπμζμο είδμοξ ακηζηεζιεκζηυηδηα, βζ’ αοηυ ηαζ 

δ επζζηδιμθμβία οπεναζπζγυηακ ηδκ εθεφεενδ ημζκςκζηχκ αλζχκ επζζηδιζηή 

ηακμκζζηζηυηδηα ηαζ, εκ ηέθεζ, ηδκ αλζαηή μοδεηενυηδηά ηδξ. οκεπχξ, μ υνμξ 
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θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ακηδπεί ανπζηά ςξ μλφιςνμ ζπήια ηαζ ςξ ακηίθαζδ εκ 

ζπέζεζ ιε ηδκ παναδεδεβιέκδ ηονίανπδ (mainstream) επζζηδιμθμβία δ μπμία δεκ 

εκδζαθένεηαζ βζα ηδ δζενεφκδζδ ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ ηαηά ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ 

βκχζδξ αθθά βζα ηζξ ακαβηαίεξ ηαζ επανηείξ ζοκεήηεξ μζ μπμίεξ μδδβμφκ ζηδκ 

ακηζηεζιεκζηή βκχζδ. (Code, 1998, ζ. 173∙ Code, 2007, ζ. 216). Η παναδμζζαηή 

επζζηδιμθμβία εεςνείηαζ υηζ δεκ επδνεάγεηαζ απυ ενςηήιαηα πενί αλζχκ, επεζδή δ 

βκχζδ είκαζ αλζαηά μοδέηενδ ηαζ ακηζηεζιεκζηή, απαθθαβιέκδ απυ πμθζηζηά 

εκδζαθένμκηα ηαζ πνμζςπζηέξ επζεοιίεξ πάνδ ζημοξ επζζηδιμκζημφξ ηακυκεξ. 

(Grasswick&Webb, 2002, ζ. 185∙ Harding, 1990b, ζ. 89). Δπμιέκςξ, ανπζηά, δ 

θειζκζζηζηή μπηζηή ζηδκ επζζηήιδ ηαζ ζηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ εα ακηζιεηςπίζεζ 

ακηζζηάζεζξ ηαζ εα επζηνζεεί ςξ πμθζηζηή μπηζηή δ μπμία ακηζηίεεηαζ ζημκ έθθμβμ 

ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ ζηδκ παναδμζζαηή επζζηδιμθμβία. (Harding, 1991, ζ. 105) 

 ημ πθαίζζμ αοηυ, ακαδφεηαζ δοκαιζηά ημ ενχηδια: Μπμνεί δ πμθζηζηή ηαζ 

ιενμθδπηζηή μπηζηή ημο θειζκζζιμφ, δ μπμία είκαζ αθθδθέκδεηδ ιε ηζξ δζαζηάζεζξ ημο 

θειζκζζιμφ ςξ ζζημνζημφ ηαζ πμθζηζημφ ηζκήιαημξ βζα ηδ πεζναθέηδζδ ηςκ βοκαζηχκ, 

κα εκανιμκζζηεί ιε ηδκ αλζαηή μοδεηενυηδηα ηδξ επζζηήιδξ; Η θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία απακηά εεηζηά ςξ πνμξ ηδ δοκαηυηδηα ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, αθθά ιε 

αάζδ μνζζιέκα ζφβπνμκα επζζηδιμθμβζηά επζπεζνήιαηα, υπςξ είκαζ μ οπμηαεμνζζιυξ 

ηδξ εεςνίαξ απυ ηδκ παναηήνδζδ ηαζ ηονίςξ δ μθζζηζηή εεχνδζδ ζζπονίγεηαζ υηζ 

είκαζ δοκαηυκ κα ακαηναπεί δ ηαφηζζδ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ιε ηδκ αλζαηή 

μοδεηενυηδηα ηδξ βκχζδξ. (Harding, 1991, ζ. 109∙ Wylie, 2000, ζ. 166). Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, μζ μθζζηζηέξ εεςνίεξ οπμζηδνίγμοκ υηζ δεκ είκαζ δοκαηή δ ηαηακυδζδ 

ηςκ ιενχκ εκυξ ζοκυθμο, εάκ δεκ θδθεεί οπυρδ υηζ ηα ιένδ αοηά ακήημοκ ζημ 

ζφκμθμ. (Hookway, 2000, ζ. 162). Ο Quine, ιάθζζηα, εθανιυγμκηαξ ηδκ μθζζηζηή 

εεχνδζδ ηδξ βκχζδξ, οπμζηδνίγεζ υηζ μ ειπεζνζηυξ έθεβπυξ ηδξ ζπεηίγεηαζ ιε 

μθυηθδνμ ημ ζχια ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ηαζ, ζοκεπχξ, δ ειπεζνία δεκ ηαεμνίγεζ 

ιειμκςιέκα ιζα πνυηαζδ. Κάεε πνυηαζδ είκαζ δοκαηυκ κα εεςνδεεί αθδεήξ, 

ακελανηήηςξ ηςκ ειπεζνζηχκ δεδμιέκςκ, ηαεχξ πανά ηα κέα θαζκυιεκα είκαζ 

δοκαηυκ κα ακαπνμζανιμζηεί ημ ζοκμθζηυ ζφζηδια ηδξ επζζηήιδξ, δδθαδή κα 

ακαεεςνδεμφκ μνζζιέκεξ άθθεξ πνμηάζεζξ ημο ζοκμθζημφ πεδίμο ηδξ ακενχπζκδξ 

βκχζδξ. (Quine, 1997, ζζ. 96-97). Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία οπμζηδνίγεζ υηζ, 

ιέζα απυ ιζα ηέημζα μθζζηζηή εεχνδζδ, είκαζ δοκαηυκ κα ακαηναπμφκ μζ έςξ ηυηε 

παναδεδεβιέκεξ εεςνίεξ βζα ηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ, δδθαδή δ παναδμζζαηή 
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επζζηδιμθμβία. Σμ ενχηδια, υιςξ, πμο παναιέκεζ ηνίζζιμ είκαζ ημ αηυθμοεμ: Πχξ 

δζηαζμθμβεί δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ημκ ζζπονζζιυ ηδξ υηζ μζ ιενμθδπηζημί 

βκςζζαημί ζζπονζζιμί ημοξ μπμίμοξ πνμαάθθεζ είκαζ ηαθφηενα οπμζηδνζβιέκμζ ηαζ 

πζμ αλζυπζζημζ ζε ζπέζδ ιε ημοξ βκςζζαημφξ ζζπονζζιμφξ ηδξ παναδεδεβιέκδξ 

ηονίανπδξ επζζηδιμθμβίαξ; (Harding, 1990b, ζ. 89∙ Wylie, 2000, ζ. 166) 

 Αηυιδ, έκα ηφνζμ ενχηδια αθμνά ημοξ υνμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ μ θειζκζζιυξ 

ςξ έκα πεδίμ πμο πανάβεζ βκχζδ ιπμνεί κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ζοκεήηεξ 

ηαηαπίεζδξ ηαζ ημζκςκζηήξ αδζηίαξ ζε αάνμξ ηςκ βοκαζηχκ. (Αεακαζίμο 2006, ζ. 17). 

Η ακάθοζδ ηςκ γδηδιάηςκ ηδξ βκχζδξ ζηδ θειζκζζηζηή θζθμζμθία δεκ ηαοηίγεηαζ 

πνμκζηά  ιε ηδκ ανπζηή θειζκζζηζηή ακάθοζδ ηδξ εέζδξ ηςκ βοκαζηχκ ζηδ θζθμζμθία 

ηαζ, έηζζ, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία απμηεθεί ιεηαβεκέζηενμ ηθάδμ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ θζθμζμθίαξ εκηυξ ηδξ μπμίαξ είπε ακαδοεεί ημ βοκαζηείμ γήηδια ςξ 

πνυαθδια ηδξ δεζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ θζθμζμθίαξ. (Code, 2007, ζ. 216). Ο θειζκζζιυξ 

είπε ηάκεζ πνμδβμοιέκςξ ηδκ ειθάκζζδ ημο ζηα εθανιμζιέκα πεδία ηδξ θζθμζμθίαξ, 

υπςξ είκαζ δ εθανιμζιέκδ δεζηή, ηα μπμία, εκχ δεκ ανίζημκηαζ ζημ ηέκηνμ ηδξ 

θζθμζμθζηήξ ακάθοζδξ,  ζοκεζζθένμοκ ζηδ ζογήηδζδ βζα ηα πναηηζηά γδηήιαηα ημο 

οθζημφ ηυζιμο ηαζ ηςκ πναηηζηχκ ακαβηχκ ιε ηα μπμία αζπμθείηαζ μ θειζκζζιυξ ςξ 

πμθζηζηυ ηίκδια. (Alcoff & Potter, 1993, ζ. 2)  

 Γζα πμζμοξ θυβμο, άναβε, δ επζζηδιμθμβία ζοζηήεδηε πςνίξ ηδ ζοιπενίθδρδ 

ηδξ έιθοθδξ δζάζηαζδξ ηδξ βκχζδξ, εθυζμκ, ζφιθςκα ιε ημκ θειζκζζιυ, δ έιθοθδ 

δζάηνζζδ, ειπμηίγεζ ακαπυδναζηα ηδ ιεθέηδ πμθθχκ αηαδδιασηχκ ηθάδςκ; Η 

Longino εεςνεί ηδκ ακάδοζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ακαβηαία, αηνζαχξ 

επεζδή μζ δζάθμνμζ αηαδδιασημί ηθάδμζ ζηδνίγμκηαζ ζε θζθμζμθζηέξ πνμτπμεέζεζξ μζ 

μπμίεξ ειπμηίγμκηαζ απυ ακδνμηεκηνζηέξ πνμηαηαθήρεζξ. Δπμιέκςξ, δ παναδμζζαηή 

επζζηδιμθμβία ηαθείηαζ κα οπμαθδεεί ζε έθεβπμ, υπςξ ηαζ μζ οπυθμζπμζ αηαδδιασημί 

ηθάδμζ, ιε αάζδ ηζξ θειζκζζηζηέξ αλζχζεζξ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ. (Longino, 1999, 

ζ. 327) 

 Με πμζμκ ηνυπμ δ ακαβηαζυηδηα δζενεφκδζδξ μνζζιέκςκ θζθμζμθζηχκ 

ζδακζηχκ πμο εεςνμφκηαζ ηθαζζηά, υπςξ μ θυβμξ, δ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηαζ δ βκχζδ, 

μδήβδζε ζηδκ ακάπηολδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ; Ήηακ μζ ακαθφζεζξ 

μνζζιέκςκ θειζκζζηνζχκ εεςνδηζηχκ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980, μζ μπμίεξ 

πναβιαηεουιεκεξ αοηέξ ηζξ έκκμζεξ, άκμζλακ ημκ δνυιμ βζα ηδ δζενεφκδζδ ηδξ 
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επζζηδιμθμβζηήξ ζδιαζίαξ ημο θφθμο, ηαζ εζδζηχξ ημο θφθμο ημο βκςζζαημφ 

οπμηεζιέκμο εβηαζκζάγμκηαξ ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ. (Code, 

1998, ζζ. 174-175)  

 Η θειζκζζηζηή ιεθέηδ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ θζθμζμθίαξ εα απμηεθέζεζ πνήζζιμ 

πεδίμ απυ ημ μπμίμ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία εα ακηθήζεζ ηδκ επζπεζνδιαημθμβία 

ηδξ. Καηά ηδκ ελέηαζδ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ θζθμζμθίαξ, ηαηαδεζηκφεηαζ υηζ μζ ηονίανπεξ 

ακδνζηέξ ζδεμθμβίεξ ηαζ ηα ακαπαναβυιεκα ζηενευηοπα επζδνμφκ ανκδηζηά 

αθθμζχκμκηαξ ηζξ επζζηδιμθμβζηέξ έκκμζεξ. (Code, 1998, ζ. 174∙ Longino, 1999, ζ. 

330) Η EvelynFoxKeller, ζημ “Gender and Science” (1983) ηαηαδεζηκφεζ ηδ ζφκδεζδ 

ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ιε ηδκ ακδνζηυηδηα ζημ επίπεδμ ηδξ εεζιμπμίδζδξ ηδξ 

επζζηήιδξ, ιε ζοκέπεζα ημοξ απμηθεζζιμφξ ηςκ βοκαζηχκ απυ ηδκ επζζηήιδ ηαζ ηάεε 

επζζηδιμκζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ, ηεθζηχξ, ηδκ ακηίζημζπδ παναπμίδζδ ηδξ 

παναβυιεκδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ. φιθςκα ιε ηδκ Keller, δ ζφκδεζδ 

ακδνζηυηδηαξ ηαζ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ιέπνζ εηείκδ ηδ ζηζβιή εζζπνάηηεζ ηδ ζζςπή ηδξ 

επζζηδιμθμβίαξ, αθθά ηαζ ζε ηάεε επζζηδιμκζηή ζογήηδζδ ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ έκαξ 

ιφεμξ πμο δεκ πνεζάγεηαζ ζμαανή ελέηαζδ. Ο ζελζζιυξ επδνεάγεζ ηδκ επζζηήιδ αθθά 

ηαζ δ επζζηήιδ επδνεάγεζ ηδκ εηηίιδζδ ημο ακδνζημφ ηαζ ημο βοκαζηείμο. Σμ 

επζζηδιμκζηυ ζημζπείμ θμνηίγεηαζ απυ ιζα πμθζηζζιζηή πνμηίιδζδ βζα ημ ακδνζηυ, 

εκχ, ακηίεεηα, ημ βοκαζηείμ οπμηζιάηαζ ελαζηίαξ ημο απμηθεζζιμφ ημο απυ ηδκ 

ημζκςκζηή αθθά ηαζ δζακμδηζηή αλία πμο απμδίδεηαζ ζηδκ επζζηήιδ. Δπμιέκςξ, ημ 

γήηδια πμο πνεζάγεηαζ δζενεφκδζδ, ζφιθςκα ιε ηδκ Keller, δεκ είκαζ απθχξ δ 

απμοζία βοκαζηχκ απυ ηδκ επζζηδιμκζηή δναζηδνζυηδηα αθθά δ ακδνμηεκηνζηυηδηα 

πμο παναηηδνίγεζ ηδκ επζζηήιδ ςξ δζακμδηζηή επζηνάηεζα ηαζ αλζχκεζ απυ ιζα 

βοκαίηα πμο ζηέθηεηαζ επζζηδιμκζηά κα ζηέθεηαζ ζακ άκδναξ. Γεδμιέκμο υηζ δ 

Keller αζθαθχξ απμννίπηεζ ηδ ζηήνζλδ ηδξ ακδνμηεκηνζηυηδηαξ ηδξ επζζηήιδξ ζε 

αζμθμβζηέξ αάζεζξ, δζενςηάηαζ βζα ημοξ θυβμοξ ηδξ έκημκδξ πνμζηυθθδζδξ ζε αοηή ηδ 

ζφκδεζδ ακδνμηεκηνζηυηδηαξ ηαζ επζζηήιδξ. (Keller, 1983, ζ. 187-188, 191, 202) 

 ηδ αάζδ αοηή, ημ επζπείνδια ηδξ Keller ζοκδέεζ ηδ ζφθθδρδ ημο ακδνζημφ 

ηαζ ημο βοκαζηείμο ιε ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ ακαπηολζαηήξ πμνείαξ ηςκ δφμ θφθςκ. 

Τπμζηδνίγεζ υηζ δ ζπέζδ ιδηέναξ-παζδζμφ εκχκεζ ημκ εαοηυ ιε ημκ άθθμκ, ημ παζδί ιε 

ηδ ιδηένα, εκχ μ δζαπςνζζιυξ ημο εαοημφ απυ ημκ άθθμκ αζχκεηαζ ςξ άνκδζδ ηδξ 

ιδηέναξ, ςξ «ιδ-ιδηένα». Ο παηέναξ είκαζ αοηυξ πμο ακηζπνμζςπεφεζ αοηή ηδ 

δζαθμνμπμίδζδ ηαζ ελαημιίηεοζδ. Η ακάπηολδ ηδξ έιθοθδξ ηαοηυηδηαξ ζημ αβυνζ 
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εκηείκεζ ηδ δζαδζηαζία δζαπςνζζιμφ, επεζδή δ έιθοθδ ηαοηυηδηά ημο ζοβηνμηείηαζ ςξ 

ακηίεεζδ ιε αοηυ πμο μνίγεηαζ ςξ βοκαζηείμ. Ακηίεεηα, ημ ημνίηζζ, πανυθμ πμο δεκ 

ιπμνεί κα παναιείκεζ εκςιέκμ ιε ηδ ιδηένα, εκημφημζξ ζοκεπίγεζ κα έπεζ ηδ ιδηένα 

ςξ οπυδεζβια βζα ηδκ έιθοθδ ηαοηυηδηά ημο. (Code, 1998, ζ. 175∙ Keller, 1983, ζ. 

196-199)  

  Η GenevieveLloyd ζημ The Man of Reason (1984), αλζμπμζχκηαξ ηδκ 

ελέηαζδ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ θζθμζμθίαξ, ζζπονίγεηαζ υηζ δ ίδζα δ θζθμζμθία έπεζ 

επδνεαζηεί απυ ηδκ ημζκςκζηή μνβάκςζδ ηδξ έιθοθδξ δζάηνζζδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

δ Lloyd δζαηείκεηαζ υηζ, ζηα ηείιεκα ηδξ δοηζηήξ θζθμζμθίαξ, μ θυβμξ ζοκδέεηαζ ιε 

ηδκ ακδνζηυηδηα. Η επζηνάηεζα ημο θυβμο, πανά ηζξ αλζχζεζξ ηδξ υηζ είκαζ 

απαθθαβιέκδ απυ έιθοθα παναηηδνζζηζηά, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ζοβηνμηείηαζ 

ζοκδεδειέκδ ιε ημ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ακδνζηυηδηαξ, αθμφ μ  ίδζμξ μ θυβμξ έπεζ 

εκκμζμθμβδεεί ζηδ θζθμζμθία ζπεδυκ απμηθεζζηζηά απυ άκδνεξ θζθμζυθμοξ. Με ημκ 

ηνυπμ αοηυ, μ θυβμξ εέηεζ ακοπέναθδηα υνζα ζηδκ πνυζααζή ημο απυ υζεξ ηαζ υζμοξ 

δεκ αζπάγμκηαζ ηδ ιμκμθμβζηυηδηα ημο ζδακζημφ ηδξ ακδνζηυηδηαξ, άνα ηαζ απυ ημ 

βοκαζηείμ θφθμ. Σμ έθθμβμ ζδακζηυ έπεζ απμηθείζεζ ημ βοκαζηείμ παναηηδνζζηζηυ, εκχ 

δ ίδζα δ εδθοηυηδηα έπεζ ζοβηνμηδεεί ζζημνζηά ιέζς αοημφ ημο απμηθεζζιμφ ηδξ 

απυ ημκ θυβμ ηαζ, εκ πμθθμίξ, ζηδ αάζδ ημο απμηθεζζιμφ ηςκ βοκαζηχκ ζηδ 

δζακμδηζηή επζηνάηεζα. Η ακδνζηυηδηα, απυ ηδκ άθθδ, έπεζ εεςνδεεί ςξ έκα 

επίηεοβια ημ μπμίμ απμηηάηαζ ακ δναπεηεφζεζ ηακείξ απυ ηδ θοζζηή ηαηάζηαζδ ζηδκ 

μπμία ανίζημκηαζ μζ βοκαίηεξ. Δπμιέκςξ, ημ ζδακζηυ ημο μνεμφ θυβμο ζπδιαηίγεηαζ 

ζηδ αάζδ ακδνζηχκ παναδεζβιάηςκ ηαζ, ιάθζζηα, ςξ οπένααζδ ημο βοκαζηείμο 

ζημζπείμο. Μάθζζηα, ζηδ ζηέρδ ημο Descartes, ηδκ μπμία Lloydζδιεζχκεζ ςξ ηνίζζιμ 

πανάδεζβια ζημκ ζοθθμβζζιυ ηδξ, ημ ακδνζηυ οπμηείιεκμ ημο θυβμο, πνμηεζιέκμο κα 

απμηηήζεζ βκχζδ ηςκ πναβιάηςκ ηαζ κα αζπμθδεεί ιε ηδκ επζζηήιδ, πνέπεζ κα 

οπεναεί ηδκ επζηνάηεζα ημο αζζεδηζημφ (sensuous), δ μπμία έπεζ ακαηεεεί ζηζξ 

βοκαίηεξ. (Code, 1998, ζζ. 174-175∙ Llyod, 1984, ζ. viii-x, 38, 50, 103-104, 108) 

 Αηυιδ, ζφιθςκα ιε ημ επζπείνδια ηδξ Lloyd, δ δζάηνζζδ ακδνζηυηδηαξ ηαζ 

εδθοηυηδηαξ δεκ ειθακίγεηαζ ζηδκ ζζημνία ηδξ θζθμζμθίαξ πενζβναθζηά αθθά ςξ 

ηακμκζζηζηή ανπή ιέζα ζε δμιέξ ηονζανπίαξ μζ μπμίεξ εηθαιαάκμοκ ηδκ ακδνζηυηδηα 

ςξ ακχηενδ ηαζ πνμηζιυηενδ, εκχ ηδ εδθοηυηδηα ςξ οπμδεέζηενδ ηαζ 

ζοιπθδνςιαηζηή ζημκ άκδνα. Αοηή αηνζαχξ δ ζοβηνυηδζδ ηδξ εδθοηυηδηαξ ζε 

ζπέζδ ηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημ ακδνζηυ ηακμκζζηζηυ πνυηοπμ ζοκεπάβεηαζ ιφνζεξ υζεξ 
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δοζημθίεξ ζηδκ ακάδοζδ ηδξ αλίαξ ηδξ εδθοηυηδηαξ ιέζα ζημ οπάνπμκ 

ακδνμηεκηνζηυ πθαίζζμ. Δπμιέκςξ, δ θζθμζμθία ηαθείηαζ, θμζπυκ, κα ελεηάζεζ εη 

κέμο ημ έθθμβμ ζδακζηυ ηδξ. φιθςκα ιε ηδ Lloyd, μ ζηυπμξ δεκ είκαζ κα 

οζμεεηήζμοκ μζ βοκαίηεξ ημ ζδακζηυ ημο μνεμφ θυβμο υπςξ αοηυ έπεζ μνζζηεί ζε 

ακηίεεζδ ιε ηδ εδθοηυηδηα. Η οπενάζπζζδ ηδξ ζζυηδηαξ ηςκ βοκαζηχκ ιε ημοξ 

άκδνεξ ςξ πνμξ ηα έθθμβα παναηηδνζζηζηά ημοξ δεκ επανηεί, ζφιθςκα ιε ηδ Lloyd, 

βζα ηδκ ακάδεζλδ ηδξ ζοκεεηυηδηαξ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ ακδνμηεκηνζηυηδηαξ ημο 

θυβμο ζηδ δοηζηή θζθμζμθία. Δπζπθέμκ, δ Lloyd πνμζεέηεζ υηζ δ ακάδεζλδ ηδξ 

ακδνμηεκηνζηυηδηαξ ηςκ ζδακζηχκ ημο θυβμο, ηδκ μπμία δ ίδζα επζπεζνεί, δεκ ζημπεφεζ 

αζθαθχξ ζηδκ απμδμπή εκυξ έιθοθμο ζπεηζηζζιμφ ακαθμνζηά ιε ηδκ αθήεεζα ηαζ 

ηδκ έθθμβδ πεπμίεδζδ. Με άθθα θυβζα, δεκ ζοκεπάβεηαζ ιζα εεχνδζδ δ μπμία εα 

οπεναζπζγυηακ ηδκ φπανλδ απθχξ βοκαζηείςκ ή ακδνζηχκ ηνζηδνίςκ ςξ ελίζμο 

ζδιακηζηχκ βζα ηδκ έθθμβδ πεπμίεδζδ, πςνίξ κα επζδζχηεηαζ ηαζ κα δζαζθαθίγεηαζ 

έκα είδμξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηδξ βκχζδξ. (Llyod, 1984, ζ. x, 103-105). Πάκηςξ, αοηυ 

ημ εονφ θάζια πμο ακμίβεηαζ ιεηαλφ ηδξ απυννζρδξ ηδξ ακδνμηεκηνζηυηδηαξ ημο 

θυβμο ηαζ ηδξ απμθοβήξ ημο έιθοθμο ζπεηζηζζιμφ ιπμνεί κα ζοιπενζθάαεζ πμζηίθεξ 

παναδμπέξ ζηδ αάζδ δζαθμνεηζηχκ εηδμπχκ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, υπςξ εα 

θακεί ζηα επυιεκα ηεθάθαζα ηδξ ενβαζίαξ. 

 Η SusanBordo, ζημ The Flight to Objectivity (1987), οπμζηδνίγεζ υηζ ζημκ 

παναδεδεβιέκμ θζθμζμθζηυ θυβμ έπεζ επζηναηήζεζ δ πεπμίεδζδ υηζ ιέζς ιζαξ 

ακδνζηήξ επζζηδιζηήξ δέζιεοζδξ βζα ιζα αιενυθδπηδ ακηζηεζιεκζηυηδηα είκαζ 

δοκαηυκ κα ελδιενςεεί ημ πάμξ ημο «εδθοημφ ζφιπακημξ» ηαζ, έηζζ, κα εηπθδνςεεί 

επζηοπχξ ημ αίηδια ημο επζζηδιζημφ ηαεήημκημξ. Η Bordo ακαθένεηαζ ζημκ 

Descartes ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ δ εεχνδζή ημο ηαθείηαζ κα ενιδκεοηεί ιέζα ζημ 

ημζκςκζηυ ηαζ πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ ηδξ επμπήξ ηδξ. Δηθαιαάκεζ επμιέκςξ ημκ 

ηανηεζζακυ ακηζηεζιεκζζιυ ηαζ μνεμθμβζζιυ ςξ απμιάηνοκζδ απυ ηάεε είδμοξ 

εκζχιαημ ηαζ πςνμπνμκζηυ παναηηδνζζηζηυ αθθά ηαοηυπνμκα ηαζ ςξ απμιάηνοκζδ 

απυ ημ βοκαζηείμ ζημζπείμ, πνμηεζιέκμο κα βίκεζ δοκαηή δ επζζηδιμκζηή 

ακηζηεζιεκζηυηδηα. Η Bordo εηθαιαάκεζ αοηέξ ηζξ εεςνήζεζξ βζα ηδκ ακδνμηεκηνζηή 

επζζηδιζηή ζηάζδ ςξ πνμζπάεεζεξ πμο εα δζαθφζμοκ ηδκ ακδζοπία πμο πανάβεζ μ 

δζαπςνζζιυξ ημο παζδζμφ απυ ηδ ιδηένα. Δπζζδιαίκεζ υηζ δ ακηζηεζιεκζηυηδηα 

πνμτπμεέηεζ ημκ ηνίζζιμ δζαπςνζζιυ ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ βκχζδξ απυ ημ 

οπμηείιεκμ ηδξ βκχζδξ πμο ηονζάνπδζε ςξ ακδνζηή ζηάζδ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ 
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εεςνμφιεκδ οπμηεζιεκζηή βοκαζηεία βκχζδ. (Bordo, 1987, ζ. 3, 5, 46∙ Code, 1998, ζ. 

175) 

 Δπμιέκςξ, θαίκεηαζ υηζ δ οζμεέηδζδ ιζαξ παναδμζζαηά ακδνζηήξ έθθμβδξ 

επζζηδιζηήξ ζηάζδξ πμο αλίςζε αιενυθδπηδ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηαζ πμο ζοκέζηδζε 

ημκ θζθμζμθζηυ ηαζ, ζοκαηυθμοεα, ημκ επζζηδιμκζηυ θυβμ, πνεζάγεηαζ κα απμηεθέζεζ 

ιείγμκ ακηζηείιεκμ ζογήηδζδξ ηαζ ηνζηζηήξ ιε ζοζηδιαηζηυ ηνυπμ απυ ηζξ 

θειζκίζηνζεξ θζθμζυθμοξ πμο ακμίβμοκ ημκ δνυιμ ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ.  

 Αζηχκηαξ ηδκ ηνζηζηή ημοξ, oζ θειζκζζηζηέξ εεςνήζεζξ ηδξ επζζηήιδξ 

επζπεζνμφκ κα ζοκεζζθένμοκ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ 

δζεονφκμκηαξ ηδκ πνμαθδιαημεεζία ηδξ δ μπμία ηαζ δζηαζμθμβεί ηδκ ακαβηαζυηδηα 

ηδξ φπανλήξ ηδξ ςξ δζαηνζημφ ηθάδμο ένεοκαξ. Σα γδηήιαηα ηα μπμία εέημοκ μζ 

θειζκζζηζηέξ ηνζηζηέξ ηδξ επζζηήιδξ μδδβμφκ ζηδ δζαηφπςζδ ηςκ κέςκ ενςηδιάηςκ 

ηαζ ζημκ ζπδιαηζζιυ ηςκ ηνίζζιςκ εκκμζχκ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ. 

Μάθζζηα, μζ πνχηεξ πνμζεββίζεζξ μζ μπμίεξ εβηαζκζάγμοκ ημκ θειζκζζηζηυ ηνυπμ 

ζφθθδρδξ ηδξ θζθμζμθίαξ ηδξ επζζηήιδξ πνμένπμκηαζ απυ ηζξ ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ, 

μζ μπμίεξ πναβιαηεουιεκεξ επζζηδιμθμβζηά γδηήιαηα επζπεζνμφκ κα ζοβηνμηήζμοκ 

ιζα εκαθθαηηζηή βκςζζαηή εεςνία πμο εα ακαηνέπεζ μνζζιέκεξ παναδμπέξ ηαζ 

πνμτπμεέζεζξ πμο απμηεθμφκ ειπυδζμ βζα ηδκ ακαβηαία αθθαβή ηδξ επζζηδιμκζηήξ 

ένεοκαξ. ημκ ααειυ πμο δ επζζηήιδ κμιζιμπμζεί ηδκ έιθοθδ ακζζυηδηα οπέν ημο 

ακδνμηεκηνζζιμφ ζηζξ πναηηζηέξ ηαζ ζημ πενζεπυιεκυ ηδξ, δ παναδεδμιέκδ επζζηήιδ 

ηαθείηαζ κα ακαζοζηαεεί. (Longino, 1999, ζζ. 328, 330∙ Nelson, 2002, ζ. 313∙ Wylie, 

2000, ζ. 166) 

 Οζ θειζκζζηζηέξ ηνζηζηέξ ακαθενυιεκεξ ζηδκ ημζκςκζμθμβία ηδξ επζζηήιδξ 

επζζδιαίκμοκ ηδκ φπανλδ ακεπίζδιςκ ειπμδίςκ ηα μπμία μδδβμφκ ζηδκ 

οπμακηζπνμζχπεοζδ ηςκ επζζηδιυκςκ βοκαζηχκ. Μάθζζηα, εκημπίγμοκ ιενμθδπηζηέξ 

παναδμπέξ ζηζξ ζπμοδέξ αθθά ηαζ παναηδνμφκ εθάπζζηδ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ηςκ 

θμζηδηνζχκ ζηζξ οπμηνμθίεξ ηαζ ζε ηάεε είδμοξ μζημκμιζηή ηαζ ηεπκμθμβζηή αμήεεζα. 

Πανάθθδθα, ζηζξ ηνζηζηέξ ημοξ, ημκίγμκηαζ ηα ειπυδζα ηα μπμία πδβάγμοκ απυ ηδ 

θοθή ή ηδκ εεκυηδηα μνζζιέκςκ βοκαζηχκ. (Nelson, 2002, ζζ. 313-314) Με ημκ 

ηνυπμ αοηυ, μζ θειζκζζηζηέξ ηνζηζηέξ ηαηαδεζηκφμοκ ηδκ έιθοθδ ακζζυηδηα ζηδκ 

ακαπανάζηαζδ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ επζζηήιδ, βζα κα επζζδιάκμοκ υηζ δ ίδζα δ 
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επζζηήιδ μνίγεηαζ ηαζ ακαπανίζηαηαζ ςξ ακδνζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ, έηζζ, 

οπμακηζπνμζςπεφεζ ηζξ βοκαίηεξ. (Wylie, 2000, ζ. 168) 

 Απυ ημ 1970 ηαζ ιεηά, πνμαάθθμοκ μζ θειζκζζηζηέξ ηνζηζηέξ μζ μπμίεξ 

εζηζάγμοκ ημ εκδζαθένμκ ημοξ ζημ βκςζζαηυ πενζεπυιεκμ ηδξ επζζηήιδξ ηαεεαοηυ, 

ηαεχξ μζ έιθοθεξ αδζηίεξ εέημοκ ζε ηίκδοκμ ηδκ επζζηδιζηή αηεναζυηδηα ηαζ ημ ίδζμ 

ημ πενζεπυιεκμ ηδξ επζζηήιδξ. (Nelson, 2002, ζζ. 314-315∙ Wylie, 2000, ζ. 168). Οζ 

θειζκζζηζηέξ ηνζηζηέξ πενζεπμιέκμο ακαβκςνίγμοκ ακδνμηεκηνζζιυ ζηζξ ιεευδμοξ, ηζξ 

ανπέξ ηαζ ζηζξ εεςνίεξ ηςκ δζαθυνςκ επζζηδιχκ ζηζξ μπμίεξ ακήημοκ. 

Καηαδεζηκφμοκ ακδνμηεκηνζζιυ ζηα ενςηήιαηα, ζηα οπμδείβιαηα ηαζ ζηδκ ενιδκεία 

ηςκ ειπεζνζηχκ δεδμιέκςκ, ακδνμηεκηνζζιυ πμο δεκ επδνεάγεζ απθχξ αθθά 

ειπμηίγεζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ίδζαξ ηδξ επζζηήιδξ. Αηυιδ, αζηείηαζ ηνζηζηή ζημκ 

μνζζιυ ηδξ δδιυζζαξ ζθαίναξ ζηδ αάζδ ηςκ ακδνζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηαεχξ ηαζ 

ζημκ ακηίζημζπμ μνζζιυ ηδξ ζδζςηζηήξ ζθαίναξ ιε αάζδ ηζξ βοκαζηείεξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ακαδεζηκφεηαζ δ δζαδζηαζία παναβςβήξ ηαζ ακαπαναβςβήξ ηδξ 

απμζζχπδζδξ ηδξ βοκαζηείαξ δναζηδνζυηδηαξ. Ονζζιέκεξ θειζκζζηζηέξ ηνζηζηέξ 

αζημφκ ηνζηζηή ζηδκ επζζηήιδ υηακ αοηή αβκμεί ηαζ δεκ ελεηάγεζ γδηήιαηα ηα μπμία 

αθμνμφκ ηζξ βοκαίηεξ ηαζ ζζπονίγμκηαζ υηζ ημ βεβμκυξ αοηυ ηαεμνίγεζ εββεκχξ ηαζ υπζ 

ελςηενζηά ηαζ ηαηά ηοπαίμ ηνυπμ ηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εεςνζχκ. 

(Nelson, 1990, ζ. 189∙ Nelson, 2002, ζζ. 314-315). Καηαδεζηκφμοκ ηεκά ζηδκ 

ηαηακυδζδ ηαζ ηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ, ηα μπμία πνμηφπημοκ ελαζηίαξ ημο 

απμηθεζζιμφ ηςκ βοκαζηχκ ή ηδκ απμοζίαξ ηδξ εκκμζμθυβδζδξ ημο θφθμο ζηα 

ενεοκδηζηά γδηήιαηα ή απυ ηδκ ηακμκζζηζηυηδηα δ μπμία απμδίδεηαζ ιε αάζδ 

ακδνζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ιυκμκ. Γζα πανάδεζβια, δ Gilligan αζηεί ηνζηζηή ζηδκ 

εθθεζιιαηζηή ιεθέηδ ηδξ δεζηήξ ακάπηολδξ δ μπμία ααζίγεηαζ ιυκμ ζηδ ιεθέηδ 

δεζβιάηςκ αβμνζχκ. (Wylie, 2000, ζ. 186) 

 Αηυιδ, θειζκζζηζηέξ ηνζηζηέξ ζηζξ αζμθμβζηέξ επζζηήιεξ επζζδιαίκμοκ πχξ μ 

ακδνμηεκηνζζιυξ ζπδιαηίγεζ ενςηήιαηα ηαζ οπμεέζεζξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ενιδκεία 

ηςκ ενεοκδηζηχκ απμηεθεζιάηςκ ηα μπμία ηαεζενχκμοκ ηζξ έιθοθεξ δζαθμνέξ ζηδ 

αάζδ ηδξ αζμθμβίαξ. (Nelson, 2002, ζζ. 314-315). Ονζζιέκεξ θειζκζζηζηέξ ηνζηζηέξ 

ηδξ επζζηήιδξ επζζδιαίκμοκ ηζξ έιθοθεξ ιεηαθμνέξ  ηαζ ακαθμβίεξ ζηδκ ακάθοζδ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ηαζ ηαηαδεζηκφμοκ υηζ μνζζιέκεξ επζζηδιμκζηέξ 

ακαπαναζηάζεζξ ηςκ έιθοθςκ ζπέζεςκ ακαπανάβμοκ ηα έιθοθα ζηενευηοπα. 

Καηαδεζηκφμοκ ηδκ παναπμίδζδ δ μπμία ιπμνεί κα πνμηφρεζ υηακ μζ έιθοθεξ 
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δζαθμνέξ ζδιαζζμθμβμφκηαζ ζηενεμηοπζηά υηακ δ βοκαίηα ζοθθαιαάκεηαζ ςξ 

παεδηζηή εκχ μ άκδναξ ςξ εκενβδηζηυξ. Αηυιδ, μζ θειζκζζηζηέξ ηνζηζηέξ 

απμηαθφπημοκ ηδκ έιθοθδ πνμηαηάθδρδ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο ημ ακηζηείιεκμ 

ένεοκαξ δεκ είκαζ  νδηά έιθοθμ, αθθά μ πνμζακαημθζζιυξ ηδξ επζζηήιδξ είκαζ 

οπυννδηα ακδνμηεκηνζηυξ. (Longino, 1999, ζζ. 328-329∙ Wylie, 2000, ζ. 169-170) 

 Πένακ ηδξ ηνζηζηήξ ζημ πενζεπυιεκμ ζοβηεηνζιέκςκ εεςνζχκ ηαζ ηθάδςκ, δ 

έιθοθδ πνμηαηάθδρδ απμδίδεηαζ ζοκμθζηά ζηδκ επζζηδιμκζηή εεςνία ηαζ 

επζζδιαίκεηαζ δ επίδναζδ ηδξ ζημκ ζπδιαηζζιυ ηςκ ηακυκςκ ηδξ επζζηήιδξ. 

(Grasswick & Webb, 2002, ζ. 188). ηδ αάζδ αοηή, μζ θειζκζζηζηέξ ηνζηζηέξ ηδξ  

επζζηήιδξ δζεηδζημφκ ιεηαζπδιαηζζιυ ηδξ επζζηήιδξ. (Harding, 1986, ζ. 9). Αηυιδ, 

μζ θειζκζζηζηέξ ηνζηζηέξ ηδξ επζζηήιδξ εεςνμφκ ηδκ έιθοθδ πνμηαηάθδρδ ςξ 

ιεεμδμθμβζηυ ζθάθια ηδξ επζζηήιδξ, υηακ ζζπονίγμκηαζ υηζ αοηή μδδβεί ζε ακεπανηή 

δζηαζμθυβδζδ ή θακεαζιέκα επζζηδιμκζηά ζοιπενάζιαηα. Αοηυ ζοιααίκεζ, βζα 

πανάδεζβια, υηακ δζαβνάθεηαζ δ ηάζδ οπμζηήνζλδξ ιζαξ εεςνίαξ πανυθμ πμο δεκ 

οπάνπεζ ηαηάθθδθδ ηαζ επανηήξ απμδεζηηζηή ηεηιδνίςζδ βζα αοηή ή υηακ οπάνπεζ δ 

ηάζδ ενιδκείαξ ηδξ απυδεζλδξ οπέν ιζαξ ιενμθδπηζηήξ εεςνίαξ πςνίξ κα θαιαάκεηαζ 

οπυρδ ημ πενζεπυιεκυ ηδξ.  (Anderson, 2015, ζ. 15) 

 Δπμιέκςξ δ ακάδεζλδ ακδνμηεκηνζηχκ πνμηαηαθήρεςκ ζηδκ επζζηήιδ 

ζοκέηεζκε ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ ζπεηζηχκ επζζηδιμθμβζηχκ γδηδιάηςκ. (Wylie, 2000, 

ζ. 171). Οζ ημζκςκζημί επζζηήιμκεξ δεκ εα ζοιαάθμοκ ιε ιζα απθή πνμζεήηδ ημο 

γδηήιαημξ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ οπάνπμοζα ζοβηνμηδιέκδ βκχζδ, ηαεχξ εα 

ακαδείλμοκ υηζ ηα οπάνπμκηα εκκμζαηά ζπήιαηα παναπμζμφκ ηα γδηήιαηα ηςκ 

βοκαζηχκ ηαζ δεκ ελαθείθμοκ ηζξ ακδνμηεκηνζηέξ βκςζζαηέξ παναδμπέξ. Σα 

επζζηδιμθμβζηά γδηήιαηα ηα μπμία εα παναπεμφκ απυ ηζξ θειζκζζηζηέξ ηνζηζηέξ ηδξ 

επζζηήιδξ εα θένμοκ ζημ πνμζηήκζμ ηδξ ηνζηζηήξ δζαιάπδξ ημ ηαεεζηχξ ηδξ 

εβηονυηδηαξ ηδξ επζζηδιμθμβίαξ ςξ ηθάδμο. Θα οπμζηδνζπεεί υηζ δ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία θςηίγεζ ηδ βοκαίηα ηαζ ηδξ δίκεζ πνυζααζδ ζηδ βκςζζαηή 

ζοβηνυηδζδ, πνμαάθθμκηαξ, έηζζ, ιζα δοκαηυηδηα αθθαβήξ ηδξ επζζηδιμθμβίαξ. 

(Grasswick&Webb, 2002, ζ. 188∙ Harding, 1991, ζ. 105-106)  

 Πνέπεζ κα επζζδιακεεί ειθαηζηά υηζ ηα ηείιεκα ηα μπμία ακαπηφζζμοκ 

θειζκζζηζηέξ ηνζηζηέξ ηδξ επζζηήιδξ, υπςξ ηαζ ηα πνςημβεκή ηείιεκα θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ πμο εα ελεηαζημφκ ζηα επυιεκα ηεθάθαζα ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, 
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δεκ πενζμνίγμκηαζ ζηζξ ακενςπζζηζηέξ επζζηήιεξ αθθά αθμνμφκ ηαζ ηζξ θοζζηέξ 

επζζηήιεξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, αηυιδ ηαζ υηακ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ εηάζημηε 

επζζηήιδξ δεκ είκαζ άιεζα έιθοθμ, ακαθενυιεκμ ζημ βοκαζηείμ θφθμ, μζ επζζηήιεξ 

αοηέξ ακαπανάβμοκ εκ ηςκ βεκκάζεαζ ιζα ακδνμηναηζηή βκχζδ. 

 Δπζπθέμκ, δ ιεθέηδ ηδξ εέζδξ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ δ ακάθοζδ ηδξ ακδνζηήξ 

ηονζανπίαξ ςξ ηαεανά θειζκζζηζηά γδηήιαηα ειπενζέπμκηαζ ζηδ ιεθέηδ ηςκ έιθοθςκ 

ζπέζεςκ μζ μπμίεξ εεςνμφκηαζ ακηζηείιεκμ ακάθοζδξ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ. Η 

θειζκζζηζηή εεςνία ηαθείηαζ κα ζοκμιζθήζεζ ιε θζθμζμθζημφξ υνμοξ, πνμηεζιέκμο κα 

επζηφπεζ ιζα ααεφηενδ ηαηακυδζδ ηδξ έκκμζαξ ημο θφθμο, ημ μπμίμ εα βίκεζ ηεκηνζηυ 

γήηδια ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ επζζηδιμθμβίαξ πμο δζενεοκά ηζξ έιθοθεξ 

ζπέζεζξ ζημ πεδίμ ηδξ βκχζδξ. οκαθχξ, επζζδιαίκεηαζ υηζ μζ έιθοθεξ ζπέζεζξ 

ζοβηνμημφκ ημ έιθοθμ άημιμ, απμδίδμκηάξ ημο δζαθμνμπμζδιέκα έιθοθα 

παναηηδνζζηζηά, ηα μπμία ιπμνεί κα ιεηααάθθμκηαζ ζε δζαθμνεηζηυ πνυκμ ηαζ 

πμθζηζζιυ. Αηυιδ ημ θφθμ ςξ ημζκςκζηή ζπέζδ ζοβηνμηεί εκ ιένεζ άθθεξ ημζκςκζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ. (Flax, 1990, ζζ. 40, 43-46∙ Flax, 1992, ζ. 454) 

 Οζ θειζκζζηζηέξ ηνζηζηέξ ηδξ επζζηήιδξ μδδβμφκ ηδκ ειπεζνζζηζηή πνμζέββζζδ 

ηδξ επζζηήιδξ ζηδκ ακάβηδ επακελέηαζδξ ηςκ εέζεχκ ηδξ, ηαεχξ μζ επζζηδιμκζηέξ 

εεςνίεξ ηαθμφκηαζ κα ελδβήζμοκ ηδκ ακενχπζκδ ειπεζνία ζηδκ μθυηδηά ηδξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ βοκαζηείςκ ειπεζνζχκ, πνμηεζιέκμο κα είκαζ 

ειπεζνζηά μνεέξ. (Nelson, 1990, ζ. 30). Ο παναδμζζαηυξ ειπεζνζζιυξ δεκ αζπμθείηαζ 

ιε ημκ έιθοθμ παναηηήνα ηςκ αηυιςκ ηαζ αβκμεί ηζξ έιθοθα δζαθμνμπμζδιέκεξ 

ειπεζνίεξ ημοξ. Η ακάδεζλδ, υιςξ, ηςκ ακδνμηεκηνζηχκ μπηζηχκ ζηδκ επζζηήιδ 

ηαεζζηά ημ θφθμ ημιαζηυ πανάβμκηα επζζηδιμθμβζηήξ ζδιαζίαξ. (Nelson, 1990, ζ. 

33) 

 

1.2 Βαζηθέο παξαδνρέο ηεο θεκηληζηηθήο επηζηεκνινγίαο 

Με ηδκ ακάπηολδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, ηονίςξ απυ ημ 1983 ηαζ φζηενα, 

αιθζζαδημφκηαζ εειεθζχδεζξ πνμτπμεέζεζξ ηδξ δεζπυγμοζαξ επζζηδιμθμβίαξ ημο 

ηονίμο νεφιαημξ ηαζ δζεονφκεηαζ  πεναζηένς μ ίδζμξ μ  επζζηδιμθμβζηυξ μνίγμκηαξ. Η 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ακηθεί υζα ζημζπεία ακηέπμοκ ζημκ ηνζηζηυ έθεβπμ πμο 

αζηεί ζηζξ πνμαθδιαηζηέξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ ζημπεφεζ κα ελαθείρεζ ηαεμνζζηζηά 
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εηείκα ηα ζημζπεία ηαηαπίεζδξ ηαζ απμηθεζζιμφ. (Code, 1998, ζζ. 174-176). 

Παναηζκεί ημκ ακαζημπαζιυ ζηδκ παναδεδμιέκδ επζζηδιμθμβία δ μπμία ζηδνίγεζ ηδ 

κεχηενδ δοηζηή επζζηήιδ ηαζ πνμααίκεζ ζε κέεξ ζοθθήρεζξ ααζζηχκ επζζηδιμθμβζηχκ 

παναδμπχκ. Πναβιαηεφεηαζ ηονίςξ ααζζηέξ εειαηζηέξ ηδξ παναδμζζαηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ, υπςξ είκαζ δ δζηαζμθυβδζδ ηδξ βκχζδξ ηαζ δ ακηζηεζιεκζηυηδηα, ημ 

βκςζζαηυ οπμηείιεκμ, αθθά ιπμνεί κα εζζάβεζ ηαζ κέα γδηήιαηα, υπςξ, βζα 

πανάδεζβια, δ ζπέζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαηάζηαζδξ (social status) ή ημο έιθοθμο 

ζχιαημξ ηςκ βκςζζαηχκ οπμηεζιέκςκ ιε ηδ βκςζζαηή παναβςβή. Η δέζιεοζδ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ζηδ κμιζιμπμίδζδ ηδξ βοκαζηείαξ ηαηακυδζδξ ημο 

ηυζιμο ζοβηνμφεηαζ ιε ηδκ πενζεςνζμπμίδζδ ηςκ βοκαζηείςκ θςκχκ ζηδ 

δεζπυγμοζα επζζηδιμθμβία. (Alcoff&Potter, 1993, ζζ. 1-2, 13∙ Grasswick&Webb, 

2002, ζ. 185∙ Harding, 1990b, ζ. 88) 

 Γζα πμζμοξ θυβμοξ είκαζ ακαβηαίμ κα ζοζηαεεί ιζα εεςνία βζα ηδ βκχζδ 

ζφιθςκδ ιε ημκ θειζκζζιυ; Γζαηί είκαζ ακαβηαία ιζα θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία; 

φιθςκα ιε ηδ SandraHarding, μ θειζκζζιυξ πνεζάγεηαζ κα οπεναζπζζηεί ιζα 

δζαθμνεηζηή επζζηδιμθμβία ςξ εκαθθαηηζηή απέκακηζ ζημκ παναδμζζαηυ θυβμ ημο 

ακηζηεζιεκζζιμφ (objectivism) ηδξ δεζπυγμοζαξ επζζηδιμθμβίαξ. Ο ακηζηεζιεκζζιυξ, 

ςξ έκαξ παναηηδνζζηζηυξ θυβμξ πμο ακήηεζ ζηδκ παναδμζζαηή θζθμζμθία, ζηδνίγεζ 

ημοξ βκςζζαημφξ ζζπονζζιμφξ ζε ακηζηεζιεκζηέξ ηαζ αιενυθδπηεξ ενεοκδηζηέξ 

δζαδζηαζίεξ. Απμηθείμκηαξ ηζξ βοκαίηεξ απυ ηδκ επζηνάηεζα ημο θυβμο, ηίεεηαζ 

απμηθεζζηζηά οπέν ηςκ ακηζηεζιεκζηχκ, απαθθαβιέκςκ απυ αλίεξ ηαζ απυ 

ζοβηεηνζιέκεξ μπηζηέξ, επζζηδιμκζηχκ ηαζ βκςζζαηχκ ζζπονζζιχκ πμο αζθαθχξ 

απμννίπημοκ ηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία δ μπμία ηαεμδδβείηαζ απυ θειζκζζηζηέξ 

ακαγδηήζεζξ ηαζ ενςηήιαηα. Ο ακηζηεζιεκζζιυξ θαίκεηαζ πςξ απμηθείεζ ηζξ βοκαίηεξ 

απυ ηδμκ μνευ θυβμ ηαζ ηδκ επζζηδιμκζηή ιέεμδμ (Harding, 1990a, ζ. 87) 

 φιθςκα ιε ηδ Harding, δ ακάπηολδ ιζαξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ είκαζ 

απαναίηδηδ πνμηεζιέκμο κα ακηζηνμοζηεί, εηηυξ απυ ημκ ακηζηεζιεκζζιυ ηδξ 

δεζπυγμοζα επζζηδιμθμβίαξ, ιζα άθθδ εεςνία ηδξ επζζηδιμθμβίαξ ημο ηονίμο 

νεφιαημξ, δ ενιδκεζμηναηία δ μπμία μδδβεί ζημκ ζπεηζηζζιυ. Η ζηάζδ αοηή ηαεζζηά 

ηδ θειζκζζηζηή εέζδ ηαζ ημοξ θειζκζζηζημφξ ζζπονζζιμφξ ςξ ιζα κυιζιδ βκχιδ 

ακάιεζα ζηζξ άθθεξ, ελίζμο οπεναζπίζζιεξ εεςνίεξ, βζα ηα εηάζημηε γδηήιαηα, δ 

μπμία δεκ οπάνπεζ θυβμξ κα πνμηζιδεεί απυ ηζξ άθθεξ ηαζ κα οπμζηδνζπηεί ζηδκ 

επζζηδιμθμβία. Η Harding οπμζηδνίγεζ υηζ αοηέξ μζ δφμ ηονίανπεξ δζηαζμθμβδηζηέξ 
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ζηναηδβζηέξ, μ ακηζηεζιεκζζιυξ ηαζ  μ ζπεηζηζζιυξ, δεκ είκαζ ηαηάθθδθεξ ηαζ δεκ 

ζοκάδμοκ ιε ηδ θειζκζζηζηή εεςνία ηαζ, ζοκεπχξ, απμννίπημκηαζ απυ αοηή. 

(Harding, 1990a, ζζ. 87-88) 

 Η ακάπηολδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, δ μπμία ζηδκ πναβιαηζηυηδηα 

ςξ πνμζέββζζδ ζοβηνμηείηαζ ιε αάζδ ακαθφζεζξπμο ακήημοκ ζε δζαθμνεηζηά είδδ 

θειζκζζηζηχκ επζζηδιμθμβζχκ, ηα μπμία θεζημονβμφκ ςξ δζηαζμθμβδηζηέξ 

ζηναηδβζηέξ, επζαάθθεηαζ ηαζ απυ ηδκ ακάβηδ κα ηαεμδδβδεμφκ ιε αάζδ ιζα 

θειζκζζηζημφ παναηηήνα επζζηδιμθμβία μζ επζθμβέξ ζηδ εεςνία, ηδκ ένεοκα ηαζ ηδκ 

πμθζηζηή. Μάθζζηα, μζ βκςζζαημί ζζπονζζιμί πνεζάγεηαζ κα ιπμνμφκ κα 

δζηαζμθμβδεμφκ εκηυξ ημο πθαζζίμο ηδξ ίδζαξ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, κα 

ιπμνμφκ κα δζηαζμθμβδεμφκ βζα ηδκ οπενάζπζζδ ηαζ αοημζοβηνυηδζδ ηδξ ίδζαξ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ιέζα ζηδκ μπμία ηίεεκηαζ. Η εεςνία βζα ηδ βκχζδ 

ηαθείηαζ κα ιπμνεί κα απμηεθεί μδδβυ βζα ηζξ πναηηζηέξ απμθάζεζξ ηςκ επζζηδιχκ μζ 

μπμίεξ επζδνμφκ ζηζξ δζαθμνεηζηέξ γςέξ ηςκ βοκαζηχκ. Μζα ηέημζα επζζηδιμθμβία 

ζημπεφεζ ζηδκ ηζκδημπμίδζδ εκάκηζα ζηζξ εηιεηαθθεοηζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ηζξ ζπέζεζξ 

οπμηαβήξ ζηζξ αλίεξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ηςκ βοκαζηχκ, ιε ζημπυ ηδκ ελάθεζρδ 

ηέημζςκ ζπέζεςκ. (Harding, 1990a, ζζ. 89-90) 

 Δπμιέκςξ, δ ακάβηδ ζοβηνυηδζδξ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ 

πνμηφπηεζ ηυζμ απυ εζςηενζημφξ ζηδκ επζζηδιμθμβία θυβμοξ υζμ ηαζ απυ ηδκ ίδζα 

ηδκ ακαβηαζυηδηα ιζαξ ειπνάβιαηδξ πμθφιμνθδξ δζενβαζίαξ αεθηίςζδξ ηδξ ίδζαξ ηδξ 

γςήξ ηςκ βοκαζηχκ. Σμ αίηδια αοηυ ςξ δζεηδίηδζδ ζοκδέεηαζ ιε ημ ίδζμ ημ 

πενζεπυιεκμ ηαζ ημκ παναηηήνα ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, ημ μπμίμ δεκ 

πανααθέπεζ ηδκ έιθοθδ ημζκςκζηή ηαηαπίεζδ, ζημ πθαίζζμ ελέηαζδξ υπζ ιυκμ 

επζζηδιζηχκ αθθά ηαζ ιδ επζζηδιζηχκ αλζχκ. 

 ε ηζ ακηζηίεεηαζ, επμιέκςξ, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία εκ ζπέζεζ ιε ηδκ 

ηαεζενςιέκδ επζζηδιμθμβία; φιθςκα ιε ηδκ Code, δ αλζαηή μοδεηενυηδηα ηδξ 

βκχζδξ ζηδκ παναδμζζαηή επζζηδιμθμβία ζοιπμνεφεηαζ ιε ηδκ επζδίςλδ ηδξ «εέαξ 

απυ ημ πμοεεκά». ιςξ, δ Code ζζπονίγεηαζ υηζ δ οζμεέηδζδ ηδξ αοηυκμιδξ 

μνεμθμβζηυηδηαξ ηαζ μ ακηίζημζπμξ ακζδζμηεθήξ παναηδνδηήξ ακήημοκ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ζε ιζα πνμκμιζμφπα μιάδα θεοηχκ ακδνχκ. Έηζζ, δ οπμηζεέιεκδ 

ζδακζηή ακηζηεζιεκζηυηδηα απμηεθεί έκα είδμξ βεκζηεοηζηήξ επζαμθήξ ηδξ εέζδξ αοηήξ 

ηδξ πνμκμιζμφπαξ μιάδαξ. Άνα, ζφιθςκα ιε ηδκ Code, δεκ ιπμνεί κα πνμαάθθεηαζ 
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αοηυ ημ ζδεχδεξ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ πςνίξ ηαοηυπνμκα κα ζδιεζχκεηαζ υηζ αοηυ 

είκαζ ημ πνυηοπμ ημο θεοημφ άκδνα. Πανάθθδθα, πνεζάγεηαζ κα δεζπεεί πχξ μζ 

ηακυκεξ αλζμπζζηίαξ ηαζ δζηαζμδμζίαξ κμιζιμπμζμφκ ηαζ δζαηδνμφκ ημ επζζηδιζηυ 

πνμκυιζμ ηςκ ακδνχκ. (Code, 2007, ζ. 221) 

 οκαθή ενςηήιαηα αθμνμφκ ηδκ εκκμζμθυβδζδ ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ. Πχξ 

οπεζζένπεηαζ δ οπμηεζιεκζηυηδηα ζηα επζζηδιμθμβζηά ενςηήιαηα; Πχξ ζοβηνμηείηαζ 

ημ ίδζμ ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ; Πμφ μδδβεί δ απυννζρδ εκυξ αθδνδιέκμο 

βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο; Πμζμξ είκαζ μ νυθμξ ηςκ αλζχκ ζηδ βκχζδ ηαζ ηδκ ένεοκα; 

(Anderson, 2015, ζ. 1∙ Code, 1998, ζζ. 174-176) 

 Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία επζζδιαίκεζ ημκ ακδνμηεκηνζηυ παναηηήνα ηδξ 

αββθμαιενζηακζηήξ δεζπυγμοζαξ επζζηδιμθμβίαξ ηαζ δζενεοκά ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ 

μπμίμοξ μζ οπάνπμοζεξ θζθμζμθζηέξ εεςνίεξ ηδξ βκχζδξ ζπεηίγμκηαζ αθθά ηαζ 

δζαηδνμφκ ηαζ δζαζςκίγμοκ ζενανπζηέξ δμιέξ ελμοζίαξ ηαζ πνμκμιίμο, μζ μπμίεξ 

οπμααζηάγμκηαζ, εηηυξ απυ άθθεξ ημζκςκζηέξ δζαθμνέξ, ηαζ απυ ημ έιθοθμ ζφζηδια. 

Αιθζζαδηεί ηδκ φπανλδ ιζαξ βεκζηήξ πενζβναθήξ ηδξ βκχζδξ ηαζ ακηζηίεεηαζ ζηδ 

εεςνμφιεκδ μοδεηενυηδηα ηδξ βκχζδξ, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ αοηή πενζέπεζ ηαζ 

απμηνφπηεζ θεζημονβίεξ επζαμθήξ ηαζ οπμεέηεζ ζενανπζηέξ ζπέζεζξ. Καηαδεζηκφεζ ημκ 

νυθμ ημκ μπμίμ δζαδναιαηίγεζ δ επζζηδιμθμβία ζηδ κμιζιμπμίδζδ μνζζιέκςκ εζδχκ 

βκχζδξ ηαζ ζηδκ απυδμζδ επζζηδιζηήξ δζηαζμδμζίαξ ζε μνζζιέκα βκςζζαηά 

οπμηείιεκα. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δείπκεζ υηζ ακαηφπημοκ εκηάζεζξ ζηδκ αλζμπζζηία ηαζ 

ζηυπζιμζ απμηθεζζιμί. Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία δεκ ηαηαδεζηκφεζ ιυκμ ηδκ 

ακάβηδ κα ακαβκςνζζημφκ μζ βοκαίηεξ ςξ βκςζζαηά οπμηείιεκα ηαζ κα 

ακηζιεηςπζζημφκ ηα βοκαζηεία γδηήιαηα ςξ ημ ιείγμκ βκςζζαηυ εέια ιζαξ 

ακαεεςνδιέκδξ επζζηδιμθμβίαξ. Πνμπςνά ζηδκ απυννζρδ εκυξ εκμπμζδιέκμο 

ηνυπμο βκχζδξ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ επζδζχηεζ ηδκ απμδζάνενςζδ ηαζ ηδκ ακαηαναπή 

ημο ηαεζενςιέκμο ηνυπμο βκχζδξ ηδξ δεζπυγμοζαξ επζζηδιμθμβίαξ. (Alcoff&Potter, 

1993, ζ. 1∙ Code, 1998, ζζ. 174-176∙ Code, 2007, ζ. 211). Η θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία, θμζπυκ, υπζ ιυκμ αζηεί ηνζηζηή ζηδκ δεζπυγμοζα επζζηδιμθμβία αθθά 

επζδζχηεζ ηαζ δζεηδζηεί ιζα νζγζηή ακαζοβηνυηδζδ ηδξ επζζηδιμθμβίαξ. 

 Πχξ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία λεπςνίγεζ ςξ επζζηδιμθμβζηή πνμζέββζζδ; 

Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία, βεκζηχξ, εέηεζ ζημ ηέκηνμ ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ 

ημκ νυθμ ημο θφθμο. Δλεηάγεζ ηζξ ζδιαζζμδμηήζεζξ ημο θφθμο ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ημοξ ιε 
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ηδ ζφθθδρδ ηδξ έκκμζαξ βκχζδ, ημοξ υνμοξ ζοβηνυηδζδξ ημο βκςζζαημφ 

οπμηεζιέκμο, ηδκ ίδζα ηδκ έκκμζα ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ηζξ δζηαζμθμβδηζηέξ 

πναηηζηέξ ηδξ. Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία επακελεηάγεζ ηζξ ααζζηέξ 

επζζηδιμθμβζηέξ έκκμζεξ, υπςξ ηδ δζηαζμθυβδζδ, ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηαζ ηδκ 

οπμηεζιεκζηυηδηα, πνμηεζιέκμο αοηέξ κα απμαάθμοκ ημκ ακδνμηεκηνζηυ παναηηήνα 

ημοξ. ε ηάεε πενίπηςζδ, ηαηαδεζηκφεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ ηονίανπεξ 

ζοθθήρεζξ ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ιενμθδπημφκ ζε αάνμξ ηςκ βοκαζηχκ, ηζξ 

μπμίεξ εέημοκ ζε ιεζμκεηηζηή εέζδ, υηακ δεκ ηζξ αβκμμφκ ηεθείςξ, ηαζ επζπεζνεί κα 

ακαζοβηνμηήζεζ αοηέξ ηζξ ακδνμηεκηνζηέξ ζοθθήρεζξ. Η έκηαλδ ηςκ βοκαζηχκ ζε 

ιεζμκεηηζηή εέζδ ιπμνεί κα πνμένπεηαζ απυ δζάθμνεξ πηοπέξ ηδξ βκςζζαηήξ 

δζενβαζίαξ. Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία εκημπίγεζ ημοξ απμηθεζζιμφξ ηςκ βοκαζηχκ 

απυ ηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδκ επζζηδιμκζηή ένεοκα ηαζ ακηζηίεεηαζ ζηδκ παναβςβή 

εεςνζχκ μζ μπμίεξ ακαπανζζημφκ ηζξ βοκαίηεξ ςξ ηαηχηενεξ απυ ημοξ άκδνεξ. Η 

οπμαάειζζδ ή απμζζχπδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηςκ εκδζαθενυκηςκ ηςκ 

βοκαζηχκ ζοκηεθεί ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ δ μπμία εκζζπφεζ ηδκ έιθοθδ 

ζενάνπδζδ. Τπμζηδνίγμκηαξ υηζ ιε ηδκ είζμδμ ηαζ ηδ ζοιπενίθδρδ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ 

ημο θειζκζζιμφ ζηδκ επζζηδιμκζηή ηαζ θζθμζμθζηή δζενεφκδζδ, δ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία μδδβείηαζ ζηδκ παναβςβή κέςκ ενςηδιάηςκ ηαζ εεςνζχκ πμο 

ηαηαδεζηκφμοκ ηδκ αλία ηδξ ελέηαζδξ ημο πανάβμκηα ημο θφθμο βζα ηδκ ίδζα ηδκ 

επζζηδιμθμβία ςξ ηθάδμο. (Anderson, 2015, ζ. 1∙ Grasswick, 2013, ζ. 1∙  Longino, 

1999, ζζ. 331, 349) 

 Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία δζενεοκά ηδκ επζζηδιμθμβζηή ζφθθδρδ ημο 

θφθμο, επζζδιαίκμκηαξ ηδ ζδιαζία ημο θφθμο ςξ ημζκςκζηή ηαηδβμνία ηαζ ηζξ 

ζοκέπεζεξ αοηήξ ζηδκ ακάθοζδ ηδξ βκςζζαηήξ δζενβαζίαξ. Πανάθθδθα, υιςξ, δ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία δεζιεφεηαζ ζημοξ ημζκςκζημφξ ηαζ πμθζηζημφξ ζηυπμοξ 

ημο θειζκζζιμφ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ, αηνζαχξ επεζδή δ ζπέζδ 

ιεηαλφ ηδξ έιθοθδξ ηαηαπίεζδξ ζηδκ ημζκςκία ηαζ ηδξ δζενβαζίαξ ηδξ βκςζζαηήξ 

ζοβηνυηδζδξ ζοκζζηά γήηδια ημζκςκζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ ηάλδξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ζημπεφεζ ζηδκ εκμπμίδζδ ηςκ πενζβναθζηχκ ηαζ ηςκ 

ηακμκζζηζηχκ ζηυπςκ ηδξ. Απυ ηδ ιζα, ακαθφεζ ημκ νυθμ ημκ μπμίμ δζαδναιαηίγεζ ημ 

θφθμ ζηδ δζενβαζία ακαγήηδζδξ ηδξ βκχζδξ, πενζβνάθμκηαξ ηζξ πναβιαηζηέξ 

πναηηζηέξ ηδξ βκςζζαηήξ παναβςβήξ. Απυ ηδκ άθθδ, αζηεί ηνζηζηή ζηδκ 

παναδεδμιέκδ δζενβαζία ζοβηνυηδζδξ ηδξ βκχζδξ ηαζ απμζημπεί ζηδ αεθηίςζδ ηδξ. 
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Η ηακμκζζηζηή δζάζηαζδ ζηδκ ακάθοζδ ηδξ βκχζδξ είκαζ ζαθήξ, ηαεχξ δ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία δζεηδζηεί ηδκ ελάθεζρδ ηδξ ηαηαπίεζδξ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ηδκ 

ημζκςκζηή αθθαβή. (Grasswick, 2013, ζ. 1∙ Grasswick & Webb, 2002, ζζ. 186-187) 

 Η ελέηαζδ ηδξ πενζβναθζηήξ ακάθοζδξ ημο πθαζζίμο ακαηάθορδξ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ηακμκζζηζηή ακάθοζδ ημο πθαζζίμο δζηαζμθυβδζδξ ζηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδκ μδδβεί ζημκ ζζπονζζιυ υηζ δ δζάηνζζδ ιεηαλφ 

ακαηάθορδξ ηαζ δζηαζμθυβδζδξ είκαζ αοεαίνεηδ, εκχ δ ζπεηζηή απμζφκδεζή ημοξ 

δδιζμονβεί επζζηδιμθμβζηά αημπήιαηα. Η εζηίαζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ 

απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ζηδ δζηαζμθυβδζδ δεκ θαιαάκεζ οπυρδ ημ πθαίζζμ 

ακαηάθορδξ, δδθαδή ηζξ δζαδζηαζίεξ επζθμβήξ ηςκ οπμεέζεςκ μζ μπμίεξ πνέπεζ κα 

ζοκελεηάγμκηαζ. Απυ ηδκ άθθδ, δ εζηίαζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ απμηθεζζηζηά 

ζηδκ ακαηάθορδ πνεζάγεηαζ επζπθέμκ κα επζηονχζεζ ιζα ιέεμδμ ςξ παναβςβυ 

βκχζδξ, κα αζπμθδεεί ιε ηα ηνζηήνζα εηείκα ηα μπμία δζηαζμθμβμφκ ηδκ απμδμπή ηςκ 

οπμεέζεςκ, υπςξ αοηά πενζέπμκηαζ ζημ πθαίζζμ δζηαζμθυβδζδξ. (Longino, 1993, ζζ. 

101-102). Δπμιέκςξ, μζ δφμ δζαζηάζεζξ,  ημ πενζβναθζηυ ηαζ ημ ηακμκζζηζηυ επίπεδμ, 

είκαζ ακαβηαίεξ βζα ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηαζ ιάθζζηα ζοκεπζδνμφκ 

εζςηενζηά. 

 ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία, ένπεηαζ ζημ πνμζηήκζμ ημ γήηδια ημο 

βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο, εβείνμκηαξ ακαααειζζιέκα ζπεηζηά επζζηδιμθμβζηά 

ενςηήιαηα. Πχξ μζ θειζκζζηζηέξ επζζηδιμθμβζηέξ ζηναηδβζηέξ ηνμπμπμζμφκ ημ 

βκςζζαηυ οπμηείιεκμ; Πχξ ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ακαβκχνζζδ, 

ημκ απμηθεζζιυ ηαζ ηδκ πενζεςνζμπμίδζδ; (Code, 1998, ζ. 180∙ Code, 2007, ζ. 211∙ 

Longino, 1993, ζ. 105) 

 Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, ημ μπμίμ βίκεηαζ 

ηαηακμδηυ ςξ ιζα ιμνθή ημζκςκζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, αζηεί ηνζηζηή ζηδκ 

παναδμζζαηή αημιζηζζηζηή επζζηδιμθμβία, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ ημ ιειμκςιέκμ άημιμ 

ςξ πεδίμ δζηαζμθυβδζδξ επζθένεζ παναπμίδζδ ζηδκ ακάθοζδ ηδξ βκςζζαηήξ 

ζοβηνυηδζδξ. Αζηεί ηνζηζηή ζημκ αθδνδιέκμ αημιζηζζιυ ηδξ παναδμζζαηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ, μ μπμίμξ ακαπανζζηά ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ςξ ακηαθθάλζιμ ηαζ 

αφηανηεξ άημιμ. ηδ δεζπυγμοζα επζζηδιμθμβία, ημ θφθμ ςξ ιζα ημζκςκζηή δζαθμνά 

ηςκ αηυιςκ δεκ εεςνείηαζ επζζηδιζηά ζδιακηζηυ. (Grasswick, 2013, ζ. 5) 



38 

 

  Αηυιδ, ιεβάθμ ιένμξ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ιεηαηζκεί ηδκ εζηίαζή 

ημο ζηδκ ημζκυηδηα ηαζ πνμτπμεέηεζ ζοκενβαζία ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ, 

ζοβηνμηχκηαξ ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ζηδ αάζδ ηδξ αθθδθελάνηδζδξ ηαζ πένα απυ 

ιζα αημιζηζζηζηή εέζδ. Αηυιδ, πμθθμί εηπνυζςπμζ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ 

ημκίγμοκ ηδκ ακάβηδ ζφθθδρδξ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ςξ εκζχιαηδξ 

μκηυηδηαξ, εκχ, οπμζηδνίγμκηαξ ιζα ημζκςκζηά πθαζζζμεεηδιέκδ βκχζδ, δζαηείκμκηαζ 

υηζ δ ηαοηυηδηα ηαζ δ ημζκςκζηή εέζδ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο δζαιεζμθααμφκ 

ηζξ πεπμζεήζεζξ πμο ηζξ ζοβηνμημφκ. (Grasswick & Webb, 2002, ζ. 190∙ Longino, 

1999, ζ. 331∙ Potter, 2007, ζ. 237). ε ηάεε είδμξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, υιςξ, 

οπάνπμοκ δζαθμνμπμζήζεζξ ςξ πνμξ ηδ εεχνδζδ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο, υπςξ 

εα δεζπεεί  ζηδ ζοκέπεζα ηδξ ενβαζίαξ. 

 ε ηάεε πενίπηςζδ, ημ πνυαθδια ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ μζ υνμζ 

δζαζθάθζζήξ ηδξ ηαείζηαηαζ αιθζθεβυιεκα γδηήιαηα. Πχξ είκαζ δοκαηυκ κα 

ζοκοπάνπμοκ ζηδκ παναδμζζαηή επζζηδιμθμβία μνεά επζζηδιμκζηά απμηεθέζιαηα 

ηαζ έβηονδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ, απυ ηδ ζηζβιή πμο εκημπίγμκηαζ εββεκείξ 

ζελζζηζηέξ πνμηαηαθήρεζξ ζηδκ ηονίανπδ επζζηήιδ; Πχξ ιζα πμθζηζηά ηαζ αλζαηά 

θμνηζζιέκδ ένεοκα ζηδ δεζπυγμοζα επζζηδιμθμβία εα ιπμνμφζε κα πανάβεζ 

θζβυηενμ ιενμθδπηζηά απμηεθέζιαηα απυ ιζα αλζαηά μοδέηενδ ενεοκδηζηή 

δζαδζηαζία; Με πμζμξ ηνυπμοξ δ ένεοκα βζα γδηήιαηα ηα μπμία αθμνμφκ ηζξ γςέξ ηςκ 

βοκαζηχκ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ ζηδ ζογήηδζδ ηαζ 

δζενεφκδζδ γδηδιάηςκ μθυηθδνδξ ηδξ ημζκςκίαξ; Σα ενςηήιαηα αοηά μδδβμφκ ζηδκ 

πναβιάηεοζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία. 

(Harding, 1993, ζζ. 49-50) 

 Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία βεκζηά αζηεί ηνζηζηή ζε μνζζιέκα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ δεζπυγμοζαξ ζφθθδρδξ ηδξ έκκμζαξ ακηζηεζιεκζηυηδηα. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ακηζηίεεηαζ ζηδ δζπμημιία οπμηεζιέκμο ηαζ ακηζηεζιέκμο, ζηδκ 

ακελανηδζία ημο βκςζζαημφ ακηζηεζιέκμο απυ ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ. Ο θυβμξ 

αοηήξ ηδξ απυννζρδξ εδνάγεηαζ ζηδκ παναδμπή υηζ δ δζπμημιία ειπμδίγεζ ηζξ 

ακηζθήρεζξ ηςκ ίδζςκ ηςκ βκςζζαηχκ οπμηεζιέκςκ κα ζοιαάθμοκ ζηδ ζοβηνυηδζή 

ημοξ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο ηα βκςζζαηά οπμηείιεκα απμηεθμφκ ηαζ ηα ίδζα 

ακηζηείιεκα ένεοκαξ. (Anderson, 2015, ζ. 21) 
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 Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία αζηεί ηνζηζηή ζηδκ έκκμζα ακηζηεζιεκζηυηδηα 

ηαζ απυ άθθδ ζηυπεοζδ. Τπμζηδνίγεζ υηζ δ ακααίααζδ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ζε 

ελςηενζηή επζζηδιζηή αλία οπμκμιεφεζ ηάεε πνμμπηζηή ηδξ παναβυιεκδξ βκχζδξ ιε 

υνμοξ εζςηενζημφξ ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ, ηαεχξ δ εεςνμφιεκδ ακηζηεζιεκζηή 

βκχζδ οπαβμνεοιέκδ ελ μθμηθήνμο απυ ημκ ελςηενζηυ ηυζιμ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ 

ζπέζεζξ ζζπφμξ αβκμεί ηδκ ειπνάβιαηδ δοκαιζηή ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο. Ακ δεκ 

απμννζθεεί δ εέζδ υηζ δ ακηζηεζιεκζηυηδηα πνμτπμεέηεζ «ιζα εέα απυ ημ πμοεεκά», 

αοηή ηυηε δ ζοβηνυηδζδ βκχζδξ  δεκ απεθεοεενχκεηαζ απυ πνμηαηαθήρεζξ. 

Ακηίεεηα, μζ θειζκίζηνζεξ επζζηδιμθυβμζ οπμζηδνίγμοκ υηζ ηα εκδζαθένμκηα ηαζ μζ 

πνμηαηαθήρεζξ ηςκ παναηδνδηχκ ακηακαηθχκηαζ ζηζξ ακαπαναζηάζεζξ μζ μπμίεξ 

πνμηφπημοκ. (Anderson, 2015, ζζ. 22-23) 

 Δπμιέκςξ, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ακηζηίεεηαζ ζηδκ εκκυδζδ ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηδξ βκχζδξ ςξ αλζαηήξ μοδεηενυηδηαξ, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ δ 

αλίςζδ αλζαηήξ μοδεηενυηδηαξ δεκ επζηνέπεζ ημκ ηνζηζηυ έθεβπμ ηςκ αλζχκ μζ μπμίεξ 

υκηςξ επζδνμφκ ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ. (Anderson, 2015, ζ. 22). Αηυιδ, δ 

θειζκζζηζηή εεςνία αζηεί ηνζηζηή ζηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ςξ ζοκαζζεδιαηζηή 

ζηένδζδ ηαζ απυζπαζδ ηαζ ημο αηυιμο απυ ημ βκςζζαηυ ακηζηείιεκμ, πνμηεζιέκμο 

κα ζοβηνμηδεεί ακηζηεζιεκζηή βκχζδ. Ιζπονίγεηαζ υηζ, ιε αοηυκ ημκ παναηηήνα, δ 

εεςνμφιεκδ ακηζηεζιεκζηυηδηα ακηακαηθά ημκ ακδνζηυ παναηηήνα ηδξ επζζηήιδξ μ 

μπμίμξ, ιεηαλφ άθθςκ, υπςξ δ πνμεεηζηυηδηα ηαζ μζ αλζαηέξ ζημπεφζεζξ, 

πενζεςνζμπμζεί ηζξ βοκαίηεξ ζηδκ επζζηήιδ, ηαεχξ μζ βοκαίηεξ ζοκδέμκηαζ ιε ημ 

ζηενευηοπμ ημο ζοκαζζεδιαηζημφ ζημζπείμο. (Anderson, 2015, ζ. 22) 

 Βέααζα, μζ θειζκίζηνζεξ επζζηδιμθυβμζ ζζπονίγμκηαζ υηζ δ ζοκαζζεδιαηζηή 

εκαζπυθδζδ ιε ημ βκςζζαηυ ακηζηείιεκμ ζοιαάθθεζ ζηδκ ενιδκεία ηςκ 

ζοιπενζθμνχκ ηςκ αηυιςκ ηα μπμία ιεθεηχκηαζ, πνμζθένμκηαξ πμθφηζιμοξ πυνμοξ 

υπςξ απυηηδζδ ειπζζημζφκδξ ηαζ επζημζκςκζαηή δοκαηυηδηα. (Anderson, 2015, p. 

24) 

 Κνζηζηή αζηείηαζ, αηυιδ, ζηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα υηακ αοηή επζηοβπάκεηαζ 

ιέζς ημο πεζναιαηζημφ εθέβπμο ημο βκςζζαημφ ακηζηεζιέκμο. Οζ θειζκίζηνζεξ 

επζζηδιμθυβμζ πζζηεφμοκ υηζ μ πεζναιαηζηυξ έθεβπμξ ζοπκά επζηεθείηαζ ςξ ημζκςκζηή 

δφκαιδ πμο ακηακαηθά ημ ηφνμξ ημο ακδνμηεκηνζζιμφ ηαζ απμζζςπά άθθμοξ 
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δοκαημφξ ζπεζζαημφξ ηνυπμοξ αθθδθεπίδναζδξ ηαζ ζοκενβαηζηήξ εκαζπυθδζδξ ημο 

ενεοκδηή ιε ημ βκςζζαηυ ακηζηείιεκμ. (Anderson, 2015, ζ. 22-23)  

 Με πμζμοξ ηνυπμοξ ιπμνμφκ κα ελδβδεμφκ μζ αζηίεξ ηδξ φπανλδξ 

ακδνμηεκηνζηχκ ηαζ ζελζζηζηχκ πνμηαηαθήρεςκ ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ 

βκχζδξ; Τπυ πμζεξ πνμτπμεέζεζξ ημ θφθμ πθαζζζμεεηεί ηα βκςζζαηά οπμηείιεκα ζηζξ 

δζάθμνεξ θειζκζζηζηέξ πνμζεββίζεζξ; Με πμζμκ ηνυπμ μζ θειζκίζηνζεξ δζηαζμθμβμφκ 

ημοξ θειζκζζηζημφξ ζζπονζζιμφξ ημοξ βζα ηδκ επζζηήιδ; (Anderson, 2015, ζ. 1∙ 

Harding, 1993, ζ. 52). Η ηάεε εηδμπή θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ πνμαάθθεζ 

δζαθμνεηζηέξ απακηήζεζξ ζηα ενςηήιαηα αοηά ζηδ αάζδ ημο δζαθμνεηζημφ ηνυπμο 

ζφθθδρδξ ηςκ εκκμζχκ ηαζ ηςκ δζαθμνεηζηχκ επζπεζνδιάηςκ πμο ζοβηνμηεί ηα μπμία 

είκαζ ηαεμνζζηζηά βζα ηάεε επζιένμοξ ενχηδια. Η Harding, ζημ ένβμ ηδξ The Science 

Question in Feminism(1986), δζαηνίκεζ ηνία είδδ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ: Σμκ 

θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ, ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ηαζ ημκ 

θειζκζζηζηυ ιεηαιμκηενκζζιυ. Πχξ δζαηνίκεηαζ δ ηάεε θειζκζζηζηή πνμζέββζζδ; 

(Harding, 1986, ζ. 24). Η ενβαζία αοηή ζηδνίγεηαζ ζε αοηή ηδκ ηνζιενή δμιή ηδξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, επζπεζνχκηαξ κα ακαθφζεζ ααζζηέξ έκκμζεξ ηαζ 

επζπεζνήιαηα. 

 Βέααζα, πνέπεζ κα επζζδιακεεί ςξ πενζμνζζιυξ υηζ έπεζ πανμοζζαζηεί έκα 

είδμξ παναβηςκζζιμφ ηδξ ηαλζκμιίαξ ηδξ Harding, ηαεχξ βίκεηαζ ηαηακμδηυ υηζ μζ 

θειζκζζηζηέξ επζζηδιμθμβίεξ δεκ εκηάζζμκηαζ πάκηα απυθοηα ζε ιία ηαηδβμνία. 

(Code, 1998, ζ. 176). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, έπεζ οπμζηδνζπηεί υηζ δ ηαλζκμιία ηδξ 

Harding δεκ επανηεί βζα ηδκ ακάθοζδ ηδξ βκςζζαηήξ παναβςβήξ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ 

ηςκ αθθδθμζοκδεδειέκςκ δζηηφςκ ηαηαπίεζδξ ηαζ ηςκ επζζηδιζηχκ ημοξ 

επζδνάζεςκ. (Code, 2007, ζ. 218∙ Grasswick&Webb, 2002, ζ. 194). Αηυιδ, απυ ημ 

1990 ηαζ φζηενα, μζ δζαηνίζεζξ ακάιεζα ζηα ηνία είδδ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ 

δεκ είκαζ απυθοηα λεηάεανεξ ηαζ δζαοβείξ. Απυ ηα εονφηενα ενςηήιαηα ακαθμνζηά 

ιε ηδ ζπέζδ ημο θφθμο ιε ηδ βκχζδ, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία πνμπςνά ζε πζμ 

ζοβηεηνζιέκα ηαζ ημπζηά ενςηήιαηα, πνμηεζιέκμο κα δζενεοκδεμφκ μζ πμζηίθμζ 

ηνυπμζ ζοζπεηζζιμφ θφθμο ηαζ βκχζδξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ ηαζ γδηήιαηα. 

(Anderson, 2015, ζ. 27) 

 Πανυθα αοηά, υιςξ, πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί δ ακάθοζδ ηαζ δ ηαηακυδζδ 

ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ θφθμο ηαζ βκχζδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ 
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απακηχκηαξ ζημ ενχηδια πχξ δ έκκμζα θφθμ ηαεμνίγεζ ηδ βκχζδ, ηνίκεηαζ ακαβηαία 

δ ελέηαζδ, ακάθοζδ ηαζ ακαζοβηνυηδζδ ηςκ ηνζχκ αοηχκ εζδχκ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ, ηα μπμία ζοκεπίγμοκ κα απμηεθμφκ ηδ αάζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ ηαζ ζοβηνμημφκ ημ πεδίμ δζενεφκδζδξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ. ηδ 

αάζδ αοηή, εα ελεηαζηεί ημ ααζζηυ ενχηδια ζηα επυιεκα ηεθάθαζα: Η θειζκζζηζηή 

ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ υηακ ημ θφθμ κμδιαημδμηείηαζ ςξ ημζκςκζηή ηαηδβμνία. Σμ 

επυιεκμ ηεθάθαζμ ανπίγεζ αοηή ηδ δζενεφκδζδ ελεηάγμκηαξ ημκ θειζκζζηζηυ 

ειπεζνζζιυ. 
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Κεθάιαην Γεύηεξν 

2. ΦΔΜΙΝΙΣΙΚΟ ΔΜΠΔΙΡΙΜΟ 

 

ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία έπμοκ δζαηοπςεεί δφμ είδδ θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ, 

ηα μπμία έπμοκ πμθφ δζαθμνεηζηέξ ιεηαλφ ημοξ παναδμπέξ, χζηε κα εηθαιαάκμκηαζ 

ςξ λεπςνζζηά είδδ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ. Πνυηεζηαζ βζα ημκ ππώιμο(original) 

θεμινιζηικό εμπειπιζμό ηαζ έκακ εηθεπηοζιέκμ(sophisticated) θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ, 

ςξ ιζα ιεηαβεκέζηενδ θζθμζμθζηή εηδμπή ημο, δ μπμία δζαηοπχεδηε ηονίςξ απυ ηδ 

HelenLongino ηαζ ηδ LynnHankinsonNelson, ζημκ μπμίμ δ ενβαζία αοηή ακαθένεηαζ 

ιε ημκ υνμ ύζηεπορ (recent)θεμινιζηικόρ εμπειπιζμόρ. (Harding, 1993, ζ. 51). Σμ 

ηεθάθαζμ αοηυ ενεοκά ηδκ επζζηδιμθμβία ημο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ ηαζ, 

ζδζαίηενα ηδξ φζηενδξ εηδμπήξ ημο, πνμηεζιέκμο κα επζζδιακεμφκ μζ ηφνζεξ έκκμζεξ 

αοηήξ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηαζ κα δεζπεεί δ θειζκζζηζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ 

βκχζδξ ζηδ αάζδ ημο ημζκςκζηά ηαηαζηεοαζιέκμο παναηηήνα ημο θφθμο. 

 

2.1Πξώηκνο θεκηληζηηθόο εκπεηξηζκόο 

φιθςκα ιε ημκ πνχζιμ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ, μ μπμίμξ ζηδ αζαθζμβναθία 

απμηαθείηαζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ απθχξ ςξ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ ηαζ 

αημθμοεεί ημ ειπεζνζζηζηυ πνυηοπμ ζηδ θζθμζμθία, δ βκχζδ ηυζμ ηδξ θοζζηήξ υζμ 

ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ααζίγεηαζ ζηδκ ειπεζνζηή απυδεζλδ. Ο 

θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ ειθακίγεηαζ κα δεζιεφεηαζ απυ ηζξ παναδμπέξ ηδξ 

θζθμζμθίαξ ηδξ κεςηενζηυηδηαξ ηαζ αζπάγεηαζ ηδκ ακαθοηζηή επζζηδιμθμβία βζα ηδ 

δζηαζμθυβδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ. Ο ηνυπμξ δζηαζμθυβδζδξ ηδξ εβηονυηδηαξ 

ηδξ βκχζδξ ημκ μπμίμ οζμεεηεί ηαεζζηά ηδκ ίδζα ηδ βκχζδ ηφνζμ εκδζαθένμκ ηδξ 

ένεοκαξ, πςνίξ κα επζηεκηνχκεηαζ ζδζαίηενα ζημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ηαζ ζηα 

ζημζπεία ημο.(Code, 1998, ζζ. 176-177, 183) 

 Με πμζμκ ηνυπμ ειθακίγεηαζ μ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ ζηδκ επζζηδιμθμβία; 

Οζ εηπνυζςπμζ αοημφ ημο είδμοξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ λεηζκμφκ κα 

ακαθμβίγμκηαζ ηαηά πμζμ ηνυπμ δ ενεοκδηζηή ημοξ δζαδζηαζία ηαηά ηδ βκςζζαηή 
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ζοβηνυηδζδ δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηδκ ηαεζενςιέκδ επζζηδιμθμβία. Έηζζ, μ 

θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ πνμηφπηεζ ςξ απάκηδζδ ζημ ενχηδια αοηυ, ςξ επίβκςζδ 

ιζαξ ιμνθήξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ζηδκ επζζηήιδ. Οζ 

εηπνυζςπμζ ημο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ, αέααζα, μ μπμίμξ οζμεεηείηαζ ηαηά πνχημ 

θυβμ απυ επζζηήιμκεξ μζ μπμίμζ αζπάγμκηαζ θειζκζζηζηά ζημζπεία, δεκ εεςνμφκ υηζ 

αζπμθμφκηαζ ιε ηάηζ επζζηδιμθμβζηά δζαθμνεηζηυ, δεκ εεςνμφκ υηζ έπμοκ ιζα 

ζδζαίηενδ επζζηδιμθμβζηή πνμζέββζζδ ηαζ, βζα ημκ θυβμ αοηυ, μζ ίδζμζ δεκ 

αοημαπμηαθμφκηαζ ελανπήξ θειζκζζηέξ ειπεζνζζηέξ. Ακηίεεηα, δ επζζηδιμθμβία ημοξ 

μκμιάγεηαζ έηζζ απυ ηδ Sandra Harding, ζημ ένβμ ηδξ 

TheScienceQuestioninFeminism(1986), ηαηά ηδκ ελέηαζδ ηαζ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ 

δζαθυνςκ εζδχκ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ. (Harding, 1986, ζζ. 24-26∙ Harding, 

1990b, ζ. 90∙ Harding, 1991, ζ. 111∙ Harding, 1993, ζ. 51) 

 Με πμζμκ ηνυπμ ιπμνεί δ βκχζδ κα απαθθαβεί απυ ζελζζηζηέξ πνμηαηαθήρεζξ 

ηαζ κα ιδκ είκαζ ακδνμηεκηνζηή; φιθςκα ιε ημκ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ, μ μπμίμξ 

λεηζκά κα πναβιαηεφεηαζ ημ ενχηδια αοηυ, μ ακδνμηεκηνζζιυξ ηαζ μ ζελζζιυξ ζηδκ 

επζζηδιμκζηή εεςνία ηαζ πνάλδ ηαζ ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ πνμζδζμνίγμκηαζ ςξ 

ημζκςκζηέξ πνμηαηαθήρεζξ ηαζ ςξ ζοκέπεζα ιζαξ «ηαηήξ» άζηδζδξ ηδξ επζζηήιδξ. 

Τπμζηδνίγεηαζ υηζ ειθακίγμκηαζ ακδνμηεκηνζημί ζζπονζζιμί ηαζ ζελζζηζηέξ 

παναπμζήζεζξ ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ελαζηίαξ ημζκςκζηχκ πνμηαηαθήρεςκ. 

Αοηέξ μζ πνμηαηαθήρεζξ ιε ηδ ζεζνά ημοξ πανάβμκηαζ απυ θακεαζιέκεξ πεπμζεήζεζξ 

ελαζηίαξ άβκμζαξ ή θηςπήξ εηπαίδεοζδξ. Με άθθα θυβζα, μνζζιέκεξ ημζκςκζηέξ 

πνμηαηαθήρεζξ, υπςξ μ ζελζζιυξ ηαζ μ ακδνμηεκηνζζιυξ, μζ μπμίεξ είκαζ απμηέθεζια 

θακεαζιέκςκ πεπμζεήζεςκ, ειπμηίγμοκ ηαζ πζεακχξ πνμηαθμφκ παναπμίδζδ ζηα 

επζζηδιμκζηά απμηεθέζιαηα ηαζ, επμιέκςξ, πνέπεζ κα ανεμφκ.(Harding, 1986, ζ. 24∙ 

Harding, 1990a, ζ. 90∙ Harding, 1990b, ζ. 89∙ Harding, 1991, ζ. 111) 

 Γζα ηδκ ελάθεζρδ αοηχκ ηςκ πνμηαηαθήρεςκ ηαζ, ζοκεπχξ, βζα ηδκ ελάθεζρδ 

ηςκ ακδνμηεκηνζηχκ παναπμζήζεςκ ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ επζζηήιδξ, είκαζ ακαβηαία 

ιζα πζμ πνμζεπηζηή ηαζ αοζηδνή εθανιμβή ηαζ πνμζήθςζδ ζηδκ ίδζα ηδκ 

επζζηδιμκζηή ιέεμδμ ηαζ ζημοξ ειπεζνζζηζημφξ επζζηδιζημφξ ηακυκεξ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ, ηαζ μ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ δζαηείκεηαζ υηζ ζοιαάθθεζ 

ζηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή. Δάκ βοκαίηεξ επζζηήιμκεξ πνμζηεεμφκ ζημκ πχνμ ηςκ 

ακδνχκ επζζηδιυκςκ ηδνχκηαξ ηδκ επζζηδιμκζηή ιεεμδμθμβία, μζ πνμηαηαθήρεζξ 

ηδξ ακδνμηεκηνζηήξ επζζηήιδξ ιπμνμφκ κα λεπεναζημφκ. Αοημφ ημο είδμοξ δ 
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θειζκζζηζηή ακάθοζδ, θμζπυκ, ακηζηίεεηαζ ζηδκ «ηαηή επζζηήιδ», ζημπεφμκηαξ ζηδκ 

άνζδ ζελζζηζηχκ πνμηαηαθήρεςκ ηαζ πναηηζηχκ ζηδκ επζζηήιδ.(Harding, 1991, ζζ. 

48, 54∙ Harding, 1993, ζζ. 51-53). Ο θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ επζηεκηνχκεηαζ ζημκ 

ηνυπμ εθανιμβήξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ιεεμδμθμβίαξ ηαζ υπζ ζημ πενζεπυιεκμ ηαζ ζηδκ 

μνευηδηά ηδξ. 

 Η ακεπανηήξ πνμζμπή ζηδκ ηήνδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ιεεμδμθμβίαξ 

ακηζιεηςπίγεηαζ ζημκ πνχζιμ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ ςξ αζηία ηδξ φπανλδξ 

ακδνμηεκηνζηχκ πνμηαηαθήρεςκ ζηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ. Δπμιέκςξ, ηα 

θειζκζζηζηά ειπεζνζζηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ μζ θειζκζζηζηέξ αοηέξ ακαγδηήζεζξ ημο 

πνχζιμο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ ζημπεφμοκ κα εκηάζζμκηαζ ιέζα ζηδκ 

παναδεδμιέκδ επζζηήιδ ηαζ θζθμζμθία. οκεπχξ, δ απυδμζδ ζδιαζίαξ απυ ημοξ 

ενεοκδηέξ ηαζ θζθμζυθμοξ ζημκ θειζκζζηζηυ παναηηήνα ηδξ ένεοκαξ δεκ ζοκεπάβεηαζ 

ηαοηυπνμκα ηαζ απυννζρδ ηςκ ηακυκςκ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ. (Harding, 1993, ζζ. 

51-53) 

 Ακηζεέηςξ, μ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ αιθζζαδηεί ιζα αηεθή άζηδζδ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ ιεευδμο αθθά αθήκεζ άεζηηεξ ηζξ ανπέξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ. 

Γεκ αιθζζαδηεί ημοξ ίδζμοξ ημοξ επζζηδιζημφξ ηακυκεξ, αθθά αζηεί ηνζηζηή ζημκ 

ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ αζημφκηαζ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ 

θειζκζζηζημφξ βκςζζαημφξ ζζπονζζιμφξ κα έπμοκ βεκζηά ηδ δοκαηυηδηα κα βίκμοκ 

απμδεηημί ηαζ κυιζιμζ, εθυζμκ πανέπμοκ ηαθφηενδ ειπεζνζηή οπμζηήνζλδ ηαζ, 

πανάθθδθα, ακηαπμηνίκμκηαζ ζημοξ ηακυκεξ ηδξ ηαθήξ επζζηήιδξ. Ονζζιέκμζ 

βκςζζαημί ζζπονζζιμί ηδξ θειζκζζηζηήξ ένεοκαξ είκαζ δοκαηυκ κα έπμοκ ηαθφηενδ 

ειπεζνζηή οπμζηήνζλδ απυ ημοξ ακηίζημζπμοξ παναδεδεβιέκμοξ ακδνμηεκηνζημφξ, 

ηαεχξ ζημπεφμοκ κα ζηακμπμζμφκ ηαθφηενα ηαζ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζημοξ ηακυκεξ 

ηδξ επζζηήιδξ. Αθμφ μζ βκςζζαημί ζζπονζζιμί ηδξ θειζκζζηζηήξ ένεοκαξ ζηδκ 

επζζηήιδ ακηαπμηνίκμκηαζ ζημοξ ηακυκεξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ ηαζ ιπμνμφκ κα 

εζζαπεμφκ ζηδκ παναδεδεβιέκδ βκχζδ ή ηαζ κα ηδκ ακαηνέρμοκ, ιπμνεί κα ζοιαεί 

κα είκαζ θζβυηενμ εζθαθιέκμζ απυ ηδκ παναδεδεβιέκδ επζζηδιμθμβία. Οζ παναδμπέξ 

αοηέξ ακαβκςνίγμκηαζ ςξ πθεμκέηηδια βζα ηδκ επζζηδιμθμβία ημο πνχζιμο 

θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ. (Harding, 1990a, ζ. 91∙ Harding, 1990b, ζ. 90∙ Harding, 

1991, ζ. 112-113) 
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 Ο θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ επζπεζνχκηαξ κα δζμνεχζεζ ηδκ «ηαηή επζζηήιδ» 

πνμηείκεζ ηδκ αφλδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ επζζηήιδ, δζεηδζηχκηαξ 

ηδκ ηαεζένςζδ ίδζςκ δοκαημηήηςκ βζα ημ βοκαζηείμ ηαζ ημ ακδνζηυ θφθμζηδκ 

επζζηδιμκζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ πνυζααζδ ζηδκ επζζηήιδ. Αλζχκεζ ηδ δοκαηυηδηα 

ηςκ βοκαζηχκ κα βίκμοκ ηαθμί επζζηήιμκεξ, πςνίξ, υιςξ, κα αζπμθείηαζ ιε ημ 

ενχηδια ακαθμνζηά ιε ηδ ζδιαζία ημο βοκαζηείμο ημοξ θφθμο βζα ημκ ηνυπμ 

ζοβηνυηδζδξ ηδξ βκχζδξ. (Harding, 1991, ζ. 61∙ Καηζζαιπμφνα, 2009, ζ. 2) 

 Αηυιδ, πανυθμ πμο μ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ δζαηδνφζζεζ υηζ δεκ δίκεζ 

ζδιαζία ζε ημζκςκζηέξ αζηίεξ ςξ πνμξ ηδκ επζζηήιδ, εκημφημζξ αζπμθείηαζ ιε ημ 

θειζκζζηζηυ ηίκδια ςξ ιζα ημζκςκζηή αζηία δ μπμία ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ηαηά ηάπμζμ 

ηνυπμ ζηδ ζοβηνυηδζδ ιζαξ κέαξ ζφθθδρδξ ηδξ επζζηήιδξ. Σμ θειζκζζηζηυ ηίκδια εκ 

ζπέζεζ ιε αοηή ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία δζεηδζηεί ηδκ αλίςζδ κα δίκεζ ζηδκ 

επζζηήιδ ηδ δοκαηυηδηα κα βίκεζ πθδνέζηενδ, δίκμκηαξ ζδιαζία ζε γδηήιαηα ηα 

μπμία ζοζημηίγμκηαζ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ θειζκζζηζηυ ηίκδια απμηεθεί ηδ αάζδ ηαζ 

ζοιαάθθεζ ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ υηζ μζ ακδνμηεκηνζηέξ πνμηαηαθήρεζξ έπμοκ 

ειπμηίζεζ ηδκ επζζηήιδ ηαζ ηαηαδεζηκφεζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, ημκ παναπμζδιέκμ 

ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ επζζηήιδ έςξ εηείκδ ηδ ζηζβιή ακηζιεηςπίγεζ ημκ ηυζιμ, 

δδιζμονβχκηαξ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, ηζξ ζοκεήηεξ επίηεολδξ ηςκ ζηυπςκ ηδξ. Η 

δναζηδνζμπμίδζδ ημο θειζκζζηζημφ ηζκήιαημξ ηαζ δ επζζηδιμθμβία ημο θειζκζζηζημφ 

ειπεζνζζιμφ πμο ακαπηφπεδηε ανπζηά θένκεζ ζημ θςξ κέα γδηήιαηα ηα μπμία 

ιπμνμφκ κα ζοιαάθμοκ ζηδκ μνευηδηα ηςκ επζζηδιμκζηχκ ζοιπεναζιάηςκ. Μέζς 

ηδξ ιεθέηδξ ημο θειζκζζηζημφ ηζκήιαημξ, ιπμνμφκ κα ακαβκςνζζημφκ πνμηαηαθήρεζξ 

πμο ζζπφμοκ ζε εονφ θάζια. Αηυιδ, μ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ οπμζηδνίγεζ υηζ, 

ιέζς ηςκ αλζχζεχκ ημο, δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζε πενζζζυηενεξ βοκαίηεξ αθθά ηαζ ζε 

πενζζζυηενμοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ κα δζελάβμοκ επζζηδιμκζηή 

ένεοκα, έηζζ χζηε κα αολδεμφκ μζ πζεακυηδηεξ κα εκημπζζημφκ μζ ζελζζηζηέξ 

πνμηαηαθήρεζξ ζηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ ζφιθςκα ιε ηδ ζοθθμβζζηζηή ημο πνχζιμο 

θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ. (Harding, 1990a, ζ. 91∙ Harding, 1991, ζ. 63, 66, 111, 

116) 

  Οζ βοκαίηεξ ςξ ημζκςκζηή μιάδα ζηδκ επζζηήιδ, ειιέκμκηαξ ζε αοηή ηδκ 

ζοκηδνδηζηή δζηαζμθμβδηζηή ζηναηδβζηή ημο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ, έπμοκ ηδ 

δοκαηυηδηα κα δζαηδνμφκ ιζα ζπεηζηή εηηίιδζδ ηαζ ζεααζιυ, ηα μπμία είκαζ 

ακαβηαία ζημζπεία βζα ιζα μιαθή ζοκέπζζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ ηαζ απμηεθμφκ 
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αζθαθχξ έκα ζδιακηζηυ αήια βζα ηδκ έκανλδ ηδξ θειζκζζηζηήξ ένεοκαξ. (Harding, 

1991, ζζ. 114-115). Ο θειζκζζηζηυξ ειπενζζιυξ, θμζπυκ, δζεηδζηεί ηδκ άνζδ ημο 

ακδνμηεκηνζζιμφ απυ ηδκ επζζηήιδ ειιέκμκηαξ ζημοξ οπάνπμκηεξ ηακυκεξ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ, απαζηχκηαξ ηδκ πνμζεήηδ ηςκ βοκαζηχκ ζε αοηή ηδκ 

επζζηδιμκζηή δζενβαζία, πςνίξ κα ακαηνέπεζ ηδκ παναδεδμιέκδεπζζηδιμκζηή βκχζδ. 

 Καηά ηδκ ελέηαζδ ημο πνχζιμο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ πνμηφπηεζ ημ 

ενχηδια πχξ εηθαιαάκεηαζ ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ζημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ 

επζζηδιμθμβίαξ, ακ ηαζ θαίκεηαζ πςξ ημ γήηδια αοηυ δεκ ελεηάγεηαζ ζδζαίηενα ζηδκ 

επζζηδιμθμβία αοηή. Έκαξ ηαεανά αθδνδιέκμξ αημιζηζζιυξ μ μπμίμξ παναηηδνίγεζ 

ημκ ηθαζζηυ ειπεζνζζιυ απμννίπηεηαζ ζημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ πμο ελεηάγεηαζ. Πανά ηαφηα, έπεζ οπμζηδνζπηεί υηζ ζημκ πνςηανπζηυ 

θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ ηονζανπεί έκα βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ςξ έκα δζαηνζηυ άημιμ, 

ημ μπμίμ ακελάνηδηα ιπμνεί κα ζοβηνμηεί ημοξ βκςζζαημφξ ζζπονζζιμφξ ημο, μζ 

μπμίμζ, ζηδ ζοκέπεζα, ιπμνεί κα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα οπυηεζκηαζ ζε ελέηαζδ ηαζ 

ηνζηζηή απυ ηδκ εονφηενδ ημζκυηδηα, παναιέκμκηαξ ιέζα ζηδκ ακαθοηζηή 

θζθμζμθζηή πανάδμζδ. (Code, 1998, ζ. 180)  

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε ηδκ Harding, ημ ζδακζηυ βκςζζαηυ 

οπμηείιεκμ ζημκ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ ιζα βοκαίηα 

επζζηήιμκαξ ζημ πθαίζζμ ημο ηζκήιαημξ ηςκ βοκαζηχκ ή, ημοθάπζζημκ, ςξ έκα 

βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ημ μπμίμ ηίεεηαζ ζηδ εέζδ ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ ιζαξ βοκαίηαξ 

επζζηήιμκα, έπμκηαξ, έηζζ, ιεβαθφηενδ πζεακυηδηα κα εκημπίζεζ ηζξ ακδζοπίεξ ηαζ ηα 

γδηήιαηα ηα μπμία εκδζαθένμοκ ημκ θειζκζζηζηυ ηνυπμ εεχνδζδξ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ 

ηδξ επζζηδιμθμβίαξ. Η Hardingεπζζδιαίκεζ, υιςξ, υηζ αοηυ ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ 

ζημκ πνχζιμ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ ανίζηεηαζ ζε έκηαζδ ηαζ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε 

ηδκ παναδμζζαηή επζζηδιμθμβία ακαθμνζηά ιε ηδκ φπανλδ εκυξ εκζαίμο οπέν-

ζζημνζημφ βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ ζδακζηυ βκςζζαηυ 

οπμηείιεκμ ημο πνχζιμο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ ημπμεεηείηαζ ιέζα ζημ ζζημνζηυ 

πθαίζζμ ηαζ αοηή αηνζαχξ δ ζζημνζηή πθαζζίςζδ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο 

οπμζηδνίγεηαζ υηζ ζηνέθεηαζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ιζαξ θζβυηενμ παναπμζδιέκδξ βκχζδξ. 

Δπμιέκςξ, δ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ζημκ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ δεκ ιπμνεί κα βίκεζ 

απυ άημια ηα μπμία είκαζ εκηεθχξ απμιμκςιέκα απυ ημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ. Με ημκ 

ηνυπμ αοηυ, υιςξ, δδιζμονβείηαζ έκηαζδ ακαθμνζηά ιε ημ γήηδια ημο βκςζζαημφ 

οπμηεζιέκμο, ηαεχξ ημ οπμηείιεκμ αοηυ είκαζ ιεκ άημιμ αθθά ζπδιαηίγεηαζ ιέζα 
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ζηδκ εονφηενδ ημοθημφνα ηδξ ημζκςκίαξ. Η Harding ηαηαθήβεζ υηζ δ ζοβηνυηδζδ ημο 

βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ζημκ πνχζιμ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ δεκ ζοκάδεζ πθήνςξ ιε 

ηζξ παναδμπέξ ημο Γζαθςηζζιμφ, πανά ημκ λεηάεανμ ειπεζνζζηζηυ ημο παναηηήνα. 

(Harding, 1990a, ζζ. 93-94) 

 Η Harding, θμζπυκ, αζηεί ηνζηζηή ζημκ πνχζιμ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ, 

οπμζηδνίγμκηαξ υηζ αοηυ ημ είδμξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, παναδυλςξ, ανπίγεζ 

κα οπμκμιεφεζ ηζξ παναδμπέξ ημο Γζαθςηζζιμφ ηαζ, ζοκεπχξ, ανπίγεζ κα οπμκμιεφεζ 

ημκ ίδζμ ημκ ειπεζνζζηζηυ παναηηήνα ημο. Η Hardingοπμζηδνίγεζ υηζ, εκχ μ πνχζιμξ 

θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ ζημπεφεζ κα εειεθζχζεζ ηα επζπεζνήιαηά ημο ιέζα ζημ 

πεδίμ ημο Γζαθςηζζιμφ, μνζζιέκεξ ηάζεζξ ημο, υπςξ δ ζφθθδρδ ημο βκςζζαημφ 

οπμηεζιέκμο, ημκ μδδβμφκ κα ελέθεεζ απυ αοηυ. (Harding, 1990a, ζ. 93) 

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, αοηή δ ηάζδ οπμκυιεοζδξ ηςκ παναδμπχκ ημο 

Γζαθςηζζιμφ οπμηζκείηαζ ηαζ είκαζ ζοκοθαζιέκδ, ζφιθςκα ιε ηδ Harding, ιε ημ 

γήηδια ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ζημ πεδίμ ημο πνχζιμο θειζκζζηζημφ 

ειπεζνζζιμφ. Η ακελανηδζία ηδξ ημζκςκζηήξ ηαοηυηδηαξ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο 

απυ ηδκ μνευηδηα ηςκ ενεοκδηζηχκ απμηεθεζιάηςκ, δ μπμία παναηηδνίγεζ ημκ 

παναδεδεβιέκμ ειπεζνζζιυ, οπμκμιεφεηαζ, ζφιθςκα ιε ηδ Harding, ηαεχξ μ πνχζιμξ 

θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ ζζπονίγεηαζ υηζ άημια ηα μπμία αζπάγμκηαζ ηδ θειζκζζηζηή 

εεςνία ή ηαζ μζ βοκαίηεξ ςξ ιζα ημζκςκζηή μιάδα είκαζ πζμ πζεακυ κα ζοβηνμημφκ 

ηαθή επζζηήιδ. Ο θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ δίκεζ ζδιαζία ζηδκ ακάθοζδ ηδξ 

ημζκςκζηήξ ηαοηυηδηαξ ηςκ ενεοκδηχκ ηαζ ηςκ βκςζζαηχκ οπμηεζιέκςκ, ηαεχξ ηαζ 

ζηδκ επζζηδιμθμβζηή αλία ηδκ μπμία έπεζ ηάεε ηέημζα ηαοηυηδηα. Τπμζηδνίγεζ υηζ δ 

ημζκςκζηή ηαζ ζζημνζηή πθαζζίςζδ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ημο δίκεζ ηδ 

δοκαηυηδηα κα επζηοβπάκεζ θζβυηενμ πνμηαηεζθδιιέκδ, άνα ηαζ θζβυηενμ 

παναπμζδιέκδ, βκςζζαηή παναβςβή.(Harding, 1986, ζ. 25∙ Harding, 1990a, ζ. 93∙ 

Harding, 1990b, ζζ. 90-91). Η ηνζηζηή αοηή, υιςξ, δεκ αθμνά ηυζμ ηδ δοκαιζηή ημο 

πνχζιμο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ ςξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ υζμ ηδ ζπέζδ 

ημο ιε ημκ παναδεδεβιέκμ ειπεζνζζιυ ζηδ θζθμζμθία. 

 Η Harding, υιςξ, βεκζηυηενα αζηεί ηνζηζηή ζημκ πνχζιμ θειζκζζηζηυ 

ειπεζνζζιυ ημκ μπμίμ ακηζιεηςπίγεζ ςξ ιζα θζβυηενμ οπμζπυιεκδ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ζε ζπέζδ ιε ηζξ άθθεξ εηδμπέξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ. Η 

Harding ζζπονίγεηαζ, ηαηανπήκ, υηζ μ ζοκηδνδηζηυξ παναηηήναξ ημο πνχζιμο 
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θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ, πένα απυ ημ πθεμκέηηδια ιζαξ δοκαηυηδηαξ αθεηδνίαξ 

ηδξ θειζκζζηζηήξ ένεοκαξ, θεζημονβεί ηαοηυπνμκα ηαζ ακαζηαθηζηά βζα ηδ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα δυβιαηά ημο, υπςξ δ δέζιεοζή ημο ζημκ 

αημιζηζζιυ ηαζ δ δζάηνζζδ ιεηαλφ ημο πθαζζίμο ακαηάθορδξ ηαζ ημο πθαζζίμο 

δζηαζμθυβδζδξ, δεκ ημο επζηνέπμοκ ηδ δζηαζμθυβδζδ ηςκ θειζκζζηζηχκ ζζπονζζιχκ 

βζα ηδκ επζζηήιδ, ηαεχξ μζ ακδνμηεκηνζηέξ πνμηαηαθήρεζξ ιπμνεί κα εκημπζζημφκ 

ζημ πθαίζζμ ακαηάθορδξ, δδθαδή ζημκ μνζζιυ ηαζ ηδκ επζθμβή ηςκ πνμαθδιάηςκ, ημ 

μπμίμ δεκ οπυηεζηαζ ζημοξ ιεεμδμθμβζημφξ ηακυκεξ ζφιθςκα ιε ημκ ειπεζνζζιυ. 

(Harding, 1986, ζζ. 25-26∙ Nelson, 2002, ζ. 318) 

 Αηυιδ, έκα δζαθμνεηζηυ ζδιείμ ηνζηζηήξ ηδξ Harding ζημκ πνχζιμ 

θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ είκαζ υηζ αοηυξ δείπκεζ αιθζεοιία ακαθμνζηά ιε ηδ 

δοκαηυηδηα ηδκ μπμία εεςνείηαζ υηζ έπμοκ μζ επζζηδιμκζημί ηακυκεξ κα ελαθείθμοκ 

ηζξ ακδνμηεκηνζηέξ πνμηαηαθήρεζξ ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ. Σίεεηαζ ημ ενχηδια: 

Η παναδεδμιέκδ επζζηδιμκζηή ιέεμδμξ είκαζ ζε εέζδ κα εθέβπεζ ηδκ έιθοθδ 

πνμηαηάθδρδ ζηδκ ενεοκδηζηή δζαδζηαζία; Απυ ηδ ιζα, μ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ 

οπμζηδνίγεζ υηζ, βζα κα επζηεοπεεί αοηυ, δ θειζκζζηζηή ένεοκα ηαθείηαζ απθχξ κα 

αημθμοεεί αοημφξ ημοξ ηακυκεξ ιε ιεβαθφηενδ αοζηδνυηδηα, αθθά, απυ ηδκ άθθδ, μ 

ίδζμξ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ επζζδιαίκεζ υηζ μζ επζζηδιμκζημί ηακυκεξ είκαζ 

ακδνμηεκηνζημί ηαζ δεκ ιπμνμφκ απυ ιυκμζ ημοξ κα εκημπίγμοκ ηζξ ακδνμηεκηνζηέξ 

πνμηαηαθήρεζξ αθθά είκαζ απαναίηδηδ δ πνυηθδζδ ηδκ μπμία πνμηαθεί δ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία, ηαεχξ, πςνίξ αοηή, δ επζζηδιμκζηή ιέεμδμξ δεκ ιπμνεί κα εκημπίγεζ 

ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, κα ελαθείθεζ ηζξ ζελζζηζηέξ ηαζ ακδνμηεκηνζηέξ πνμηαηαθήρεζξ. 

(Harding, 1990a, ζ. 93∙ Harding, 1990b, ζ. 91∙ Harding, 1991, ζ. 117) 

 Δπμιέκςξ, δ ηνζηζηή αοηή απμηεθεί ιζα πνυηθδζδ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ εεςνίαξ 

ακαθμνζηά ιε ηζξ ακαβηαίεξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ ελάθεζρδ ηςκ ακδνμηεκηνζηχκ 

πνμηαηαθήρεςκ ηδξ βκχζδξ. Οζ ηακυκεξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ ηαθμφκηαζ κα 

δζαηδνδεμφκ αθθά, ζφιθςκα ιε αοηή ηδκ ηνζηζηή εεχνδζδ ημο θειζκζζηζημφ 

ειπεζνζζιμφ, αοηυ δεκ είκαζ επανηήξ ζοκεήηδ βζα ηδκ άνζδ ηδξ ακδνμηεκηνζηυηδηαξ 

ηδξ βκχζδξ. Τπμζηδνίγεηαζ, υιςξ, υηζ αοηή δ αιθίεοιδ ηάζδ δζαθφεηαζ ηαεχξ είκαζ 

επυιεκμ υηζ έκα είδμξ θειζκζζηζηήξ πνυηθδζδξ είκαζ ακαβηαίμ βζα ηδκ άνζδ ηδξ 

ακδνμηεκηνζηυηδηαξ ηδξ βκχζδξ, αηυιδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο γδηείηαζ δ 

δζαηήνδζδ ηςκ οπανπυκηςκ επζζηδιμκζηχκ ηακυκςκ. 
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 ε ηάεε πενίπηςζδ, υιςξ, ζφιθςκα ιε ηδ Harding, μ πνχζιμξ θειζκζζηζηυξ 

ειπεζνζζιυξ δεκ ηαηαδεζηκφεζ ημοξ πενζμνζζιμφξ ηαζ ηζξ αδοκαιίεξ ηζξ μπμίεξ ηοπυκ 

έπμοκ μζ ηονίανπεξ ζοθθήρεζξ ηςκ ιεευδςκ ηαζ ηακυκςκ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ, 

ζοκεπχξ, δεκ ακζπκεφεζ ηζξ παναπμζήζεζξ ηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα πνμηαθμφκ αοηέξ μζ 

ζοθθήρεζξ ηςκ ηακυκςκ ζηδ βκςζζαηή παναβςβή. Ακηίεεηα, δζαηδνεί ηαζ 

οπεναζπίγεηαζ ηαηά αάζδ ηδκ παναδεδεβιέκδ επζζηδιμκζηή ένεοκα ηαζ ημπμεεηεί ηδ 

βκχζδ δ μπμία πνμηφπηεζ απυ ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβζηή ένεοκα ιέζα ζημοξ 

ζοιααηζημφξ ζπδιαηζζιμφξ. (Harding, 1991, ζ. 113∙ Harding, 1993, ζ. 53).ηδ αάζδ 

αοηή, ζδιεζχκεηαζ υηζ δ επίηθδζδ ημο θειζκζζηζημφ ηζκήιαημξ ςξ εκυξ είδμοξ 

ημζκςκζηήξ αζηίαξ ημ μπμίμ ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ζηδ ζοβηνυηδζδ 

ιζαξ κέαξ ζφθθδρδξ επζζηήιδξ είκαζ έιιεζδ ηαζ δεκ αθμνά ηδκ ίδζα ηδ δζαδζηαζία 

ηδξ ζοβηνυηδζδξ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδκ εκκμζμθυβδζδ ηδξ βκχζδξ αθθά απθχξ νίπκεζ 

θςξ ζηζξ ακδνμηεκηνζηέξ πνμηαηαθήρεζξ πμο  έπμοκ ειπμηίζεζ ηδκ επζζηήιδ. 

 Σέθμξ, επζπεζνχκηαξ κα αζπμθδεεί ιε ημ γήηδια ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ζημκ 

πνχζιμ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ, ημ μπμίμ δεκ ακαθφεηαζ ζδζαίηενα δεδμιέκμο υηζ μ 

θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ δεκ αοημακαηδνφζζεηαζ ςξ ιζα δζαθμνεηζηή 

επζζηδιμθμβία, δ Harding ζζπονίγεηαζ υηζ μζ ειπεζνζζηζημί ηακυκεξ βζα ηδκ 

ακηζηεζιεκζηυηδηα είκαζ αδφκαιμζ, ηαεχξ πνμαάθθμοκ ημκ ακηζηεζιεκζζιυ 

(objectivism). Ο ακηζηεζιεκζζιυξ δεκ αζπμθείηαζ ιε ηδκ ηνζηζηή ακαβκχνζζδ ηςκ 

αλζχκ ηαζ ηςκ ζζημνζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ δεζιεφζεςκ μζ μπμίεξ αζθαθχξ εκοπάνπμοκ 

ζηζξ επζζηδιμκζηέξ πναηηζηέξ ηαζ ζηα επζζηδιμκζηά πενζεπυιεκα ηαζ απμηεθέζιαηα. 

(Harding, 1993, ζζ. 70-71). Η Harding αζηεί ηνζηζηή ζημκ ακηζηεζιεκζζιυ, 

οπμζηδνίγμκηαξ υηζ αοηυξ θεζημονβζημπμζεί πμθφ ζηεκά ηδκ έκκμζα ακηζηεζιεκζηυηδηα 

ηαζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, δεκ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιζα αλζαηά μοδέηενδ ένεοκα δ μπμία 

εεςνείηαζ μ ζηυπμξ ημο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ. Η Harding ζζπονίγεηαζ υηζ δ 

απαθθαβιέκδ απυ αλίεξ αιενυθδπηδ ένεοκα δ μπμία είκαζ μ ζηυπμξ ημο ειπεζνζζιμφ 

δεκ είκαζ δοκαηή, ηαεχξ, ιέζς ηδξ θεζημονβζημπμίδζήξ ηδξ, ελαθείθμκηαζ ιυκμ μζ 

αλίεξ μζ μπμίεξ είκαζ δζαθμνεηζηέξ ακάιεζα ζημοξ δζάθμνμοξ επζζηήιμκεξ. Ακηίεεηα, 

μζ αλίεξ μζ μπμίεξ εδναζχκμκηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ ακαηάθορδξ ηδξ βκχζδξ, υπςξ ζηδκ 

επζθμβή ηςκ ενεοκδηζηχκ πνμαθδιάηςκ, ζηδ δζαηφπςζδ οπμεέζεςκ ηαζ ζημκ μνζζιυ 

εκκμζχκ, δεκ ελεηάγμκηαζ ηαζ, ζοκεπχξ, δεκ ελαθείθμκηαζ. (Harding, 1993, ζ. 70). 

Αηυιδ, δ Harding αζηεί ηνζηζηή ζημκ ακηζηεζιεκζζιυ ηαζ βζα ημκ θυβμ υηζ αοηυξ 

εκκμζμθμβεί πμθφ πθαηζά ηδ γδημφιεκδ αλζαηά μοδέηενδ ακηζηεζιεκζηυηδηα. Η 
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Harding οπμζηδνίγεζ υηζ δεκ είκαζ ακαβηαίμ κα ελαθεζθεμφκ υθεξ μζ αλίεξ απυ ηδ 

βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ, επεζδή μνζζιέκεξ δεκ έπμοκ ανκδηζηή επίδναζδ ζηα 

επζζηδιμκζηά απμηεθέζιαηα. (Harding, 1993, ζζ. 70-71) 

 Δπζπνμζεέηςξ, δ Harding επζζδιαίκεζ υηζ μ πνχζιμξ θειζκζζηζηυξ 

ειπεζνζζιυξ ακαζνεί ημκ ζζπονζζιυ ημο πενί ακελανηδζίαξ ηδξ επζζηήιδξ απυ ηάεε 

είδμοξ πμθζηζηήξ, ηαεχξ μζ αλζχζεζξ ημο επζηνέπμοκ ζηδκ πμθζηζηή ηςκ 

απεθεοεενςηζηχκ ηζκδιάηςκ κα ζοιιεηέπμοκ ζηδκ εονφηενδ δζαδζηαζία βκςζζαηήξ 

ζοβηνυηδζδξ βζα κα αολάκμοκ ηδκ επζζηδιμκζηή ακηζηεζιεκζηυηδηα. (Harding, 1990b, 

ζ. 91)  

 Τπμζηδνίγεηαζ εδχ υηζ δ ιδ εκαζπυθδζδ ιε ηζξ αδοκαιίεξ ηδξ παναδεδμιέκδξ 

επζζηήιδξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ ηνζηζηή ακαβκχνζζδ ηςκ 

αλζχκ ηαζ ηςκ ζζημνζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ δεζιεφζεςκ ζηζξ επζζηδιμκζηέξ πναηηζηέξ 

θαίκεηαζ κα είκαζ δ ζδιακηζηυηενδ ηνζηζηή, ζηδκ μπμία μ πνχζιμξ θειζκζζηζηυξ 

ειπεζνζζιυξ δεκ επζηοβπάκεζ κα απακηήζεζ. Ο πνχζιμξ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ 

απμηεθεί ηδκ πνχηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβζηή εεςνία πμο εηθνάζηδηε ηαζ, άνα, 

είκαζ επυιεκμ κα δέπεηαζ ιεβάθδ ηνζηζηή απυ ηζξ επυιεκεξ εεςνίεξ πμο 

ζοβηνμημφκηαζ ζημ πεδίμ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηαζ κα ιδκ επζδζχηεζ 

πάκηα ηδκ ακηίηνμοζή ηδξ. Αηυιδ, δ ηνζηζηή ζημκ πνχζιμ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ 

ηαηαδεζηκφεζ υηζ δ εεςνία αοηή εκηέθεζ δεκ αζπμθείηαζ ιε ημ ενχηδια ακαθμνζηά ιε 

ηδ ζδιαζία ηαζ ηδκ εζςηενζηή επίδναζδ ημο θφθμο ζημκ ίδζμ ημκ ηνυπμ βκςζζαηήξ 

ζοβηνυηδζδξ, αθθά αλζχκεζ απθχξ ηδκ έκηαλδ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ οπάνπμοζα 

επζζηδιμκζηή δζενβαζία. 

 Η ηνζηζηή ζημκ πνχζιμ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ ηαζ δ ζοκεπαβυιεκδ 

δοζανέζηεζα δ μπμία δδιζμονβείηαζ ακαθμνζηά ιε αοηή ηδκ εηδμπή θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ ςεμφκ ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβζηή ένεοκα ζηδ ζοβηνυηδζδ ηαζ 

οπενάζπζζδ άθθςκ δζαθμνεηζηχκ εηδμπχκ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηαζ, πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ αθθά 

ηαζ, πζμ ιαηνζά, ζηδκ θειζκζζηζηή ιεηαιμκηένκα επζζηδιμθμβία, ςξ ζοκέπεζα ηδξ 

ηνζηζηήξ ηςκ παναδμπχκ ημο Γζαθςηζζιμφ. (Harding, 1990a, ζ. 92). ιςξ, ζε αοηή 

ηδκ πμνεία ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ πανειαάθθεηαζ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ηαζ δ 

ακάδοζδ εκυξ φζηενμο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ μ μπμίμξ επειααίκεζ δοκαιζηά ζηδ 
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δζαιυνθςζδ ημο ημπίμο ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηαζ μ μπμίμξ ελεηάγεηαζ 

ζηδκ επυιεκδ εκυηδηα. 

 

2.2 Ύζηεξνο θεκηληζηηθόο εκπεηξηζκόο 

Ο φζηενμξ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ απμηεθεί έκα είδμξ ακαεεχνδζδξ ημο ίδζμο ημο 

ειπεζνζζιμφ. Η επζζηδιμθμβία αοηή δζαηδνεί ηδκ ειπεζνζζηζηή εέζδ υηζ δ βκχζδ 

εειεθζχκεηαζ ζηδκ ειπεζνία. ιςξ, ιεηαηζκείηαζ πνμξ ηζξ εεςνίεξ ηδξ βκχζδξ μζ 

μπμίεξ ζηδνίγμκηαζ ζηζξ επζζηδιζηέξ ημζκυηδηεξ, απμννίπημκηαξ, έηζζ, ηζξ ζοθθήρεζξ 

ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ μζ μπμίεξ επζηεκηνχκμκηαζ ιυκμ ζηα αημιζηά βκςζζαηά 

οπμηείιεκα ηαζ παναηηδνίγμκηαζ απυ ιζα ιμκμβναιιζηή ζπέζδ ιεηαλφ ημο 

παναηδνδηή ηαζ ημο ηεηιδνίμο. Αηυιδ, μ φζηενμξ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ 

ακαβκςνίγεζ υηζ μζ ημζκςκζηέξ αλίεξ έπμοκ ζδιαζία ηαζ επζδνμφκ ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ. (Code, 1998, ζ. 178∙ Nelson, 2002, ζ. 321) 

Με ημκ ηνυπμ αοηυ, ζηδκ κεμειπεζνζζηζηή θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία, ζημκ 

φζηενμ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ, υπςξ απμηαθείηαζ, ακαδφεηαζ μ ζφκεεημξ 

παναηηήναξ ηςκ επζζηδιχκ ηαζ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ηαζ ακαδεζηκφεηαζ μ νυθμξ 

ηςκ πθαζζζαηχκ παναβυκηςκ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ επζζηήιδξ ηαζ 

ηδξ βκχζδξ. Οζ πθαζζζαημί πανάβμκηεξ ιπμνεί κα πενζθαιαάκμοκ ηαζ ηζξ έιθοθεξ 

δζαζηάζεζξ ηδξ επζζηήιδξ, ζημζπείμ ημ μπμίμ πνμζδίδεζ θειζκζζηζηυ παναηηήνα ζηζξ 

εεςνίεξ αοηέξ. Η επζζηδιμθμβζηή πνυηθδζδ δ μπμία ακαδφεηαζ ζε αοηή ηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία είκαζ δ δζενεφκδζδ ημο νυθμο ηςκ πθαζζζαηχκ 

παναβυκηςκ ζηδκ επζζηήιδ, εζδζηά εηείκςκ μζ μπμίμζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ έιθοθεξ 

δζαζηάζεζξ ηδξ επζζηήιδξ. Τπυ πμζεξ πνμτπμεέζεζξ μζ έιθοθεξ ζπέζεζξ ηαζ δ έιθοθδ 

ζδεμθμβία  είκαζ δοκαηυκ κα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ επζζηδιμκζηή πναηηζηή;(Crasnow, 

2013, ζ. 415∙ Wylie, 2000, ζζ. 167, 172, 179).Πχξ είκαζ δοκαηυκ δ επζζηήιδ κα 

ααζίγεηαζ ζε αλζαηέξ οπμεέζεζξ ηαζ ηαοηυπνμκα κα είκαζ αιενυθδπηδ ηαζ 

ακηζηεζιεκζηή; Με πμζμκ ηνυπμ μζ πθαζζζαημί πανάβμκηεξ δζαιμνθχκμοκ ηδ βκχζδ; 

Σα ενςηήιαηα αοηά μδδβμφκ ζηδκ ακάβηδ κα ελεηαζημφκ μζ δφμ ααζζηέξ εεςνίεξ ημο 

φζηενμο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ, δ εεςνία πμο ζοζηήκεζ δ Longino ηαζ δ εεςνία 

πμο εζζδβείηαζ δ Nelson. 
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 Η Longino, ακηζηζεέιεκδ ζηδ αζμθμβζηή αάζδ ηςκ έιθοθςκ δζαθμνχκ ζηδ 

ζοιπενζθμνά ηαζ ηδ κυδζδ, ζοβηνμηεί ηδ βκχζδ ςξ ημζκςκζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ 

ηδκ επζζηδιμκζηή ιέεμδμ ςξ ημζκςκζηή πναηηζηή, ςξ ιζα πναηηζηή δ μπμία αζηείηαζ 

απυ ημζκςκζηέξ μιάδεξ, απυ πμθθά δζαθμνεηζηά άημια ηα μπμία ζοκημκίγμκηαζ ηαζ 

ζοκενβάγμκηαζ. Η Longinoελεηάγεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ επζζηδιμκζηή πναηηζηή 

αθθδθεπζδνά ιε ημζκςκζηέξ αλίεξ. Τπεναζπίγεηαζ ιζα πθαζζζμηναηζηή ηαζ ημζκςκζηή 

ακάθοζδ ηδξ δζηαζμθυβδζδξ, ειιέκμκηαξ ζε ιζα ειπεζνζζηζηή εεχνδζδ ηδξ  

επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ. Δπμιέκςξ, εζζδβείηαζ ιζα εεςνία πθαζζζαημφ ειπεζνζζιμφ, 

ιζα πθαζζζμηναηζηή εεςνία βζα ημ ηεηιήνζμ (evidence), δ μπμία ιπμνεί κα αζπμθδεεί 

ιε θειζκζζηζηέξ ακδζοπίεξ πςνίξ, υιςξ, κα ηζξ εέηεζ ζημ επίηεκηνμ ημο ζοθθμβζζιμφ 

ηδξ. ηδ εεςνία αοηή, δ ειπεζνία εεςνείηαζ ςξ αάζδ ηςκ βκςζζαηχκ ζζπονζζιχκ. 

ιςξ, ημ πθαίζζμ ηςκ ημζκςκζηχκ παναδμπχκ οπμαάενμο αθθά ηαζ ημ βεκζηυηενμ 

ημζκςκζημπμθζηζζιζηυ πθαίζζμ έπμοκ ζδιαζία ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ. Η Longino 

εηθαιαάκεζ ηδκ ειπεζνία ςξ αθθδθεπζδναζηζηή δζαδζηαζία, ςξ έκα πνμσυκ 

αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ αζζεήζεςκ, εκκμζαηχκ ιδπακζζιχκ ηαζ πθεονχκ ημο ηυζιμο 

μζ μπμίεξ επζθέβμκηαζ. Η εεςνία ηδξ Longino θεζημονβεί ςξ ιζα ηνζηζηή επακάβκςζδ 

ημο νυθμο ημκ μπμίμ δζαδναιαηίγμοκ μζ παναδμπέξ οπμαάενμο ζηδ δζαζχκζζδ ηδξ 

ακδνμηεκηνζηυηδηαξ ηδξ παναδεδεβιέκδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ. Τπμζηδνίγεζ υηζ δ 

κμιζιμπμίδζδ επζζηδιμκζηχκ εεςνζχκ ζοιααίκεζ ιέζς ηνζηζηχκ δζαδζηαζζχκ μζ 

μπμίεξ ζοκδοάγμοκ ειπεζνζηά δεδμιέκα ηαζ πθαζζζαηέξ παναδμπέξ οπμαάενμο. Με 

ημκ ηνυπμ αοηυ, δζεζζδφμοκ ημζκςκζηέξ αλίεξ ζηδκ επζζηδιμκζηή ένεοκα. Η 

δζηαζμθυβδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ελανηάηαζ απυ πθαζζζαημφξ πανάβμκηεξ ηαζ 

μζ ηεηιδνζαηέξ ζπέζεζξ ειθακίγμκηαζ ζοκεεηυηενεξ απυ ηζξ οπάνπμοζεξ 

παναδμζζαηέξ ειπεζνζζηζηέξ πενζβναθέξ. (Longino, 1990, ζζ. 5, 12-13, 67, 82, 103, 

215, 219-221∙  Longino, 1993, ζ. 112∙ Longino, 1999, ζζ. 343, 349) 

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ εεςνία ηδξ Longinoζοκδέεζ ηδ δζηαζμθυβδζδ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ιε ηζξ ηεηιδνζαηέξ ζπέζεζξ (evidential relations)μζ μπμίεξ 

αθμνμφκ ηδ ζπεηζηή ηαηάζηαζδ πναβιάηςκ, αθθά οπμζηδνίγεζ υηζ αοηέξ δεκ είκαζ 

ιμκαδζηέξ εθυζμκ οπάνπμοκ ακηίζημζπεξ οπμεέζεζξ μζ μπμίεξ ιπμνεί κα οπμζηδνίγμοκ 

ηδ ζοβηεηνζιέκδ δζηαζμθμβδηζηή ζπέζδ. Μάθζζηα, μζ ηεηιδνζαηέξ ζπέζεζξ ιπμνεί κα 

είκαζ δζαθμνεηζηέξ ιεηαλφ ημοξ ηαζ κα ζοβηνμημφκηαζ ηάεε θμνά ιέζα ζημ εηάζημηε 

πθαίζζμ απυ ημ μπμίμ ηαζ ηαεμνίγμκηαζ. Γζα ηδ εεχνδζδ μνζζιέκςκ ηαηαζηάζεςκ ςξ 

ηεηιήνζμ βζα ιζα οπυεεζδ πνμτπμηίεεηαζ δ φπανλδ ηακμκζημηήηςκ (regularities). Μία 
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ηαηάζηαζδ πναβιάηςκ, ζφιθςκα ιε ηδ Longino, ιπμνεί κα εεςνείηαζ ςξ ηεηιήνζμ 

βζα δζαθμνεηζηέξ ηαζ ακηζεεηζηέξ οπμεέζεζξ, ςξ ζοκέπεζα ηςκ δζαθμνεηζηχκ 

πεπμζεήζεςκ ηςκ οπμηεζιέκςκ ηα μπμία ζοκενβαηζηά πνμααίκμοκ ζηδ ζοβηνυηδζδ 

αοηήξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ηεηιδνζαηήξ ζπέζδξ, δ μπμία ζηδνίγεηαζ ζε μνζζιέκεξ ηάεε 

θμνά πθεονέξ ιζαξ ηαηάζηαζδξ πναβιάηςκ. Αοηέξ μζ άθθεξ δζαθμνεηζηέξ 

πεπμζεήζεζξ, παναδμπέξ ηαζ αλίεξ μζ μπμίεξ ειπθέημκηαζ ηαεμνζζηζηά ηαζ 

κμδιαημδμημφκ ηδκ εηάζημηε ζοβηνυηδζδ ηδξ ηεηιδνζαηήξ ζπέζδξ μκμιάγμκηαζ απυ 

ηδ Longinoπαπαδοσέρ ςποβάθπος (background assumptions). Η ηεηιδνζαηή ζπέζδ 

ελανηάηαζ απυ άθθεξ πεπμζεήζεζξ ηςκ αηυιςκ ακαθμνζηά ιε ηδ γδημφιεκδ ζφκδεζδ 

ηδξ οπυεεζδξ ιε ημ βεβμκυξ. Με άθθμ θυβζα, ηαεμνίγεηαζ απυ παναδμπέξ οπμαάενμο. 

Σα δεδμιέκα θεζημονβμφκ ςξ ηεηιήνζμ βζα ιζα οπυεεζδ ιυκμ ιε αάζδ ζοβηεηνζιέκεξ 

παναδμπέξ οπμαάενμο ηάεε θμνά, μζ μπμίεξ μδδβμφκ ζηδκ επζηέκηνςζδ ζε 

ζοβηεηνζιέκεξ πθεονέξ ημο ηάεε θαζκμιέκμο, βεβμκυξ πμο ηαεμνίγεζ ηδκ ίδζα ηδκ 

πενζβναθή ημο θαζκμιέκμο ηαζ ηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ. (Longino, 1990, ζζ. 40-43, 

59, 215) 

 Οζ παναδμπέξ οπμαάενμο μζ μπμίεξ κμδιαημδμημφκ ηαεμνζζηζηά ηζξ 

ηεηιδνζαηέξ ζπέζεζξ ηαζ πνμζδίδμοκ ημ ηεηιδνζαηυ κυδια ζηα δεδμιέκα ιπμνεί κα 

εηθνάγμοκ ηαηαζηαηζηέξ/ζοβηνμηδηζηέξ αλίεξ (constitutive values), αλίεξ μζ μπμίεξ 

ηαεμνίγμοκ ημοξ ηακυκεξ ιζαξ απμδεηηήξ επζζηδιμκζηήξ πναηηζηήξ ηαζ πανάβμκηαζ 

ιέζς ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ ζημπχκ ηδξ επζζηήιδξ. Γεκζηά, ηαζ ζηδκ παναδμζζαηή 

επζζηδιμθμβία, δ κμιζιυηδηα ηέημζςκ βκςζηζηχκ αλζχκ ζηδ βκςζζαηή παναβςβή δεκ 

αιθζζαδηείηαζ. Η ειπεζνζηή επάνηεζα, δ ελδβδηζηή δφκαιδ, δ αθήεεζα ηαζ άθθεξ 

βκςζηζηέξ αλίεξ δεκ εεςνείηαζ υηζ εέημοκ ζε ηίκδοκμ ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ 

επζζηήιδξ ηαζ ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ. Οζ παναδμπέξ οπμαάενμο, υιςξ, ιπμνεί 

κα εηθνάγμοκ ηαζ πθαζζζαηέξ αλίεξ (contextual values), ζηζξ μπμίεξ εκηάζζμκηαζ 

ημζκςκζηέξ, δεζηέξ, πμθζηζηέξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ αλίεξ μζ μπμίεξ ακήημοκ ηαζ 

εηθνάγμοκ ημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ζημ μπμίμ θαιαάκεζ πχνα δ επζζηδιμκζηή ένεοκα, 

εκηάζζμκηαξ ηδκ επζζηήιδ ζημ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, 

ζφιθςκα ιε ηδ Longino, ηαζ μζ θειζκζζηζηέξ αλίεξ, ςξ ημζκςκζηέξ, ακήημοκ ζημ 

πθαίζζμ εηείκμ ημ μπμίμ ηαεμνίγεζ ηδκ ηεηιδνζαηή ζπέζδ, πνμζδίδμκηαξ ζε αοηή 

άθθμ κυδια.(Crasnow, 2008, ζ. 1092∙ Crasnow, 2013, ζ. 414∙ Longino, 1990, ζζ. 4-5∙ 

Longino, 1987, ζ. 54∙ ζ. 322∙ Potter, 2007, ζ. 235). Ο φζηενμξ θειζκζζηζηυξ 
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ειπεζνζζιυξ ηδξLongino, θμζπυκ, πνμηείκεζ κα ειπθμοηζζηεί δ βκχζδ ιε αλίεξ πμο 

ζέαμκηαζ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο βοκαζηείμο θφθμο. 

 Η εεςνία ηδξLongino επζζδιαίκεζυηζ οπάνπεζ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ 

πθαζζζαηχκ ημζκςκζηχκ αλζχκ, ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ ηςκ οπμεέζεςκ ακαθμνζηά ιε ηδ 

ζοβηνυηδζδ ηδξ ηεηιδνζαηήξ ζπέζδξ δ μπμία αθμνά ηδ ζπεηζηή ηαηάζηαζδ 

πναβιάηςκ. (Longino, 1999, ζ. 348). Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ Longino, ζηδνζγυιεκδ 

ζηδ δζηαζμθμβδηζηή ζπέζδ πθαζζζαηχκ αλζχκ ηαζ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ, είκαζ ζε 

εέζδ κα οπμζηδνίλεζ υηζ δ επζζηδιμκζηή βκχζδ ιπμνεί κα ειπμηίγεηαζ απυ 

θειζκζζηζηέξ πμθζηζηέξ αλίεξ ςξ πνυζδιμ ηςκ παναδμπχκ οπμαάενμο. Γζα ημκ θυβμ 

αοηυ, είκαζ ακαβηαίμ κα ακαβκςνζζημφκ μζ επζζηδιζηέξ αθθά ηαζ μζ πθαζζζαηέξ αλίεξ 

ηδξ ένεοκαξ ζημ πθαίζζμ ιζαξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, μζ μπμίεξ ηζκμφκ ηδκ 

επζζηδιμκζηή ένεοκα ηαζ ηδκ ηαεμνίγμοκ. (Longino, 1987, ζ. 51). Η Longinoημκίγεζ 

υηζ μζ πθαζζζαηέξ αλίεξ μζ μπμίεξ ιπμνεί κα οζμεεηδεμφκ ζηδκ επζζηδιμκζηή πναηηζηή 

δεκ πανααζάγμοκ ημοξ επζζηδιζημφξ ηακυκεξ, πανυθμ πμο ιπμνεί κα επζδνμφκ ζηα 

επζζηδιμκζηά απμηεθέζιαηα. Οζ πθαζζζαηέξ αλίεξ αθθδθεπζδνμφκ ιε ηδκ 

επζζηδιμκζηή βκχζδ, απυ ηδ ζηζβιή πμο ζε αοηή εζζένπμκηαζ αλίεξ ημο ημζκςκζημ-

πμθζηζζιζημφ πενζαάθθμκημξ. Καεμνίγμοκ ηαζ ηδκ επζζηήιδ ηαηά ηζξ πμθζηζηέξ 

απμθάζεζξ ηδξ ηαζ ηαηά ηδκ εθανιμβή ηςκ ηεπκμθμβζηχκ επζηεοβιάηςκ, πμο είκαζ 

ήδδ αλζαηά θμνηζζιέκα.Πένακ ημφηςκ, μζ πθαζζζαηέξ αλίεξιπμνεί κα επδνεάγμοκ ηζξ 

πναηηζηέξ, ηδκ άζηδζδ ή αβκυδζδ ενςηδιάηςκ βζα ζοβηεηνζιέκα γδηήιαηα ηαζ ηδκ 

πενζβναθή ηςκ δεδμιέκςκ. (Longino, 1990, ζζ. 83-86) 

 Ο φζηενμξ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ ηδξ Longinoπνμπςνάεζ ζηδκ ελέηαζδ 

ημο ζοβηνμηδηζημφνυθμο ημκ μπμίμ δζαδναιαηίγμοκ μζ ημζκςκζηέξ παναδμπέξ 

οπμαάενμο ζηζξ ηεηιδνζαηέξ ζπέζεζξ ηαζ ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ηαζ ιέζα απυ 

μνζζιέκα ζοβηεηνζιέκα παναδείβιαηα επζζηδιμκζηχκ ενεοκχκ ζημοξ ημιείξ ηδξ 

θοζζηήξ ακενςπμθμβίαξ ηαζ ηδξ κεονμεκδμηνζκμθμβίαξ. Καηαδεζηκφεζ ημκ νυθμ ηςκ 

πθαζζζαηχκ αλζχκ ζηδκ πενζβναθή ηάεε θαζκμιέκμο ζημκ επζζηδιμκζηυ θυβμ πμο 

ελεηάγεζ. Ακαθμνζηά ιε ηδ εεςνία ηδξ ελέθζλδξ, δ μπμία είκαζ έκα απυ ηα πεδία 

εκαζπυθδζήξ ηδξ ζηδκ πανάεεζδ αοηχκ ηςκ παναδεζβιάηςκ, δ Longinoζδιεζχκεζ 

ηδκ επζηέκηνςζδ πμθθχκ ενεοκχκ ζε ακδνζηέξ αζπμθίεξ ηαζ ημκίγεζ υηζ δ ζοκεζζθμνά 

ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ ζηδκ ελεθζηηζηή δζαδζηαζία πανμοζζάγεηαζ ςξ 

δζαθμνμπμζδιέκδ ζε ηάεε πνμζέββζζδ βζα ηδκ ελέθζλδ ημο ακενχπζκμο είδμοξ. Η 

ηονίανπδ ακδνμηεκηνζηή μπηζηή ημο άκδνα ηοκδβμφ, υπςξ μκμιάγεηαζ, ημκίγεζ ημκ 
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νυθμ ηςκ ακδνχκ ςξ αάζδ ηδξ ιεηαααθθυιεκδξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ελέθζλδξ ημο 

ακενχπζκμο είδμοξ. Ακηίεεηα, ζφιθςκα ιε ηδ βοκαζημηεκηνζηή μπηζηή ηδξ βοκαίηαξ 

ςξ ζοθθέηηδ, ημκίγεηαζ μ νυθμξ ηςκ βοκαζηχκ ςξ πνςηεφςκ βζα ηδκ ελέθζλδ ημο 

είδμοξ. Αοηέξ μζ δφμ μπηζηέξ  δεκ ιπμνμφκ κα οπμζηδνζπημφκ πςνίξ ηδκ ειπθμηή 

πθαζζζαηχκ παναδμπχκ οπμαάενμο μζ μπμίεξ ιεζμθααμφκ ιεηαλφ ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ 

ηςκ οπμεέζεςκ. Η ακδνμηεκηνζηή μπηζηή εηθαιαάκεζ ηδ ααζζηή θεζημονβία ηδξ 

ακάπηολδξ ηδξ πνήζδξ ενβαθείςκ ςξ ζοκέπεζα ημο ηοκδβζμφ, ημ μπμίμ εεςνείηαζ 

ακδνζηή δναζηδνζυηδηα. Η βοκαζημηεκηνζηή μπηζηή εηθαιαάκεζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ 

πνήζδξ ενβαθείςκ ςξ ζοκέπεζα ηδξ βοκαζηείαξ ζοιπενζθμνάξ ζημ πθαίζζμ ηδξ πίεζδξ 

βζα ζοθθμβή ηαζ εημζιαζία ηδξ ηνμθήξ ιε ηδ πνήζδ ενβαθείςκ. Η εεςνία ηδξ 

βοκαίηαξ ςξ ζοθθέηηδ απμηεθεί εκαθθαηηζηή εέζδ αθθά, πανάθθδθα, ζηακμπμζεί ημοξ 

ηακυκεξ ημο επζζηδιμκζημφ ηθάδμο ζημκ μπμίμ ηίεεηαζ. Η Longino, θμζπυκ, 

οπμζηδνίγεζ υηζ ηα δζαεέζζια δεδμιέκα δεκ θεζημονβμφκ ςξ άιεζμ ηαζ 

λεηάεανμηεηιήνζμ αθθά δ ενιδκεία ημοξ ελανηάηαζ απυ ημ πθαίζζμ ζημ μπμίμ 

ηίεεκηαζ, ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ ημ ακδνμηεκηνζηυ ή βοκαζημηεκηνζηυ πθαίζζμ, 

ηαζ απυ ηζξ παναδμπέξ ημο πθαζζίμο αοημφ, μζ μπμίεξ ιεηαηνέπμοκ ηα δεδμιέκα ζε 

ηεηιδνζαηά ζημζπεία αάζεζ ηδξ αλίαξ δ μπμία απμδίδεηαζ ζε ηάεε δναζηδνζυηδηα, 

ακδνζηή ή βοκαζηεία. (Longino, 1990, ζζ. 103-111, 193) 

 Η έκηαλδ ηςκ παναδμπχκ οπμαάενμο, μζ μπμίεξ ηαεμνίγμοκ ηζξ ηεηιδνζαηέξ 

ζπέζεζξ, ιέζα ζε έκα πθαίζζμ ηάεε θμνά,ζηδ εεςνία ηδξ Longino,εέηεζ ημ ενχηδια: 

Μήπςξ ιέζα ζε έκα άθθμ πθαίζζμ μζ βοκαίηεξ δεκ οπμαζαάγμκηαζ ημζκςκζηά ιε ημκ 

ίδζμ ηνυπμ; Αθμφ μζ ηεηιδνζαηέξ ζπέζεζξ ζφιθςκα ιε ηδ Longino ζηδνίγμκηαζ ζε 

ημζκςκζηέξ παναδμπέξ οπμαάενμο, ιε άθθα θυβζα αθμφ παίνκμοκ άθθμ κυδια ζηδ 

αάζδ αοηχκ, ακ αθθάλμοκ αοηέξ μζ παναδμπέξ οπμαάενμο ζε έκακ ζοθθμβζζιυ, 

αθθάγεζ ηάεε θμνά ηαζ μ ηνυπμξ εεχνδζδξ ημο βοκαζηείμο θφθμο ζηδκ ημζκςκία, 

θακενχκμκηαξ ηδκ ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ημο θφθμο ζηδ εεςνία ηδξ Longino. Η 

Longino, θμζπυκ, θακενχκεζ ηδκ ακάβηδ κα δμεεί ζδιαζία ζηζξ ημζκςκζηέξ παναδμπέξ  

οπμαάενμο μζ μπμίεξ οπεζζένπμκηαζ ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ, ηαεχξ αοηέξ 

επζδνμφκ υπζ ιυκμ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ ημζκςκζηή γςή αθθά ηαζ 

ζηδκ αθθδθελάνηδζδ αοηήξ ηδξ ημζκςκζηήξ εεχνδζδξ ηςκ βοκαζηχκ ιε ηδκ 

επζζηδιμκζηή βκχζδ, δζηαζμθμβχκηαξ, έηζζ, ηδ εεςνία ηδξ ςξ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία. 



56 

 

 Γζα πμζμ θυβμ, υιςξ, είκαζ ηυζμ ζδιακηζηυ κα δμεεί ζδιαζία ζηζξ παναδμπέξ 

οπμαάενμο μζ μπμίεξ κμδιαημδμημφκ ηαεμνζζηζηά ηζξ ηεηιδνζαηέξ ζπέζεζξ; Η εεςνία 

ηδξLongino οπμζηδνίγεζ υηζ μζ ημζκςκζηέξ παναδμπέξ οπμαάενμο μζ μπμίεξ επζδνμφκ 

ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ οπυηεζκηαζ ζε ηνζηζηή. Οζ αθθδθεπζδνάζεζξ ηςκ αημιζηχκ 

βκςζζαηχκ οπμηεζιέκςκ είκαζ ηαεμνζζηζηέξ, βζα ηδκ ημζκςκζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ,  ηαεχξ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, είκαζ δοκαηή δ απυ ημζκμφ 

οπμαμθή ηςκ παναδμπχκ οπμαάενμο ζε ηνζηζηή, δ μπμία είκαζ ακαβηαία ηδ 

ζοβηνυηδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ. Οζ ημζκςκζηέξ παναδμπέξ οπμαάενμο 

είκαζ δζαεέζζιεξ ζε υθμοξ ιέζα ζηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα. Οζ ηαηαζηάζεζξ 

πναβιάηςκ ζηζξ μπμίεξ ααζίγμκηαζ μζ εεςνίεξ ιπμνμφκ κα ελαηνζαςεμφκ 

δζοπμηεζιεκζηά, πάνδ ζηδκ ημζκή βθχζζα ηαζ ζηδκ ακηίζημζπδ αθθδθμηαηακυδζδ 

αθθά ηαζ αάζεζ ηδξ ακελανηδζίαξ ηςκ ειπεζνζηχκ ακηζηεζιέκςκ απυ ηδκ ακενχπζκδ 

ζηέρδ βζα αοηά. Οζ επζζηήιμκεξ ςξ παναβςβμί ηδξ βκχζδξ, δνχκηαξ 

αθθδθεπζδναζηζηά ιεηαλφ ημοξ, ζοβηνμημφκ ηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ, 

ηνμπμπμζχκηαξ ηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ οπμεέζεζξ ηαζ εεςνίεξ. ιςξ, απαζηείηαζ ηαζ 

ελςηενζηή ηνζηζηή, εκδζαθένμκ ηαζ εκαζπυθδζδ ηαζ ιε άθθεξ επζζηδιμκζηέξ 

ημζκυηδηεξ, ηαεχξ μζ αθθδθεπζδνάζεζξ ηςκ παναβςβχκ ηδξ βκχζδξ δεκ ηαηαθένκμοκ 

πάκηα κα ηαηαδείλμοκ ηζξ εηάζημηε παναδμπέξ οπμαάενμο. Αοηή δ εειεθίςζδ ηδξ 

δζηαζμθυβδζδξ ζηδκ ηνζηζηή δζαθμβζηή αθθδθεπίδναζδ ημζκςκζημπμζεί ηδκ έκκμζα 

δζηαζμθυβδζδ.(Longino, 1990, ζ. 70∙ Longino, 1999, ζ. 342-344) 

 Αοηή δ ακάβηδ ηνζηζηήξ ηςκ οπμεέζεςκ οπμαάενμο αθθδθμδζαπθέηεηαζ ιε ηδ 

ζοβηνυηδζδ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ζημκ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ ηδξ 

Longino.Η Longino οπεναζπίγεηαζ ιζα οπυ ζοκεήηεξ (conditioned) θφζδ ημο 

βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο, πςνίξ ηδκ πνμζθοβή ζηδκ φπανλδ εκυξ βκςζζαημφ 

οπμηεζιέκμο ιε πνμκμιζμφπα ζημπζά(Longino, 1999, ζ. 339). Η επζζηδιμκζηή βκχζδ, 

ζφιθςκα ιε ηδ Longino, δεκ ακάβεηαζ απθχξ ζημ άημιμ αθθά ημπμεεηείηαζ ιέζα ζημ 

ημζκςκζημπμθζηζζιζηυ πθαίζζμ. ημκ πθαζζζαηυ ειπεζνζζιυ ηδξ Longino, ημ βκςζζαηυ 

οπμηείιεκμ ζοβηνμηείηαζ απυ άημια ηα μπμία αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ, ιε ημκ 

ηνυπμ αοηυ, ηνμπμπμζμφκ ηζξ παναηδνήζεζξ, ηζξ εεςνίεξ ημοξ αθθά ηαζ ηα 

οπμδείβιαηα ζοθθμβζζιμφ ημοξ. Οζ παναδμπέξ, ηα δεδμιέκα ηαζ μζ ημζκςκζηέξ 

παναδμπέξ οπμαάενμο οπυηεζκηαζ ζε εκκμζαηή ηαζ απμδεζηηζηή ελέηαζδ ηαζ ηνζηζηή. 

Γζενεοκάηαζ, παναδείβιαημξ πάνζκ, δ εζςηενζηή ζοκέπεζα ιζαξ οπυεεζδξ, ηαεχξ ηαζ 

μζ επζπηχζεζξ ηςκ παναδμπχκ οπμαάενμο. Πνμηεζιέκμο δ ηνζηζηή ηςκ παναδμπχκ 
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οπμαάενμο κα είκαζ απμηεθεζιαηζηή, είκαζ ακάβηδ κα οπάνπμοκ εκαθθαηηζηέξ 

απυρεζξ. Δπμιέκςξ, ζφιθςκα ιε ηδ Longino, ημ ζοθθμβζηυ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ 

ζοκζζηά ιζα αθθδθεπζδναζηζηή δζαθμβζηή επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα, δ μπμία ςξ υνμξ 

δεκ δζαζαθδκίγεηαζ απυθοηα ςξ πνμξ ηζξ επεηηαηζηέξ ημο δοκαηυηδηεξ, δεκ είκαζ 

λεηάεανμ ακ πενζθαιαάκεζ ιυκμ ημοξ επζζηήιμκεξ ςξ επαββεθιαηζηή μιάδα ή ακ 

πενζθαιαάκεζ ηαζ άθθμοξ εκδζαθενυιεκμοξ ηαζ ειπθεηυιεκμοξ ζηδκ επζζηδιμκζηή 

ένεοκα. ε ηάεε πενίπηςζδ, υιςξ, ζηδ εεςνία ηδξ Longino βίκεηαζ θυβμξ βζα ιζα 

επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα, δ μπμία οπμαάθθεζ ζε ηνζηζηή ηαζ ηνμπμπμζεί ηδ βκςζζαηή 

ζοβηνυηδζδ πμο ιπμνεί κα πνμηφρεζ απυ δζαθμνεηζηά άημια. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, 

εζζένπμκηαζ δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ ηαζ μπηζηέξ ζηα οπυ ελέηαζδ γδηήιαηα μζ μπμίεξ 

ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζηδκ ακάβηδ ακαεεχνδζδξ ηδξ ανπζηήξ βκςζζαηήξ 

ζοβηνυηδζδξ.(Longino, 1990, ζζ. 68-69, 231∙ Longino, 1993, ζζ. 111-112). Η 

ζοβηνυηδζδ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο, θμζπυκ, δεκ οπμηζκείηαζ απυ θειζκζζηζηέξ 

ακδζοπίεξ ηαζ ζηυπμοξ αθθά αθμνά βεκζηυηενα ηδκ επζζηδιμθμβζηή πνμζέββζζδ ηδξ 

Longino, ιέζα απυ ηδκ μπμία πνμαάθθεζ ειιέζςξ ηαζ ημκ θειζκζζηζηυ παναηηήνα ηδξ 

εεςνίαξ ηδξ, εζηζάγμκηαξ ζηζξ ζπέζεζξ αθθδθελάνηδζδξ ιέζα ζηδκ επζζηδιμκζηή 

ημζκυηδηα. 

 Η πναβιάηεοζδ απυ ηδ Longino ηςκ παναδμπχκ οπμαάενμο εκ ζπέζεζ ιε ηδκ 

επζζηδιμκζηή βκχζδ θένκεζ ζημ πνμζηήκζμ ημ ενχηδια: Πχξ ζδιαζζμθμβείηαζ δ 

έκκμζα ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ζημκ ειπεζνζζιυ ηδξ Longino; Πχξ είκαζ δοκαηυκ κα 

ζοκοπάνπμοκ μζ πθαζζζαηέξ αλίεξ ιε ιζα ακηζηεζιεκζηή επζζηδιμκζηή ένεοκα; Η 

θειζκζζηζηή ηνζηζηή δ μπμία αζηείηαζ ζηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ επζζηδιμκζηήξ 

ένεοκαξ μδδβεί ζηδκ ακάβηδ ζοβηνυηδζδξ θειζκζζηζηχκ ζοθθήρεςκ ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, υπςξ είκαζ δ εεςνία ηδξ Longino.Αοημφ ημο είδμοξ μζ ζοθθήρεζξ 

ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, ειθακίγμκηαζ ςξ δζαδζηαζηζηέξ, ηαεχξ δ ακηζηεζιεκζηή 

βκχζδ θαίκεηαζ κα πνμηφπηεζ απυ ακηζηεζιεκζηέξ δζαδζηαζίεξ εκχ δεκ επζηεκηνχκεηαζ 

ζηδκ μκημθμβζηή ηαηάζηαζδ ηςκ βκςζζαηχκ ζζπονζζιχκ. (Anderson, 2015, ζ. 

23∙Longino, 1987, ζ. 52) 

 Ο πθαζζζαηυξ ειπεζνζζιυξ ηδξ Longino πνμζθένεζ ιζα ημζκςκζηή ζφθθδρδ 

ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ. Με πμζμκ ηνυπμ ημζκςκζηυξ παναηηήναξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ 

ένεοκαξ ιπμνεί κα μδδβεί ζηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ; Πχξ 

ιπμνεί κα εκανιμκζζηεί αοηή δ πθαζζζμηναηζηή εεχνδζδ ημο ηεηιδνίμο, δ μπμία 

πενζθαιαάκεζ πθαζζζαηέξ αλίεξ, ιε ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ; 
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(Longino, 1990, ζζ. 62, 66). Η ακαβηαία αλία ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ζοθθαιαάκεηαζ 

ιέζς ηδξ ημζκςκζηήξ δζαδζηαζίαξ ημο δδιυζζμο ηνζηζημφ εθέβπμο ηδξ ηάεε εεςνίαξ, 

ημζκςκζηή δζαδζηαζία δ μπμία απμηαθφπηεζ ηζξ παναδμπέξ οπμαάενμο ηδξ εεςνίαξ 

ηαζ ηαεμνίγεζ ημ ηαηά πυζμ αοηέξ είκαζ απμδεηηέξ. Η δοκαηυηδηα ηνζηζηήξ εθέβπεζ 

ημκ παναηηήνα ηδξ ζδιαζίαξ ηςκ παναδμπχκ οπμαάενμο βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ. Αοηή δ οπμαμθή ηςκ παναδμπχκ οπμαάενμο ζε ηνζηζηή ιέζα 

ζηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα μδδβεί ζηδκ οπενάζπζζδ, ηνμπμπμίδζδ ή εβηαηάθεζρή 

ημοξ, ςξ απάκηδζδ ζηδκ ηνζηζηή. Διθακίγεηαζ δ δοκαηυηδηα ηνμπμπμίδζδξ ηςκ 

οπμεέζεςκ οπμαάενμο ηυζμ απυ ημ ίδζμ υζμ ηαζ απυ δζαθμνεηζηυ άημιμ ςξ 

απάκηδζδ ζηδκ ηνζηζηή δ μπμία αζηείηαζ, απμννίπημκηαξ ηδκ ελάνηδζδ ηδξ 

βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ απυ οπμηεζιεκζηέξ πνμηζιήζεζξ.(Grasswick, 2013, ζ. 11∙ 

Longino, 1990, ζζ. 73, 74). Με πμζμκ ηνυπμ, υιςξ, πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ ηνζηζηή ηςκ 

οπμεέζεςκ οπμαάενμο μδδβεί ζηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ; 

 Η εεςνία ηδξ Longinoζοζπεηίγεζ ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ επζζηδιμκζηήξ 

ένεοκαξ ιε ηδκ μνβάκςζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ ηαζ ιε ηδκ ζηακυηδηα ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ βζα ιεηαζπδιαηζζηζηή ηνζηζηή. Η απμιάηνοκζδ ηςκ 

αημιζηχκ ζδζμζοβηναζζαηχκ παναδμπχκ δ μπμία πνμτπμηίεεηαζ βζα ηδκ 

ακηζηεζιεκζηυηδηα είκαζ ακάβηδ κα βίκεζ ιε αάζδ ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ 

ημζκυηδηαξ ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα δζενεοκάηαζ ηζ εεςνείηαζ ςξ απμδεηηή παναδμπή 

οπμαάενμο ιέζα ζε αοηή. Η επίδναζδ ηςκ οπμηεζιεκζηχκ πνμηζιήζεςκ ηςκ 

επζζηδιυκςκ ηαζ μ νυθμξ ηςκ παναδμπχκ οπμαάενμο εθέβπμκηαζ ιέζς ηδξ ίδζαξ ηδξ 

ζφθθδρδξ ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηζξ ημζκςκζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ηεηιδνζαηήξ ηαζ εκκμζαηήξ ηνζηζηήξ. Οζ ημζκςκζηέξ παναδμπέξ 

οπμαάενμο μζ μπμίεξ ηεθζηά εζζένπμκηαζ ζηδκ ηεηιδνζαηή ζπέζδ έπμοκ πενάζεζ απυ 

ιζα ιεηαζπδιαηζζηζηή ελέηαζδ εη ιένμοξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ. Με ημκ 

ηνυπμ αοηυ, πνμηφπηεζ ακηζηεζιεκζηή ένεοκα δ μπμία είκαζ ημζκςκζηά 

πθαζζζμεεηδιέκδ ηαζ ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ αλίεξ. (Longino, 1990, ζ. 216∙ 

Grasswick & Webb, 2002, ζ. 192) 

 φιθςκα ιε ηδ εεςνία ηδξ Longino, δ βκχζδ απμηηά ιεβαθφηενδ 

ακηζηεζιεκζηυηδηα, υηακ απακηά ζηδκ ηνζηζηή δ μπμία αζηείηαζ απυ δζαθμνεηζηέξ 

μπηζηέξ. Η ακηζηεζιεκζηυηδηα ιζαξ ιεευδμο ένεοκαξ απμδίδεηαζ ζημκ ααειυ πμο αοηή 

επζηνέπεζ ηαζ δζεοημθφκεζ ηδ ιεηαζπδιαηζζηζηή ηνζηζηή ιέζα ζηδκ επζζηδιμκζηή 

ημζκυηδηα. οκεπχξ, έπεζ ζδιαζία μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ζοβηνμηείηαζ δ 
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επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα. Γζα ηδκ επίηεολδ αοηήξ ηδξ ιεηαζπδιαηζζηζηήξ ηνζηζηήξ ζημ 

πθαίζζμ ημο ηνζηζημφ δζαθυβμο ζηδ εεςνία ηδξ Longino είκαζ απαναίηδηα ηέζζενα 

ηνζηήνζα. Η ακηζηεζιεκζηυηδηα ηςκ επζζηδιμκζηχκ ημζκμηήηςκ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ 

ζηακμπμίδζδ ηεζζάνςκ ηνζηδνίςκ ηα μπμία πνμτπμεέημοκ ηδ ιεηαζπδιαηζζηζηή 

ηνζηζηή, δ μπμία δεκ ζοκάδεζ ιε ηδ δζαηήνδζδ ζδζμζοβηναζζαηχκ παναδμπχκ ηςκ 

αηυιςκ. Η Longino, θμζπυκ, ζοβηνμηεί ηέζζενζξ ηακυκεξ αθθδθεπίδναζδξ μζ μπμίμζ 

πνέπεζ κα ζζπφμοκ ζε ιζα επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα δ μπμία πνμάβεζ ηδκ 

ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ. (Anderson, 2015, ζ. 24∙ Grasswick, 

2013, ζ. 11∙ Longino, 1990, ζζ. 76, 79∙ Longino, 1993, ζ. 112) 

 Πνχημκ, ηαηαδεζηκφεηαζ δ ακαβηαζυηδηα φπανλδξ ηυπςκ ζογήηδζδξ μζ μπμίμζ 

είκαζ δδιυζζα ακαβκςνζζιέκμζ, πνμηεζιέκμο κα αζηείηαζ ηνζηζηή ζηζξ ιεευδμοξ, ηα 

ηεηιήνζα, ζηζξ παναδμπέξ ηαζ ζημοξ ζοθθμβζζιμφξ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ακάβηδ 

δδιμζζυηδηαξ ηδξ ηνζηζηήξ ζε επζζηδιμκζηά πενζμδζηά ηαζ ζοκέδνζα. Γεφηενμκ, 

ειθακίγεηαζ δ ακαβηαζυηδηα απυηνζζδξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ ζηδκ ηνζηζηή, 

ιε άθθα θυβζα δ ακάβηδ ηδξ δοκαηυηδηαξ αθθαβήξ ηςκ εεςνζχκ ιζαξ επζζηδιμκζηήξ 

ημζκυηδηαξ, ςξ απμηέθεζια ημο ηνζηζημφ δζαθυβμο μ μπμίμξ θαιαάκεζ πχνα ζε αοηή. 

Η οπενάζπζζδ επζζηδιμκζηχκ ζδεχκ απυ μνζζιέκα άημια εκάκηζα ζηδκ αζημφιεκδ 

ηνζηζηή αολάκεζ ιαηνμπνυεεζια ηδκ επζζηδιμκζηή ηαηακυδζδ. Σνίημκ, 

ηαηαδεζηκφεηαζ δ ακαβηαζυηδηα δδιυζζα ακαβκςνζζιέκςκ ηακυκςκ ακαθμνζηά ιε 

ηδκ ηνζηζηή δ μπμία ζπεηίγεηαζ ιε ημοξ ζηυπμοξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ. ε 

αοηυ ημ βεκζηυ ζφκμθμ ηακυκςκ απυ ημ μπμίμ ακηθεί λεπςνζζηά δ ηάεε ημζκυηδηα 

ζοιπενζθαιαάκμκηαζ βκςζηζηέξ αλίεξ, υπςξ δ αηνίαεζα ηαζ δ αθήεεζα, αθθά ηαζ 

ημζκςκζηέξ αλίεξ, υπςξ δ εηπθήνςζδ οθζηχκ ακαβηχκ. Μέζς δδιυζζςκ ηνζηδνίςκ 

ηαζ ηακυκςκ μζ μπμίμζ βίκμκηαζ απμδεηημί, ηα ιέθδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ 

ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ. Σέθμξ, πνμζηίεεηαζ επζπθέμκ υηζ δ Longino επζζδιαίκεζ ηδκ 

ακαβηαζυηδηα φπανλδξ ζζυηδηαξ δζακμδηζηήξ δζηαζμδμζίαξ ζηδκ επζζηδιμκζηή 

ημζκυηδηα. Τπμζηδνίγεζ υηζ δ μιμθςκία πνέπεζ κα πνμηφπηεζ απυ ημκ ηνζηζηυ δζάθμβμ 

ζημκ μπμίμ ζοιιεηέπμοκ υθεξ μζ ζπεηζηέξ μπηζηέξ ηαζ απυρεζξ μζ μπμίεξ έπμοκ ηζξ 

ηαηάθθδθεξ ζηακυηδηεξ ηαζ πνμζυκηα, πςνίξ, κα απμηθείμκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ μιάδεξ 

απυ ηδκ επζζηήιδ, υπςξ μζ βοκαίηεξ ςξ ημζκςκζηή μιάδα(Longino, 1990, ζζ. 76-78∙ 

Longino, 1993, ζ. 112) 

 Μζα ακηζηεζιεκζηή επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα, ζηδ εεςνία ηδξ Longino, πανέπεζ 

δδιυζζμοξ ηυπμοξ ζοκάκηδζδξ, βζα κα ιπμνεί κα αζηείηαζ ηνζηζηή ζηδ βκςζζαηή 
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παναβςβή ηαζ απακηά ζηδκ ηνζηζηή δ μπμία δζαηοπχκεηαζ απυ δδιυζζα 

ακαβκςνζζιέκμοξ αλζμθμβζημφξ ηακυκεξ, ηνμπμπμζχκηαξ ηζξ εεςνίεξ ηδξ. Σα ιέθδ 

ιζαξ ηέημζαξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ παναηηδνίγμκηαζ απυ ζζυηδηα ςξ πνμξ ηδ 

δζακμδηζηή ημοξ δζηαζμδμζία. Η Longino ημκίγεζ υηζ αοηά ηα ηνζηήνζα ηα μπμία εέηεζ 

βζα ηδκ ακηζηεζιεκζηή επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα δεκ είκαζ πενζβναθζηά αθθά 

ζοβηνμημφκ επζηαβή, απμηεθμφκ ηακμκζζηζηυ ζημζπείμ ζηδ βκςζζαηή εεςνία ηδξ, ιε 

αάζδ ημ μπμίμ ιπμνμφκ κα εηηζιδεμφκ μζ πναβιαηζηέξ επζζηδιμκζηέξ ημζκυηδηαξ. 

(Anderson, 2015, ζ. 24∙ Longino, 1993, ζ. 113) 

 Η Longino ανκείηαζ ημκ ζπεηζηζζιυ ζηδ εέζδ ηδξ βζα ηδκ ζζυηδηα δζακμδηζηήξ 

δζηαζμδμζίαξ ζηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα. Η εεςνία ηδξ ζοκεπάβεηαζ υηζ ηάεε 

άημιμ ιπμνεί κα πνμζθένεζ επζπεζνήιαηα ηα μπμία αθμνμφκ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηάεε 

θμνά βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ. Χζηυζμ, αζθαθχξ οπάνπμοκ πενζμνζζιμί ζημ ηζ ιπμνεί 

κα βίκεζ απμδεηηυ ζηδ δζαδζηαζία αοηή. Οζ ίδζμζ μζ ηακυκεξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ 

ημζκμηήηςκ αθθά ηαζ δ πνμτπυεεζδ ηνζηζηήξ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ ιεθχκ ηςκ 

επζζηδιμκζηχκ ημζκμηήηςκ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ηακυκεξ θεζημονβμφκ ςξ πενζμνζζιμί 

βζα αοηέξ. (Longino, 1993, ζ. 113) 

 Πχξ ζοκδοάγεηαζ δ επίηεολδ μιμθςκίαξ ζηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα βζα ηδ 

βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ιε ηδκ ακαβηαζυηδηα βζα ιζα πμζηζθία ακηζεεηζηχκ εέζεςκ 

ιέζα ζηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα; Η Longino απμννίπηεζ ηδ ζφθθδρδ ηδξ 

μιμθςκίαξ ςξ ηαεμθζηήξ ζοιθςκίαξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ ακαθμνζηά ιε 

ηδκ αθήεεζα ιζαξ εεςνίαξ ηαζ δ ίδζα απμηυαεζ ηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ απυ ιζα 

ηέημζμο είδμοξ μιμθςκία. Τπμζηδνίγεζ υηζ πμθθαπθέξ εεςνίεξ ιπμνμφκ κα 

ζηακμπμζμφκ ημοξ ζηυπμοξ ηάεε επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ. Δίκαζ δοκαηή δ φπανλδ 

ελίζμο επανηχκ ιμκηέθςκ ηα μπμία πανάβμοκ βκχζδ ακάθμβα ιε ημοξ ζηυπμοξ ηάεε 

επζζηδιμκζηήξ οπμημζκυηδηαξ. Η επζζηδιμκζηή βκχζδ, ζφιθςκα ιε ηδ Longino, 

απμηεθεί ζοκεπή αθθδθεπίδναζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ ιε ημ ημζκςκζηυ 

πθαίζζμ ηαζ ιπμνεί κα αθθάγεζ ςξ απάκηδζδ ζηδ ιεηααμθή ηςκ ακαβηχκ, ζηα κέα 

δεδμιέκα ηαζ ζε κέα ενςηήιαηα ηα μπμία ακαηφπημοκ. Η αφλδζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ 

μπηζηχκ ιέζα ζε ιζα επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα πανάβεζ πενζζζυηενμ ακηζηεζιεκζηέξ 

πενζβναθέξ ημο ηυζιμο, ηαεχξ ζοκεπάβεηαζ θζβυηενεξ ζδζμζοβηναζζαηέξ αημιζηέξ 

πνμηζιήζεζξ ιέζς ημο ηνζηζημφ ημοξ εθέβπμο. (Longino, 1990, ζ. 80∙ Longino, 1993, 

ζζ. 114-116). Σμ επζπείνδια ηδξ Longinoαπμηηά θειζκζζηζηυ παναηηήνα, αθμφ ηαζ μζ 

βοκαίηεξ ζπδιαηίγμοκ ιζα ημζκυηδηα ιέζα ζηδκ επζζηήιδ. Αοηή δ θειζκζζηζηή 
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ημζκυηδηα ενεοκδηχκ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ δζαθμνεηζηέξ ημζκςκζηέξ παναδμπέξ 

οπμαάενμο, μζ μπμίεξοπαβμνεφμκηαζ απυ ημκ θειζκζζηζηυ παναηηήνα ηδξ ένεοκαξ ηαζ 

ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζε ιζα κέα ζφθθδρδ ηδξ επζζηήιδξ. (Pinnick, 2008b, ζ. 188) 

 Έπεζ αζηδεεί ηνζηζηή ζημκ φζηενμ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ ηδξ Longino ηαζ, 

πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζημ γήηδια ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ. Η SharonCrasnow 

οπμζηδνίγεζ υηζ μ ζζπονζζιυξ ηδξ Longino υηζ δ επζζηήιδ είκαζ ακηζηεζιεκζηή πανά 

ημκ ημζκςκζηυ ηδξ παναηηήνα είκαζ πνμαθδιαηζηυξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

δCrasnowδζαθςκεί ιε ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδκ μπμία δ Longino απμδίδεζ ζηδκ 

επζζηήιδ ζηδ αάζδ ημο ημζκςκζημφ ηδξ παναηηήνα, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ αοηή δεκ 

είκαζ ζδιακηζηή ςξ ακηζηεζιεκζηυηδηα, δεκ απμδίδεζ ηάπμζμ ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ 

ζηδκ επζζηήιδ, υπςξ εα έπνεπε κα ηάκεζ δ ακηζηεζιεκζηυηδηα ιε ηάπμζμ λεπςνζζηυ 

ηνυπμ ςξ εζδζηή έκκμζα, ςξ επζζηδιζηή αλία. Η Crasnow οπμζηδνίγεζ υηζ δ εεχνδζδ 

πενί ακελανηδζίαξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηδξ ειπεζνίαξ απυ ηδ ζηέρδ ιαξ ςξ 

παναηηδνζζηζηυ ηδξ δδιμζζυηδηαξ ηδξ επζζηήιδξ ημ μπμίμ ζοκεζζθένεζ ζηδκ 

ακηζηεζιεκζηυηδηα ζηδ ζηέρδ ηδξ Longinoζοκεπάβεηαζ ιζα πενζμνζζιέκδ 

ακηζηεζιεκζηυηδηα. Αοηυ ζοιααίκεζ, ζφιθςκα ιε ηδκ Crasnow, αηνζαχξ επεζδή δ 

εεχνδζδ πενί ακελανηδζίαξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηδξ ειπεζνίαξ ζηδ ζηέρδ ηδξ 

Longinoείκαζ απμηέθεζια ηδξ εεχνδζδξ ηδξ επζζηήιδξ ςξ ημζκςκζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ. Η Crasnow αιθζζαδηεί ημκ ζοθθμβζζιυ ηδξ Longino υηζ μζ 

πενζζζυηενεξ μπηζηέξ μδδβμφκ ζε ιεβαθφηενδ ακηζηεζιεκζηυηδηα. Αηυιδ, 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ δδιυζζα πνυζααζδ μνζζιέκςκ ειπεζνζχκ είκαζ δ ίδζα ημζκςκζηά 

ηαεμνζζιέκδ ηαζ μ δδιυζζμξ έθεβπμξ ιπμνεί κα δζαθένεζ απυ ημοθημφνα ζε 

ημοθημφνα. (Crasnow, 1993, ζζ. 195-198) 

 φιθςκα ιε ηδκ Crasnow, θμζπυκ, ημ υηζ δ επζζηήιδ είκαζ ημζκςκζηή 

δναζηδνζυηδηα ηαζ ημ υηζ ςξ ηέημζα δζέπεηαζ απυ ηακυκεξ μζ μπμίμζ οπυηεζκηαζ ζε 

αθθαβή ηαζ ηνζηζηή απυ ηδκ ημζκυηδηα δεκ επανηεί βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηδξ επζζηήιδξ. Γεκ επανηεί δ επζζηήιδ κα ιδκ είκαζ πνμσυκ ηδξ 

ζηέρδξ ζοβηεηνζιέκςκ αηυιςκ βζα κα δζαζθαθζζηεί δ ακηζηεζιεκζηυηδηά ηδξ. 

(Crasnow, 1993, ζζ. 198-199) 

 ε ιζα απνυζιεκδ ηνζηζηή, δAimeeMilliken οπμζηδνίγεζ υηζ ζηδ εεςνία ηδξ 

Longino δεκ ιπμνεί κα πνμηφρεζ ακηζηεζιεκζηυηδηα ςξ αλζαηή μοδεηενυηδηα ζηδκ 

επζζηήιδ ηαζ, άνα, εεςνεί υηζ δ ιεηαζπδιαηζζηζηή ηνζηζηή είκαζ ακεπανηήξ βζα κα 
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ελαζθαθίζεζ ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα. Δάκ οπεζζένπμκηαζ αλίεξ ηαηά ηδ ζοβηνυηδζδ 

ηςκ επζζηδιμκζηχκ ενςηδιάηςκ ηαζ ηςκ ενεοκδηζηχκ οπμεέζεςκ, ηυηε ηα αλζαηά 

πνμσυκηα δεκ ιπμνεί κα είκαζ αλζαηά μοδέηενα. φιθςκα ιε ηδ Milliken, δ 

επζζηδιμκζηή ιεεμδμθμβία πμο πνμηείκεζ δ Longino δεκ ακαζνεί ηδκ πνμηαηάθδρδ 

πμο ιπμνεί κα οπάνπεζ ζηδκ επζθμβή ηςκ γδηδιάηςκ πμο ιεθεηχκηαζ ηαζ 

ενεοκμφκηαζ. (Milliken, 2017, ζζ. 1-3) 

 Η εεςνία ηδξ Longino, υιςξ, επακαζδιαζζμθμβεί ηδκ έκκμζα 

ακηζηεζιεκζηυηδηα, πνμαάθθεζ ιζα δζαθμνεηζηή ζφθθδρδ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, 

ζηδνζγυιεκδ ζημκ ημζκςκζηυ παναηηήνα ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ζηδκ πθαζζζμηναηζηή 

δζηαζμθυβδζδ ηαζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, ιπμνεί κα ακηζηνμφζεζ ηζξ παναπάκς ηνζηζηέξ. 

κηςξ οπμζηδνίγεζ υηζ μζ ηαηαζηάζεζξ πναβιάηςκ ζηζξ μπμίεξ ααζίγμκηαζ μζ εεςνίεξ 

ιπμνμφκ κα ελαηνζαςεμφκ δζοπμηεζιεκζηά πάνδ ζηδκ ημζκή βθχζζα αθθά ηαζ αάζεζ 

ηδξ ακελανηδζίαξ ηςκ ειπεζνζηχκ ακηζηεζιέκςκ απυ ηδκ ακενχπζκδ ζηέρδ βζα αοηά. 

(Longino, 1999, ζ. 342-344). Η ακαβηαία αλία ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, υιςξ, 

ζοβηνμηείηαζ ηαζ δζαζθαθίγεηαζ θυβς ηδξ ημζκςκζηήξ δζαδζηαζίαξ ημο δδιυζζμο 

ηνζηζημφ εθέβπμο ηδξ ηάεε εεςνίαξ, ημζκςκζηή δζαδζηαζία δ μπμία απμηαθφπηεζ ηζξ 

παναδμπέξ οπμαάενμο ηδξ εεςνίαξ ηαζ ηαεμνίγεζ ημ ηαηά πυζμ αοηέξ είκαζ 

απμδεηηέξ. (Longino, 1990, ζζ. 73, 74). Οζ ημζκςκζηέξ παναδμπέξ οπμαάενμο μζ 

μπμίεξ ηεθζηά εζζένπμκηαζ ζηδκ ηεηιδνζαηή ζπέζδ έπμοκ πενάζεζ απυ ιζα 

ιεηαζπδιαηζζηζηή ελέηαζδ εη ιένμοξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ ζηδ αάζδ ηςκ 

ηεζζάνςκ ηνζηδνίςκ πμο πνμηείκεζ δ Longino. (Longino, 1990, ζ. 216) Η αφλδζδ 

ηςκ δζαθμνεηζηχκ μπηζηχκ ιέζα ζε ιζα επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα ζηδ εεςνία ηδξ 

Longino πανάβεζ πενζζζυηενμ ακηζηεζιεκζηέξ πενζβναθέξ ημο ηυζιμο, ηαεχξ 

ζοκεπάβεηαζ θζβυηενεξ ζδζμζοβηναζζαηέξ αημιζηέξ πνμηζιήζεζξ θυβς ημο ηνζηζημφ 

ημοξ εθέβπμο. (Longino, 1990, ζ. 80) 

 φιθςκα ιε ημκ DanielHicks, δ εεςνία ηδξ Longino βζα ηδκ 

ακηζηεζιεκζηυηδηα δεκ ιπμνεί κα είκαζ θειζκζζηζηή, επεζδή πνμτπμεέηεζ ηδκ 

εκενβδηζηή ηαθθζένβεζα ακηζθειζκζζηζηχκ ηαζ ιζζμβοκζηχκ επζζηδιυκςκ, ηαζ, 

βεκζηυηενα, μιάδςκ μζ μπμίεξ έπμοκ δεζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ αλίεξ ακηίεεηεξ απυ ημκ 

θειζκζζιυ, πνμηεζιέκμο κα ακηζζηαειζζηεί δ πζεακυηδηα θειζκζζηζηήξ πνμηαηάθδρδξ 

ιέζα ζηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα. Αοηή ηδκ ηνζηζηή ημο ζηδ εεςνία ηδξ Longino o 

Hicks ηδκ απμηαθεί «πνυαθδια Ναγί», αηνζαχξ επεζδή ζζπονίγεηαζ υηζ δ εεςνία ηδξ 
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Longino πνμτπμεέηεζ ηαζ ζοιιεημπή αηυιδ ηαζ Ναγί επζζηδιυκςκ ζηδκ 

επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα. (Hicks, 2011, ζζ. 333, 336) 

 Πζμ ακαθοηζηά, μ Hicks επζζδιαίκεζ υηζ δ Longino πνδζζιμπμζεί ηδκ ζζυηδηα 

δζακμδηζηήξ δζηαζμδμζίαξ ςξ έκα ηνζηήνζμ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ μζ 

εκαθθαηηζηέξ μπηζηέξ πνέπεζ κα οπάνπμοκ ζηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα ςξ πδβή 

ηνζηζηήξ. Δπμιέκςξ, εάκ μζ βοκαίηεξ ςξ ημζκςκζηή μιάδα απμηθείμκηαζ απυ ηδκ 

επζζηήιδ ηαζ απυ ηδκ επζζηδιμκζηή εηπαίδεοζδ, δ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα ιπμνεί κα 

ιμζνάγεηαζ ζελζζηζηέξ παναδμπέξ μζ μπμίεξ δεκ οπυηεζκηαζ ζε έθεβπμ, αηνζαχξ επεζδή 

ηζξ ιμζνάγμκηαζ υθα ηα ιέθδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ. φιθςκα ιε ημκ Hicks, 

υιςξ, εάκ ημ επζπείνδια ηδξ Longino ακηζζηναθεί, πνμηφπηεζ  ημ ελήξ: Δάκ 

απμηθεζζημφκ μιάδεξ ιε ιζζμβοκζηέξ ηαζ ναηζζζηζηέξ πεπμζεήζεζξ, ηυηε μζ 

θειζκζζηζηέξ ηαζ μζ ακηζναηζζζηζηέξ πεπμζεήζεζξ δεκ ιπμνμφκ κα οπυηεζκηαζ ζε 

έθεβπμ, ηαεχξ εα ηζξ έπμοκ υθα ηα ιέθδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ. Ο Hicks, 

θμζπυκ, ζοιπεναίκεζ υηζ δ εεςνία ηδξ Longinoηαθείηαζ κα πενζθαιαάκεζ άημια ιε 

ιζζμβοκζηέξ ηαζ ναηζζζηζηέξ ακηζθήρεζξ ηαζ πνμτπμεέηεζ ηδκ ηαθθζένβεζα ζζημνζηά 

απμηθεζζιέκςκ ηαζ πενζεςνζμπμζδιέκςκ μιάδςκ, υπςξ είκαζ ηαζ μζ Ναγί 

επζζηήιμκεξ. (Hicks, 2011, ζζ. 336-337) 

 Γζα πμζμ θυβμ, υιςξ, κα δεπηεί ηακείξ ιζα ηέημζα βεκίηεοζδ ζοιπενίθδρδξ 

βεκζηά απμηθεζζιέκςκ ηαζ πενζεςνζμπμζδιέκςκ μιάδςκ ζηδ εεςνία ηδξ Longino; 

ηδ εεςνία ηδξ Longino, ελάθθμο, μζ εκαθθαηηζηέξ μπηζηέξ εζζένπμκηαζ ζηδκ 

επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα ςξ πδβή ηνζηζηήξ ηαζ υπζ ςξ παβζςιέκεξ ακηζθήρεζξ πμο 

ακαζνμφκ ελ μνζζιμφ ηζξ οπυθμζπεξ. διαζία έπμοκ μζ ακηζθήρεζξ ηαζ μζ παναδμπέξ 

πμο ηαηαθένκμοκ κα ιδκ εβηαηαθεζθεμφκ αθθά κα επζαζχκμοκ ιέζα απυ ημκ ηνζηζηυ 

έθεβπμ ζε ιζα επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα. Ο θειζκζζηζηυξ παναηηήναξ ηδξ εεςνίαξ ηδξ 

Longino πνμηφπηεζ πάνδ ζηδ ζδιαζία ηδξ μπηζηήξ ηςκ βοκαζηχκ ςξ πδβήξ ηνζηζηήξ 

ιέζα ζηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα, εκχ μζ ιζζμβοκζηέξ ακηζθήρεζξ πμο ηοπυκ 

οπεζζένπμκηαζ ιπμνμφκ κα απμννίπημκηαζ ζηδ αάζδ ημο ηνζηζημφ εθέβπμο.  

 Δζηζάγμκηαξ ζημ «πνυαθδια Ναγί», μ Hicks επζζδιαίκεζ υηζ ιέζα ζε ιζα 

επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα έκαξ επζζηήιμκαξ ιε καγζζηζηέξ ακηζθήρεζξ ιπμνεί κα ιδκ 

ηζξ δδθχκεζ ακμζπηά ζηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ημο ιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ ημο. Αηυιδ, 

υιςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο οπμζηδνίγεζ ακμζπηά καγζζηζηέξ ακηζθήρεζξ, ακαθμνζηά 

ιε ημ επζζηδιμκζηυ ημο ένβμ, δεκ ιπμνεί κα ακαθενεεί ζηδκ ηαηαβςβή ηςκ 
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ζοιιεηεπυκηςκ ζηδκ εηάζημηε ένεοκα, αθθά ηαθείηαζ κα απακηήζεζ ζηδκ ηνζηζηή ιε 

αάζδ ημοξ ηακυκεξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ, εθυζμκ δεκ εέθεζ κα απμηθεζζηεί 

απυ αοηή. (Hicks, 2011, ζζ. 338-339) 

 ηδ ζοκέπεζα, μ Hicks εζζάβεζ ημ «επζπείνδια ηαθήξ πίζηδξ» (good faith 

argument), ημ μπμίμ εα ιπμνμφζε κα δζηαζμθμβήζεζ ζηδ αάζδ ηςκ πνμεέζεχκ ημοξ 

ημκ απμηθεζζιυ ηςκ Ναγί επζζηδιυκςκ μζ μπμίμζ θαζκμιεκζηά ζοιιμνθχκμκηαζ 

ζημοξ ηακυκεξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ. φιθςκα ιε αοηή ηδκ ζοκεήηδ ηαθήξ 

πίζηδξ, δ ζοιιεημπή ιε ηαθή πίζηδ ζε ιζα ημζκυηδηα ιε ζοβηεηνζιέκμοξ ηακυκεξ 

πνμτπμεέηεζ υηζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ δεζιεφμκηαζ ή ημοθάπζζημκ δεκ απμννίπημοκ ηζξ 

δεζημ-πμθζηζηέξ ηαζ επζζηδιμθμβζηέξ αλίεξ μζ μπμίεξ εββοχκηαζ αοημφξ ημοξ ηακυκεξ. 

φιθςκα ιε ημκ Hicks, ζηδ εεςνία ηδξ Longino, μζ δεζημπμθζηζηέξ αλίεξ πμο 

εββοχκηαζ ημοξ ηακυκεξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ είκαζ, ιεηαλφ άθθςκ, δ ηοπζηή 

ζζυηδηα (formal egalitarianism), δ αλία πμο απμδίδεζ ίζδ ηοπζηά εέζδ ζε ηάεε ιέθμξ 

ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ, ηαζ μ θζθεθεφεενμξ πθμοναθζζιυξ (liberal pluralism), 

ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ δ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα επζηνέπεζ ηαζ πνεζάγεηαζ ηδκ έθθμβδ 

δζαθςκία ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ. Δπμιέκςξ, ιζα μιάδα πμο απμννίπηεζ ηδκ ηοπζηή 

ζζυηδηα ηαζ ημκ θζθεθεφεενμ πθμοναθζζιυ, υπςξ μζ Ναγί επζζηήιμκεξ, δεκ ιπμνεί κα 

ζοιιεηέπεζ ιε ηαθή πίζηδ ζε ιζα επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα πμο δζέπεηαζ απυ ηα 

ηνζηήνζα ηδξ εεςνίαξ ηδξ Longino ηαζ, ζοκεπχξ, δ εεςνία ηδξ Longino, ζφιθςκα ιε 

αοηυ ημ επζπείνδια, δεκ πνμτπμεέηεζ ηδ ζοιπενίθδρδ ηςκ Ναγί επζζηδιυκςκ.(Hicks, 

2011, ζζ. 340-344) 

 Ο Hicks, υιςξ, δεκ είκαζ ζηακμπμζδιέκμξ απυ αοηή ηδκ απάκηδζδ πμο μ ίδζμξ 

δίκεζ ζηδ θειζκζζηζηή ηνζηζηή ηδξ Longino, ηαεχξ εεςνεί υηζ ηαζ ημ ίδζμ ημ 

επζπείνδια ηαθήξ πίζηδξ είκαζ απμδμηζιαζηέμ. Ο Hicks οπμζηδνίγεζ υηζ δεκ είκαζ 

υθεξ μζ ιδ θζθεθεφεενεξ μιάδεξ ακεπζεφιδηεξ απυ ημκ θειζκζζιυ βζα πμθζηζημφξ ή 

επζζηδιμθμβζημφξ θυβμοξ. Ιζπονίγεηαζ υηζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ 

απμηθείεηαζ απυ ημ επζπείνδια ηαθήξ πίζηδξ, ηαεχξ πανέπεζ επζζηδιζηυ πνμκυιζμ ζε 

ιζα μνζζιέκδ μιάδα ηαζ δεκ ζοβηνμηεί ηοπζηή ζζυηδηα βζα υθεξ ηζξ μιάδεξ.(Hicks, 

2011, ζζ. 345-348) 

 Ο Hicks ζοιπεναίκεζ υηζ, ζηδ εεςνία ηδξ Longino βζα ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα, 

δ απυννζρδ ηςκ Ναγί επζζηδιυκςκ ζοκεπάβεηαζ υηζ πνέπεζ κα βίκεζ δεηηυ ημ 

επζπείνδια ηαθήξ πίζηδξ. ιςξ, ζηδκ πενίπηςζδ αοηή, εάκ ημ επζπείνδια ηαθήξ 
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πίζηδξ βίκεζ δεηηυ ζηδ εεςνία ηδξ Longino, ηυηε δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ 

ζημπζάξ πνέπεζ κα απμηθεζζηεί. (Hicks, 2011, ζ. 349) 

 Ο Hicks ακαθφεζ ηυζμ πμθφ ηδ θειζκζζηζηή ηνζηζηή ημο ζηδ εεςνία ηδξ 

Longino αθθά ηαζ ιζα πζεακή απάκηδζδ – ημ επζπείνδια ηαθήξ πίζηδξ - πμο εα 

ιπμνμφζε κα δζαζχζεζ ηδ εεςνία, βζα κα ηαηαθήλεζ ηεθζηά υηζ αηυιδ ηαζ αοηή δ 

απάκηδζδ είκαζ πνμαθδιαηζηή ηαζ υηζ ημ πνυαθδια δεκ θφκεηαζ. ιςξ, δ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ αζθαθχξ ηαζ δεκ μιμθςκεί ιε ηδ εεςνία ηδξ Longino δ 

μπμία  εκηάζζεηαζ ζημκ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ. Δπμιέκςξ, εάκ ημ επζπείνδια ηαθήξ 

πίζηδξ βίκεζ δεηηυ, δζαθφεηαζ αοηή δ θειζκζζηζηή ηνζηζηή πμο ακαθφεζ μ Hicks, ιε ημ 

ηίιδια κα απμννζθηεί δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, δ μπμία ζε ηάεε 

πενίπηςζδ δεκ ιπμνεί κα μιμθςκεί πθήνςξ ιε ηδ εεςνία ηδξ Longino.ιςξ, δ 

ηνζηζηή ημο Hicks δζαθφεηαζ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ηαζ απυ ηδκ ίδζα ηδ εεςνία ηδξ 

Longino, ιε εζςηενζημφξ ηδξ εεςνίαξ ηδξ Longino υνμοξ, ηαεχξ μζ ιζζμβοκζηέξ ηαζ 

Ναγί ακηζθήρεζξ πμο ηοπυκ οπεζζένπμκηαζ ζηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα ιπμνμφκ κα 

απμννίπημκηαζ ζηδ αάζδ ημο ηνζηζημφ εθέβπμο. 

 Σέθμξ, δ Pinnick ιε ηνζηζηή δζάεεζδ ζζπονίγεηαζ υηζ δ Longino δεκ 

ηαηαδεζηκφεζ πχξ μζ θειζκζζηζηέξ παναδμπέξ οπμαάενμο ή δ ζφκδεζδ ηςκ 

επζζηδιυκςκ ιε ηδ θειζκζζηζηή πνμζέββζζδ ιπμνμφκ κα μδδβμφκ ζε ιζα κέα ζφθθδρδ 

ηδξ επζζηήιδξ, αίνμκηαξ ηζξ ζελζζηζηέξ πνμηαηαθήρεζξ. φιθςκα ιε ηδκ Pinnick, ζηδ 

εεςνία ηδξ Longino, δ δζηαζμθυβδζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ πεπμζεήζεςκ δεκ ζηδνίγεηαζ 

ζε ακηζηεζιεκζηά ηεηιήνζα αθθά ζε ηεηιήνζα πμο ζζπφμοκ ιυκμ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ 

ηάεε θμνά επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα. (Pinnick, 2008b, ζ. 189-190). Μέζα απυ ηδκ 

ακάθοζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ Longino, υιςξ, πνμηφπηεζ υηζ μζ ημζκςκζηέξ παναδμπέξ 

οπμαάενμο πμο οπαβμνεφμκηαζ απυ ημκ θειζκζζηζηυ παναηηήνα ηδξ ένεοκαξ ηαζ 

ακαβκςνίγμοκ ηζξ ζδαζηενυηδηεξ ημο βοκαζηείμο θφθμο ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

ηνζηζηή ηδξ ακδνμηεκηνζηυηδηαξ ηδξ βκχζδξ ηαζ, ιέζς αοηήξ, ζηδ ζοβηνυηδζδ ιζαξ 

κέαξ ζφθδρδξ ηδξ επζζηήιδξ. 

 Πνμηφπηεζ, θμζπυκ, απυ ηδκ παναπάκς ακάθοζδ, υηζ δ εεςνία ηδξ 

Longinoζοκδέεζ ηζξ έκκμζεξ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ηαζ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ 

ιε ηδκ έκκμζα ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ, ιε αάζδ ηδκ μπμία αοηέξ 

ζοβηνμημφκηαζ, πνμηεζιέκμο κα ημκίζεζ ηδ ζπέζδ ηςκ πθαζζζαηχκ αλζχκ ιε ηδ 

βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ιέζα ζηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα. Τπμζηδνίγεηαζ υηζ δ 
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ηνζηζηή πμο αζηείηαζ είκαζ δοκαηυ κα ακηζηνμοζηεί ιε εζςηενζημφξ ηδξ εεςνίαξ ηδξ 

Longino υνμοξ: Η δζαδζηαζία ημο ηνζηζημφ εθέβπμο βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ δεκ πενζμνίγεηαζ αιζβχξ ζημκ 

θειζκζζηζηυ ηδξ παναηηήνα, αθθά ζοκζζηά ιζα ημζκςκζηή δζαδζηαζία δ μπμία 

ζοκημκίγεηαζ ιε ηαζ ιπμνεί κα θένεζ εζξ πέναξ ημοξ ζηυπμοξ ιζαξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ: Δπμιέκςξ, εθέβπμκηαξ ηνζηζηά ηζξ παναδμπέξ οπμαάενμο μζ μπμίεξ 

ειπθέημκηαζ ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ηαζ, ακηζηαεζζηχκηαξ ηεξ ιε κέεξ, δεκ 

δζαζςκίγεηαζ δ ακδνμηεκηνζηυηδηα ηδξ βκχζδξ. 

 Πχξ δ ζοθθμβζζηζηή ηδξ Longinoβζα ηδκ ημζκςκζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ απμηηά αηυιδ εκανβέζηενμ θειζκζζηζηυ παναηηήνα; Η 

Longino επζζδιαίκεζ υηζ έπεζ οπμζηδνζπηεί ιζα ζδέα θειζκζζηζηήξ επζζηήιδξ δ μπμία 

ααζίγεηαζ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ πενζεπυιεκμ, ιζα επζζηήιδ δ μπμία ακαθφεζ ιζα 

ζφκεεηδ ηαζ αθθδθεπζδναζηζηή ημζιμεζηυκα ηαζ εηθνάγεζ ηδ βοκαζηεία 

ζδζμζοβηναζία ηαζ εοαζζεδζία. Η επζζηήιδ αοηή ααζίγεηαζ ζημκ βοκαζηείμ ηνυπμ 

ζηέρδξ ηαζ ζηα παναηηδνζζηζηά ημο, υπςξ δ έιθαζδ ζημ ζοβηεηνζιέκμ, ςξ δ 

εκαζπυθδζδ ιε ζοβηεηνζιέκα άημια ιέζα ζε ζοβηεηνζιέκεξ ηάεε θμνά ζοκεήηεξ, 

αθθά ηαζ δ αθθδθεπίδναζδ ηαζ δ ζοκενβαζία, ηα μπμία αμδεμφκ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ 

θοζζηχκ δζαδζηαζζχκ μζ μπμίεξ είκαζ ζφκεεηεξ ηαζ αθθδθεπζδναζηζηέξ. (Longino, 

1990, ζζ. 187-188) 

  ιςξ, ζφιθςκα ιε ηδ Longino, ιζα ηέημζα ζδέα θειζκζζηζηήξ επζζηήιδξ ςξ 

έηθναζδ ηδξ βοκαζηείαξ ζδζμζοβηναζίαξ, ιζα θειζκζζηζηή επζζηήιδ δ μπμία ηαοηίγεζ 

ημ θειζκζζηζηυ ζημζπείμ ιε ηδκ οπενάζπζζδ αοηχκ ηςκ βοκαζηείςκ παναηηδνζζηζηχκ 

ζηδ θειζκζζηζηή επζζηήιδ, δεκ βίκεηαζ ηεθζηά ακηζθδπηή ςξ έκα είδμξ αεθηζςιέκδξ 

επζζηήιδξ αθθά ςξ οπμδεέζηενδ επζζηήιδ, ηαεχξ μιμθςκεί ιε ηδκ παθζά ζδέα υηζ μζ 

βοκαίηεξ ςξ ημζκςκζηή μιάδα δεκ είκαζ ζηακέξ κα αζπμθδεμφκ ιε ηδκ επζζηήιδ υπςξ 

μζ άκδνεξ. Η Longino ημκίγεζ υηζ ζηυπμξ δεκ είκαζ ιυκμ δ ακαηνμπή ηδξ εεχνδζδξ 

πενί ηςκ εεςνμφιεκςκ ηαηχηενςκ βοκαζηείςκ ζηακμηήηςκ αθθά δ έιθαζδ ζημκ 

ηαηαζηεοαζιέκμ παναηηήνα ηδξ ημζκςκζηήξ οπμηέθεζαξ ηςκ βοκαζηχκ. Δπμιέκςξ, δ 

ακάδεζλδ ηςκ βοκαζηείςκ παναηηδνζζηζηχκ απυ ιυκδ ηδξ δεκ ακαδεζηκφεζ ηδκ 

ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ηςκ βοκαζηχκ ςξ ημζκςκζηά οπμδεέζηενςκ ηαζ, βζα ημκ θυβμ 

αοηυ, απμννίπηεηαζ απυ ηδ Longino ςξ δ αάζδ ιζαξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηήιδξ.(Longino, 1990, ζζ. 187-188). Μυκμ ιέζς ηδξ ειπέδςζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ 
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ηαηαζηεοήξ ηδξ βοκαζηείαξ οπμηέθεζαξ ιπμνεί ιζα θειζκζζηζηή επζζηήιδ πναβιαηζηά 

κα οπεναζπζζηεί ημ βοκαζηείμ θφθμ ζηδκ ημζκςκία. 

 Η εεςνία ηδξ Longino πνμαάθθεζ ηδκ επζζηήιδ ςξ πναηηζηή ηαζ ςξ 

δζαδζηαζία, εκχ δεκ ελεηάγεζ ηδκ θειζκζζηζηή επζζηήιδ απυ ηδκ άπμρδ ημο 

πενζεπμιέκμο ηδξ, ζοβηνμηχκηαξ, έηζζ, ηδκ ζδέα ιζαξ θειζκζζηζηήξ επζζηήιδξ ςξ 

άζηδζδ ηδξ επζζηήιδξ ιε θειζκζζηζηυ ηνυπμ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δLongino 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ θειζκζζηζηή εεςνία δεκ δέπεηαζ ςξ δεδμιέκμοξ ημοξ 

ζοβηεηνζιέκμοξ ηάεε θμνά ημζκςκζηά επζααθθυιεκμοξ έιθοθμοξ νυθμοξ αθθά 

ιπμνεί κα ημοξ οπεναεί. Η θειζκζζηζηή επζζηήιδ, ζφιθςκα ιε ηδ Longino, δεκ είκαζ 

ιζα επζζηήιδ απαθθαβιέκδ απυ αλίεξ ηαζ απυ έιθοθα παναηηδνζζηζηά. Αοηή δ 

αθθδθελάνηδζδ ηδξ επζζηήιδξ ιε πθαζζζαηέξ αλίεξ, υιςξ, πνμτπμεέηεζ ζοβηνυηδζδ 

ηαηαθθδθυηενςκ ενιδκεοηζηχκ μνβακςηζηχκ δμιχκ (frameworks) μζ μπμίεξ δεκ είκαζ 

πενζμνζζηζηέξ, ηαεχξ δεκ ελαθείθμοκ ηζξ πνμηαηαθήρεζξ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ αλίεξ 

αθθά ηζξ ελεηάγμοκ. Η θειζκζζηζηή επζζηήιδ ακηαπμηνίκεηαζ ζημοξ ηακυκεξ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ αθθά ηαζ ζηα ζδακζηά ιζαξ πμθζηζηήξ ημζκυηδηαξ, νοειίγμκηαξ 

ηάεε θμνά ηζξ πνμηεναζυηδηεξ ιέζα ζημ πθαίζζμ ηδξ έκημκδξ αθθδθεπίδναζδξ, πςνίξ 

κα οπμκμιεφεηαζ ηαιία απυ ηζξ δφμ πθεονέξ ηαζ θοζζηά δ επζζηήιδ. Η θειζκζζηζηή 

επζζηήιδ, υπςξ ηδ ζοβηνμηεί δ Longino, ζζμννμπεί ιεηαλφ ηςκ εέζεςκ ηςκ 

επζζηδιμκζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ηδξ πμθζηζηήξ πίζηδξ, ηςκ πμθζηζηχκ αλζχκ, ηαζ, 

ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, επζθέβμκηαζ ηάεε θμνά μνζζιέκεξ εέζεζξ μζ μπμίεξ δεκ 

ηαεμνίγμκηαζ ιυκμ απυ ηα δεδμιέκα ηαζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα αθθά ηαζ απυ πμθζηζηέξ 

δεζιεφζεζξ ζημοξ ζοθθμβζζιμφξ, ηαεχξ επζδνά δ μπηζηή ημο ηάεε επζζηήιμκα δ 

μπμία πενζθαιαάκεζ αλίεξ ηαζ πεπμζεήζεζξ. Η Longinoπνμηείκεζ ηαζ πνμαάθθεζ ιζα 

θειζκζζηζηή επζζηδιμκζηή πναηηζηή, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ηα πμθζηζηά γδηήιαηα 

έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα θεζημονβμφκ ςξ πενζμνζζιμί ζηδκ επζζηδιμκζηή 

επζπεζνδιαημθμβία ηαζ ζηδκ επζθμβή ενιδκεοηζηχκ ιμκηέθςκ. Αοηή δ ακαβηαζυηδηα 

κα θεζημονβμφκ μζ πμθζηζηέξ αλίεξ ςξ πενζμνζζιμί ζηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ 

θεζημονβεί ςξ πθεμκέηηδια, θακενχκμκηαξ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, ηδ εεηζηή δζάζηαζδ 

ηδξ ιενμθδρίαξ ζηδ βκχζδ. Η Longino εέηεζ αοηέξ ηζξ θειζκζζηζηέξ 

ιεηαζπδιαηζζηζηέξ πανειαάζεζξ ζηδκ επζζηήιδ ζημ πθαίζζμ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ ηάεε 

θμνά ενεοκδηζηήξ πενζμπήξ. (Longino, 1987, ζζ. 59-61∙ Longino, 1987, ζζ. 53-61∙ 

Longino, 1990, ζζ. 188-194)  



68 

 

 Ο θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ ηδξ Longino οπμζηδνίγεζ υηζ δ επζζηήιδ ιπμνεί 

κα είκαζ θειζκζζηζηή επζζηήιδ, κα αζηδεεί ιε θειζκζζηζηυ ηνυπμ, μ μπμίμξ 

ζοβηνμηείηαζ απυ ηδκ ακάθοζδ ηδξ ζδιαζίαξ ηςκ παναδμπχκ οπμαάενμο βζα ηδ 

δζεοηυθοκζδ ή ηδκ απυννζρδ μνζζιέκςκ ζοιπεναζιάηςκ ζηδκ παναδμζζαηή 

επζζηήιδ, ελεηάγμκηαξ ηζξ ημζκςκζηέξ, δεζηέξ, πμθζηζηέξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ αλίεξ, μζ 

μπμίεξ εηθνάγμοκ ημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ, εκ ζπέζεζ ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ. Αηυιδ, ζφιθςκα ιε ηδ Longino, δ άζηδζδ ηδξ επζζηήιδξ ιε 

θειζκζζηζηυ ηνυπμ είκαζ δοκαηή ηαζ ιέζα απυ ηδ πνδζζιμπμίδζδ παναδμπχκ 

οπμαάενμο ιε ηαηάθθδθμ ηνυπμ ηαζ ζε ακηίεεζδ ιε αοηέξ ηδξ ηονίανπδξ επζζηήιδξ. 

Η θειζκζζηζηή επζζηήιδ πνμτπμεέηεζ αθθαβή ζηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ζημ πθαίζζμ 

ιέζα ζημ μπμίμ ηίεεηαζ, πνμηεζιέκμο κα απμηεθέζεζ ιζα κέα δζάδμπδ επζζηήιδ 

(Longino, 1990, ζ. 214).Η Longino, θμζπυκ, απμδίδεζ δ ίδζα θειζκζζηζηυ παναηηήνα 

ζε υθδ αοηή ηδκ επζπεζνδιαημθμβία ηδξ πενί ηδξ ζδιαζίαξ ηςκ παναδμπχκ 

οπμαάενμο ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ, δ μπμία ακαθφεδηε παναπάκς, ηαεζζηχκηαξ 

ηδκ έκκμζα ηςκ παναδμπχκ οπμαάενμο ςξ αάζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ, 

δ μπμία έπεζ έκημκμ ημζκςκζηυ παναηηήνα πμο είκαζ εονφηενμξ ηαζ πενζθαιαάκεζ ημκ 

θειζκζζηζηυ παναηηήνα. 

 Η Longino, θμζπυκ, εκχ βεκζηά δεκ επζηεκηνχκεηαζζηδκ ακάθοζδ ηδξ έκκμζαξ 

ημο θφθμο ζηδεεςνία ηδξ, ζηδνίγεζ ηδ εέζδ ηδξ βζα ιζα θειζκζζηζηή επζζηήιδ ζημκ 

ηονίανπμ νυθμ ηςκ παναδμπχκ οπμαάενμο ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ 

βκχζδξ, ζημκ μπμίμ απμδίδεζ ημκ θειζκζζηζηυ παναηηήνα ηδξ επζζηήιδξ. Αοηυ 

πνμηφπηεζ ηαζ απυ ηδκ έιθαζδ ηδκ μπμία δίκεζ βεκζηά ζηδκ ακάθοζδ ηςκ παναδμπχκ 

οπμαάενμο, ηδκ μπμία εεςνεί ηαίνζαξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ οπενάζπζζδ ημο θειζκζζηζημφ 

παναηηήνα ηδξ εεςνίαξ ηδξ. Η ζοθθμβζζηζηή ηδξ ακαθφεζ εονφηενα ημ γήηδια ηςκ 

παναδμπχκ οπμαάενμο ζηδκ ημζκςκζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ, ζηδκ μπμία 

εκηάζζεζ ημ θειζκζζηζηυ ηιήια ημο ζοθθμβζζιμφ ηδξ.Οζ ημζκςκζηέξ 

παναδμπέξοπμαάενμο υπζ ιυκμ ζοκδέμκηαζ ιε ημκ ακδνμηεκηνζζιυ μνζζιέκςκ 

επζζηδιμκζηχκ εεςνήζεςκ αθθά ιπμνμφκ κα αθθάλμοκ ηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ, 

επζδνχκηαξ ζηδκ ηεηιδνζαηή δζαδζηαζία ηαζ ηαηαδεζηκφμκηαξ, πάνδ ζηδκ ημζκςκζηή 

ημοξ θφζδ, ημκ ημζκςκζηά ηαηαζηεοαζιέκμ παναηηήνα μνζζιέκςκ εκκμζχκ, υπςξ 

είκαζ ηαζ δ έκκμζα θφθμ. Πένακ ημφηςκ, μζ παναδμπέξ οπμαάενμο ιπμνεί κα 

απμηεθμφκ θειζκζζηζηέξ πμθζηζηέξ αλίεξ, δνχκηαξ, έηζζ, ιε λεηάεανα θειζκζζηζηυ 

πενζεπυιεκμ, εκχ οπμαάθθμκηαζ ηακμκζηά ζε ηνζηζηή ιέζα ζηδκ επζζηδιμκζηή 
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ημζκυηδηα, υπςξ ηάεε παναδμπή οπμαάενμο.ιςξ, δ ίδζα δ εεχνδζδ ηδξ βκχζδξ ςξ 

ημζκςκζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ειπενζέπεζ ημ θειζκζζηζηυ ζημζπείμ, ηαεχξ δίκεζ ζδιαζία 

ζηζξ έιθοθεξ ζπέζεζξ μζ μπμίεξ ζοβηνμημφκηαζ ζηδκ ημζκςκία.Η θειζκζζηζηή επζζηήιδ 

πνμαάθθεηαζ ςξ ηνυπμξ άζηδζδξ ηδξ επζζηήιδξ, μ μπμίμξ δεκ εέηεζ ηζξ αλίεξ ηαζ ηα 

έιθοθα παναηηδνζζηζηά έλς απυ ημ πεδίμ ηδξ αθθά ζοκεέηεζ εονφηενα μνβακςηζηά 

πθαίζζα βζα κα ζοιπενζθάαεζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ επζζηδιζηχκ ηαζ πθαζζζαηχκ αλζχκ, 

επζζηήιδξ ηαζ ημζκςκζημπμθζηζηχκ εκδζαθενυκηςκ. 

 Μέζα ζε ιζα ηυζμ έκημκα ημζκςκζηή εεχνδζδ ηδξ βκχζδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, δ εεςνία ηδξ Longino, ζηδ αάζδ εκυξ ημζκςκζημφ 

θφθμο, επζηεκηνχκεηαζ ζηζξ παναδμπέξ οπμαάενμο μζ μπμίεξ ακηακαηθμφκ ηδκ 

ημζκςκία ηαζ επζδνμφκ ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ. Η εεςνία ηδξ Longino δεκ 

ακαθφεζ ημ ίδζμ ημ ημζκςκζηυ θφθμ αθθά ηδ βκχζδ δ μπμία ζοβηνμηείηαζ ζηδ αάζδ 

αοημφ ιέζα ζηδ θειζκζζηζηή ηδξ επζζηδιμθμβία. ηδ εεςνία ηδξ, μζ εηάζημηε 

ημζκςκζηέξ παναδμπέξ οπμαάενμο μζ μπμίεξ ειπθέημκηαζ ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ 

είκαζ ηαεμνζζηζηέξ ηαζ βζα ημ είδμξ ημο ημζκςκζημφ θφθμο ημ μπμίμ πνμαζπίγεηαζ, ημ 

μπμίμ ζηδ εεςνία ηδξ Longinoθαίκεηαζ κα είκαζ ζφιθςκμ ηαζ ζοιααηυ ιε ηδκ άνζδ 

ηδξ ημζκςκζηήξ οπμηέθεζαξ ηςκ βοκαζηχκ. 

 ηδ ζοκέπεζα ημο ηεθαθαίμο, ελεηάγεηαζ δ εεχνδζδ ημο φζηενμο 

θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ ηδκ μπμία εζζδβείηαζ δ LynnHankinsonNelson. Πχξ 

ζοβηνμηείηαζ δ βκχζδ ζηδ αάζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ Nelson; Η 

Nelsonζζπονίγεηαζ υηζ δ εεςνμφιεκδ αδοκαιία ζφκδεζδξ ηςκ ηονίανπςκ 

ειπεζνζζηζηχκ πενζβναθχκ ημο ηεηιδνίμο (evidence)ιε ηδ θειζκζζηζηή ηνζηζηή 

ιπμνεί κα ενιδκεοηεί ςξ έκαξ ζζπονζζιυξ υηζ μνζζιέκα ζημζπεία αοημφ ημο  

ειπεζνζζιμφ, υπςξ είκαζ μ αημιζηζζιυξ, δεκ είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ ίδζα ηδκ φπανλδ 

ιζαξ ειπεζνζζηζηήξ πενζβναθήξ ημο ηεηιδνίμο. (Nelson, 1990, ζ. 39). Η Nelson, 

θμζπυκ, ηαηά ηδκ επζζηδιμθμβζηή ηδξ ακάθοζδ εκ ζπέζεζ ιε ηδ θειζκζζηζηή εεςνία, 

ηείκεζ κα εζηζάγεζ ζημ οπμηείιεκμ ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ δ έκκμζα αοηή βεκζηά έπεζ 

ιεηαααθθυιεκμ πενζεπυιεκμ ιέζα ζηδκ επζζηδιμθμβία. Ακαβκςνίγεζ υηζ, ζηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία, δ έκηαλδ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ζε ημζκςκζηά ηαζ 

ζζημνζηά πθαίζζα, δ μπμία ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ακηίζημζπδ βκχζδ, είκαζ ακάβηδ κα 

ηαεμνίγεηαζ ηαζ απυ ημ θφθμ. Σμκίγεζ υηζ ηάεε πθαζζζμεεηδιέκμ βκςζζαηυ 

οπμηείιεκμ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημ αθδνδιέκμ 

αημιζηυ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ηδξ εειεθζμηναηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηαζ δεκ απμηεθεί 
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παεδηζηυ απμδέηηδ ηδξ βκχζδξ αθθά, ακηίεεηα, ηαηαζηεοάγεζ βκχζδ. (Nelson, 1993, 

ζζ. 121-122) 

 Τπυ πμζεξ πνμτπμεέζεζξ έκα ηέημζμ έιθοθμ ηαζ ημπμεεηδιέκμ ζημ ημζκςκζηυ 

πθαίζζμ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ιπμνεί κα ζπεηίγεηαζ ιε ημ πενζεπυιεκμ ηδξ βκχζδξ 

ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία ηαζ επζζηδιμθμβία ιέζα ζημκ ειπεζνζζιυ; Με πμζμκ ηνυπμ δ 

ημζκςκζηή ηαοηυηδηα, μζ αλίεξ ηαζ μζ έιθοθεξ ειπεζνίεξ ηςκ επζζηδιυκςκ ςξ 

βκςζζαηχκ οπμηεζιέκςκ επζδνμφκ ζηδκ παναβυιεκδ βκχζδ; Η Nelsonανπίγεζ ημκ 

ζοθθμβζζιυ ηδξ επζζδιαίκμκηαξ υηζ μζ θειζκζζηζηέξ ηνζηζηέξ ηδξ επζζηήιδξ ζοκδέμοκ 

ηζξ ελς-επζζηδιμκζηέξ ειπεζνίεξ ηςκ επζζηδιυκςκ, ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ηζξ έιθοθεξ 

ειπεζνίεξ, ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ ενςηδιάηςκ ζηδκ επζζηήιδ ηαζ, ζοκεπχξ, ιε ημ 

πενζεπυιεκμ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, απμηαθφπημκηαξ ακδνμηεκηνζζιυ ζηζξ 

επζζηδιμκζηέξ εεςνίεξ.(Nelson, 1990, ζζ. 265-266, 275, 306) 

 Με πμζμκ ηνυπμ μζ θειζκζζηζηέξ ηνζηζηέξ ηδξ επζζηήιδξ, μζ μπμίεξ δζεηδζημφκ 

αθθαβή ζηδκ επζζηήιδ, ιπμνμφκ κα εκανιμκζζημφκ ιε ημκ ειπεζνζζιυ; Πχξ δ 

Nelsonείκαζ ζε εέζδ κα οπμζηδνίγεζ υηζ μ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ είκαζ δοκαηυκ κα 

απμηεθέζεζ ιζα ζζπονή επζθμβή ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία; Η εεςνία ηδξ 

Nelsonημκίγεζ υηζ πνεζάγεηαζ κα θδθεεί οπυρδ δ ακαδζαιυνθςζδ ημο ίδζμο ημο 

ειπεζνζζιμφ ζηδ θζθμζμθία ηδξ επζζηήιδξ ηαζ δ απμζφκδεζή ημο απυ ηδκ εεηζηζζηζηή 

εηδμπή ημο. Αθμφ ημ θφθμ επδνεάγεζ ηζξ ειπεζνίεξ ηςκ αηυιςκ, μ θειζκζζηζηυξ 

ειπεζνζζιυξ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ιε έκακ ιμκαδζηυ ηνυπμ ζηδ ιεθέηδ ηδξ ίδζαξ ηδξ 

επζζηήιδξ ζηδ αάζδ ηςκ ειπεζνζχκ αοηχκ. Μζα εεςνία βζα ηδκ ελήβδζδ ηδξ 

ειπεζνίαξ ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ θειζκζζηζηέξ ακηζθήρεζξ βζα ηδ ζπέζδ θφθμο ηαζ 

επζζηήιδξ. (Nelson, 1990, ζζ. 6-9). Οζ έιθοθεξ ειπεζνίεξ αθθδθμδζαπθέημκηαζ ιε ηδ 

δζεηδίηδζδ θειζκζζηζηχκ αλζχκ ηαζ αοηή δ ζφιπθελδ επζδνά ζηδ βκςζζαηή 

ζοβηνυηδζδ. 

 Γζα πμζμ θυβμ κα ιδκ βίκεηαζ εζηίαζδ ζημοξ επζζηήιμκεξ ςξ ηαεέηαζημκ 

άημια ηαηά ηδκ ελήβδζδ ηςκ πνμμπηζηχκ μζ μπμίεξ ακμίβμκηαζ απυ ηδ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβζηή ένεοκα; Η εεςνία ηδξ Nelson οπμζηδνίγεζ υηζ μζ θειζκζζηζηέξ ηαζ μζ 

ακδνμηεκηνζηέξ μπηζηέξ ηαηά ηδ θειζκζζηζηή ηνζηζηή ανίζημκηαζ εκηυξ εκυξ 

ημζκςκζημφ πθαζζίμο ηαζ ζηδνίγμκηαζ ζε ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ, πναηηζηέξ ηαζ ειπεζνίεξ. 

Δπμιέκςξ, μζ θειζκζζηζηέξ ηαζ μζ ακδνμηεκηνζηέξ βκςζζαηέξ παναδμπέξ δεκ ιπμνμφκ 

κα απμδμεμφκ ζε ιειμκςιέκα άημια, ηαεχξ ζηδνίγμκηαζ ζε ημζκςκζηέξ ειπεζνίεξ ηαζ 
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ζε δδιυζζεξ ζοθθήρεζξ ημο θφθμο. Αηυιδ, δ Nelsonζζπονίγεηαζ υηζ ημ ηαηά πυζμ μζ 

θειζκζζηζηέξ ή μζ ακδνμηεκηνζηέξ μπηζηέξ βίκμκηαζ απμδεηηέξ ηάεε θμνά ζπεηίγεηαζ 

ιε οπμημζκυηδηεξ ηδξ εονφηενδξ ημζκςκίαξ, μζ μπμίεξ θεζημονβμφκ ςξ 

επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ ιε ημοξ δζημφξ ημοξ εζςηενζημφξ ηακυκεξ απυδεζλδξ ηαζ 

ηζξ εεςνίεξ ημοξ. Η Nelson δζεοηνζκίγεζ υηζ μζ ακδνμηεκηνζηέξ μπηζηέξ ηζξ μπμίεξ 

επζηαθείηαζ ζημκ ζοθθμβζζιυ ηδξ ακαθένμκηαζ ζηδκ ημζκςκζηή ηαοηυηδηα ηςκ 

αηυιςκ ηαζ υπζ ζηα αζμθμβζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά. (Nelson, 1990, ζζ. 267-268, 

359). Η έκηαλδ ηςκ δζαθυνςκ μπηζηχκ ιέζα ζημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ μδδβεί ημκ 

ζοθθμβζζιυ ηδξ Nelson ζηδκ ακαγήηδζδ ιζαξ δζαθμνεηζηήξ εζηίαζδξ ηδξ 

επζζηδιμθμβζηήξ ακάθοζδξ ζημκ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ ηδξ ηαζ εζζάβεζ ηδκ έκκμζα 

ηδξ επιζηημολογικήρ κοινόηηηαρ(epistemological community), δ μπμία απμηεθεί ηδ 

αάζδ μθυηθδνδξ ηδξ εεςνίαξ ηδξ. 

 Πμζμζ είκαζ μζ υνμζ ζοβηνυηδζδξ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ζηδ θειζκζζηζηή 

ημζκμηζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ Nelson; Πχξ μνίγεηαζ δ έκκμζα ηδξ επιζηημολογικήρ 

κοινόηηηαρ υηακ αοηή ηαηέπεζ ηονίανπδ εέζδ ζημκ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ ηδξ; Η 

Nelson, πνμηεζιέκμο κα άνεζ ηδκ πνμτπυεεζδ ημο αημιζηζζιμφ ζηδκ εκκυδζδ ημο 

βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο, πνμαάθθεζ ιζα ημζκμηζζηζηή ζφθθδρδ ηδξ ίδζαξ ηδξ βκχζδξ. 

Τπμζηδνίγεζ υηζ ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ απμηεθείηαζ απυ επζζηδιμθμβζηέξ 

ημζκυηδηεξ μζ μπμίεξ ηαηαζηεοάγμοκ βκχζδ. Σμ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ζοκίζηαηαζ 

ζηζξ ζπέζεζξ ημο ιε ηδκ ημζκυηδηα εκηυξ ηδξ μπμίαξ δμιείηαζ δ βκχζδ ημο. Η βκχζδ 

ημο ηαεέηαζημκ βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ζηδνίγεηαζ ηαζ πανάβεηαζ απυ ηδ ζοθθμβζηή 

βκχζδ, ηδ βκχζδ ιζαξ επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ. ιςξ, δ Nelsonδζεοηνζκίγεζ υηζ δ 

βκχζδ δεκ είκαζ απθά ημ απμηέθεζια ηδξ ζοκενβαζίαξ ηαζ ηδξ ζφγεολδξ ηδξ 

πνμβεκέζηενδξ αημιζηήξ βκχζδξ ηςκ οπμηεζιέκςκ ηα μπμία ζοβηνμημφκ ηδκ 

εηάζημηε επζζηδιμθμβζηή ημζκυηδηα. Οζ παναβςβμί ηδξ βκχζδξ θεζημονβμφκ 

ζοκενβαηζηά ιέζα ζηζξ ημζκυηδηεξ ζηζξ μπμίεξ ηάεε θμνά θαιαάκεζ πχνα δ βκςζζαηή 

ζοβηνυηδζδ. Η Nelson ημκίγεζ υηζ ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ημ απμηεθμφκ μζ ίδζεξ μζ 

επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ ηαζ υπζ ηα ακηίζημζπα άημια. Η βκχζδ ηδκ μπμία 

ηαηαζηεοάγμοκ μζ επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ απμηεθεί ηδ αάζδ ηαζ πανάβεζ ηδ 

βκχζδ ηδκ μπμία ηαηαζηεοάγμοκ ηαζ ηαηέπμοκ ζηδ ζοκέπεζα ηα αημιζηά βκςζζαηά 

οπμηείιεκα. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ επζζηδιμθμβζηή ημζκυηδηα απμηεθεί πνμβεκέζηενμ 

παναβςβυ βκχζδξ απυ ηάεε αημιζηυ οπμηείιεκμ ηαζ εηθαιαάκεηαζ ςξ μ ηαηάθθδθμξ 

ηυπμξ θζθμζμθζηήξ ακάθοζδξ ηδξ επζζηήιδξ.(Code, 1998, ζ. 179∙ Nelson, 1990, ζζ. 
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255-256∙ Nelson, 1993, ζ. 124∙ Nelson, 1996, ζζ. 100-101). Η Nelson, θμζπυκ, ηάκεζ 

ιζα ιεηάααζδ απυ ημ ελαημιζηεοιέκμ οπμηείιεκμ ημ μπμίμ ιε αάζδ ηδκ ειπεζνία ημο 

ιαεαίκεζ ηαζ πνάηηεζ πνμξ ημ ζοθθμβζηυ οπμηείιεκμ, ςξ πνμτπυεεζδ βζα κα είκαζ 

πθδνέζηενδ δ εεςνία ηδξ. 

 Πχξ αοηή δ ζοβηνυηδζδ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ζοκδέεηαζ ιε ημκ 

παναηηήνα ηδξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ Nelson; φιθςκα ιε ηδ Nelson, οπάνπμοκ 

πμθθαπθέξ ηαζ δοκαιζηέξ επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ, μζ μπμίεξ ημπμεεημφκηαζ ζε 

ιζα ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ, ελεθίζζμκηαζ, ζοκδοάγμκηαζ ηαζ 

ακαζοβηνμημφκηαζ. Οζ επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ αοηέξ απμηημφκ ειπεζνζηυ νυθμ 

ηαζ παναηηήνα ηαζ πνμτπμεέημοκ έκα είδμξ ειπεζνζηήξ ιεθέηδξ ηαζ δζενεφκδζδξ ιέζα 

ζημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ. Η Nelson, θμζπυκ, ζηδ αάζδ ημο παναηηήνα ηςκ 

επζζηδιμθμβζηχκ ημζκμηήηςκ, ακαπηφζζεζ ιζα θοζζμπμζδιέκδ επζζηδιμθμβία ηαζ 

ζοιθςκεί ιε ημκ Quine υηζ μζ επζζηδιμθμβίεξ πανάβμκηαζ απυ ηδκ πναβιαηζηή (real) 

ηαηαζηεοή ηδξ βκχζδξ ζημκ ηυζιμ. Βέααζα, δ Nelsonοπμζηδνίγεζ υηζ ζηζξ 

οπάνπμοζεξ εεςνίεξ ηςκ ημζκςκζηχκ επζζηδιχκ δεκ οπάνπμοκ εοαζζεδζίεξ ςξ πνμξ 

ημ θφθμ. ιςξ, δ δζαδζηαζία ζοβηνυηδζδξ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο, ηαεχξ ηαζ δ 

βκχζδ ημο, ελδβείηαζ απυ ηδ Nelson ιε αάζδ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηδξ ειπεζνζηήξ 

επζζηήιδξ, ζοκζζηχκηαξ, ηαηανπήκ ζημ πκεφια ημο Quine, έκα είδμξ θοζζμπμζδιέκδξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, ημ μπμίμ δεκ ακαπανζζηά ηα βκςζζαηά ακηζηείιεκα ςξ 

δζαηνζηά ζημζπεία ηα μπμία δεκ ζοκδέμκηαζ ζημ «δίηηομ ηςκ πεπμζεήζεςκ» ζημ μπμίμ 

ακήημοκ. ηδ θοζζμπμζδιέκδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία, δ πνμζπάεεζα ηαζ δ 

δζενβαζία ηαηακυδζδξ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηςκ ηακυκςκ ιζαξ επζζηδιμθμβζηήξ 

ημζκυηδηαξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ ακάβηδ ακαεεχνδζδξ ηςκ ηακυκςκ αοηχκ ηαζ 

ζηδκ ακαζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ. Μζα ηέημζα θοζζμπμζδιέκδ θζθμζμθία ηδξ 

επζζηήιδξ πνδζζιμπμζεί ηδκ επζζηδιμκζηή ένεοκα βζα ηδ ζοβηνυηδζδ  ηςκ εεςνζχκ 

ηδξ. Η Nelson εεςνεί αοηή ηδ θζθμζμθία ηδξ επζζηήιδξ ςξ έπμοζα ηακμκζζηζηυ 

παναηηήνα ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ μζ εεςνίεξ ηδξ επζζηήιδξ ηνίκμκηαζ απυ ηδ θζθμζμθία 

ηδξ επζζηήιδξ ιε ηνζηήνζα, υπςξ δ ειπεζνζηή επζηοπία, ςξ πνμξ ηδκ πνμμδεοηζηυηδηά 

ημοξ. (Code, 1998, ζζ. 178-179∙ Nelson, 1993, ζζ. 125-126∙ Nelson, 1995, ζ. 404) 

 Η οπενάζπζζδ ιζαξ θοζζμπμζδιέκδξ επζζηδιμθμβίαξ απυ ηδ Nelson μδδβεί 

ζηδκ ακάβηδ κα δζαηνέλεζ ηακείξ ημ ενχηδια πχξ μ Quineζοβηνμηεί ιζα 

θοζζμπμζδιέκδ επζζηδιμθμβία.Ο Quine εεςνεί ηδ θοζζμπμζδιέκδ επζζηδιμθμβία ςξ 

ελέθζλδ ημο ζφβπνμκμο ειπεζνζζιμφ. Απμννίπηεζ ηδκ ζδέα ιζαξ πνχηδξ θζθμζμθίαξ, 
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εκυξ ηθάδμο μ μπμίμξ εθανιυγεζ δζαθμνεηζηέξ ιεευδμοξ απυ ηδκ επζζηήιδ ηαζ 

ανίζηεηαζ πάκς απυ αοηή.Ακηίεεηα, οπμζηδνίγεζ υηζ δ θζθμζμθία ηαζ δ επζζηήιδ 

πνδζζιμπμζμφκ ηδκ ίδζα ιέεμδμ, αθμφ δ επζζηδιμθμβία εεςνείηαζ ειπεζνζηή επζζηήιδ 

ηαζ ειπίπηεζ ζημ πεδίμ ηδξ ροπμθμβίαξ, ιεθεηχκηαξ ημ ακενχπζκμ οπμηείιεκμ ςξ 

θοζζηυ θαζκυιεκμ. Η θοζζμπμζδιέκδ επζζηδιμθμβία ημο Quine ελεηάγεζ ιε ειπεζνζηυ 

ηνυπμ ημ ενχηδια ηζ είκαζ βκχζδ, ηαεχξ ηαζ ημοξ ηνυπμοξ απυηηδζδξ βκχζδξ, 

εέημκηαξ ηα επζζηδιμθμβζηά ενςηήιαηα ζημ πθαίζζμ ηδξ επζζηήιδξ. φιθςκα ιε 

ημκQuine, δ ζπέζδ επζζηήιδξ ηαζ θζθμζμθίαξ είκαζ γήηδια ααειμφ, ηαεχξ ηα πζμ 

εεςνδηζηά γδηήιαηα ηείκμοκ κα ελεηάγμκηαζ θζθμζμθζηά, ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ 

ακενχπζκδ πναβιαηζζηζηή ηάζδ εκαζπυθδζδξ ιε ιζα πηοπή ηδξ ακενχπζκδξ βκχζδξ. 

(Αοβεθήξ, 2010, ζ. 110∙ Γαιζακυξ, 2013, ζ. 308∙ Quine, 2000, ζ. 138) 

 Δπζπθέμκ, αοηή δ θοζζμηναηζηήπνμζέββζζδ ημο Quine είκαζ μθζζηζηή, 

ηαεχξηάεε ιειμκςιέκδ ειπεζνίαζοκδέεηαζ ιε ημ ζοκμθζηυ μζημδυιδια βκχζδξ, ιε 

ημ ζοκμθζηυ ζφζηδια πεπμζεήζεςκ ηαζ εεςνζχκ ηαζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, υθεξ μζ 

πεπμζεήζεζξ απμηεθμφκ έκα ζοκεπέξ ηαζ δ ειπεζνία ακηζζημζπίγεηαζ ιε ημκ ζοκμθζηυ 

ζζηυ ηςκ ακενχπζκςκ πεπμζεήζεςκ. (Γαιζακυξ, 2013, ζζ. 300-301). Πνμαάθθμκηαξ 

ημκ μθζζιυ, μ Quine οπμζηδνίγεζ υηζ δεκ οπάνπμοκ ηαεανά ακαθοηζηέξ αθήεεζεξ, 

αθμφ ηάεε αθήεεζα ελανηάηαζ ηαοηυπνμκα ηαζ απυ ηδ βθχζζα ηαζ απυ ηα ειπεζνζηά 

δεδμιέκα. Γεκ οπάνπμοκ ζηεβακά ιεηαλφ ηςκ πεπμζεήζεςκ ηδξ θμβζηήξ ηαζ ηςκ 

πεπμζεήζεςκ μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ θαιεζα ιε ηα ειπεζνζηά δεδμιέκα, αθμφ αηυιδ 

ηαζ μζ πνμηάζεζξ ηδξ θμβζηήξ δζαζοκδέμκηαζ ιε άθθεξ πνμηάζεζξ μζ μπμίεξ ανίζημκηαζ 

πζμ ημκηά ζηα ειπεζνζηά δεδμιέκα. (Quine, 1997, ζζ. 96-97) 

 Η Nelson, υιςξ, λεηαεανίγεζ υηζ δεκ ζοιθςκεί πθήνςξ ιε ημκ ειπεζνζζιυ ημο 

Quine,μ μπμίμξ ενιδκεφεζ ημ «ειείξ» ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ςξ έκα ζφκμθμ 

αημιζηχκ βκςζζαηχκ οπμηεζιέκςκ, δεκ πενζθαιαάκεζ αλίεξ ζηδ ζοβηνυηδζδ 

επζζηδιμκζηχκ εεςνζχκ ηαζ ηαηαθήβεζ κα εζηζάγεζ ζημ άημιμ, ιμθμκυηζ πνμαάθθεζ 

ακαβηαία ημζκςκζηά πνμαπαζημφιεκα βζα ηδ βκχζδ. Ακηίεεηα, δNelson πνδζζιμπμζεί 

ημκ ειπεζνζζιυ ημοQuine ςξ αθεηδνία βζα ηδκ ακάπηολδ ημο θειζκζζηζημφ 

ειπεζνζζιμφ ηδξ.(Nelson, 1990, ζζ. 13, 256, 260, 277). ιςξ, δ Nelsonαπμννίπηεζ 

ημκ επζζηδιμθμβζηυ αημιζηζζιυ, ηαεχξ ηαζ ημκ αοζηδνυ δζαπςνζζιυ ηςκ ημζκςκζηχκ 

αλζχκ απυ ηδκ επζζηήιδ. Δπζζδιαίκεζ υηζ ιζα θειζκζζηζηή θοζζμπμζδιέκδ θζθμζμθία 

ηδξ επζζηήιδξ δίκεζ έιθαζδ ζηζξ πναηηζηέξ ηςκ επζζηδιυκςκ μζ μπμίμζ οπμζηδνίγμοκ 

ιζα θειζκζζηζηή εεςνία ηαζ εηθαιαάκεζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ πναηηζηχκ ημοξ ςξ 
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πυνμοξ μζ μπμίμζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδ θζθμζμθία ηδξ επζζηήιδξ. Σμκίγεζ 

υηζ μζ έιθοθεξ ειπεζνίεξ ζοιαάθθμοκ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ 

ηαζ, έηζζ, ηαείζηαηαζ ακαβηαίμ κα δμεεί πνμζμπή ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ημ θφθμ 

επζδνά ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ιέζα ζε ιζα επζζηδιμθμβζηή ημζκυηδηα. ηζξ 

πναηηζηέξ ηςκ επζζηδιμθμβζηχκ ημζκμηήηςκ ακαδφμκηαζ αλίεξ ηαζ, έηζζ, ηα υνζα 

ιεηαλφ επζζηδιμθμβίαξ ηαζ επζζηδιζηχκ αλζχκ, απυ ηδ ιζα, ηαζ ιδ επζζηδιζηχκ 

αλζχκ, απυ ηδκ άθθδ, ηαηαννέμοκ ηαζ δ ελέηαζδ ηςκ αλζχκ εκηάζζεηαζ ηαζ δεκ 

ακηζδζαζηέθθεηαζ ιε ιζα μνεή επζζηδιμκζηή πναηηζηή. Οζ αλίεξ εζζένπμκηαζ ζηδκ 

επζζηήιδ. Δάκ αοηυ δεκ βίκεζ ηαηακμδηυ, ηυηε δεκ είκαζ δοκαηυκ μζ αλίεξ αοηέξ κα 

οπυηεζκηαζ ζε ελέηαζδ ηαζ ηνζηζηυ έθεβπμ.(Nelson, 1990, ζζ. 14-17, 312∙ Nelson, 

1995, ζ. 403∙ Nelson, 1996, pp. 95-98∙ Nelson, 2002, ζ. 322) 

 Η εεςνία ηδξ Nelson, θμζπυκ, πνμαάθθεζ ηζξ επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ ςξ 

ημ πνςηανπζηυ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία. Σμκίγεζ υηζ μζ 

επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ ζοβηνμημφκηαζ ςξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ηαζ πναηηζηέξ, 

πθαίζζα ηαζ δναζηδνζυηδηεξ, δ δζενεφκδζδ ηςκ μπμίςκ είκαζ ηαεμνζζηζηή ηαζ 

πνςηανπζηή βζα ηδ ιεθέηδ ημο ηνυπμο βκςζζαηήξ παναβςβήξ. Αοηή δ δζενβαζία 

ιπμνεί κα επζθένεζ ακαεεχνδζδ μνζζιέκςκ ανπζηχκ βκςζζαηχκ ζημζπείςκ ηςκ 

βκςζζαηχκ οπμηεζιέκςκ αθθά ηαζ ακαζοβηνυηδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηςκ 

ειπεζνζχκ πμθθχκ επζζηδιμθμβζηχκ ημζκμηήηςκ. (Nelson, 1993, ζ. 126). Υάνδ ζηδκ 

εζηίαζή ηδξ ζηζξ επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ, δ Nelson δζαηείκεηαζ υηζ μ θειζκζζηζηυξ 

ειπεζνζζιυξ δζαηδνεί ηαζ ελεθίζζεζ ημκ ειπεζνζζηζηυ παναηηήνα ημο ιέζα ζηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία. (Nelson, 1990, ζ. 297). Η βκχζδ ελεηάγεηαζ ιε υνμοξ 

ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ ζημ πθαίζζμ ηδξ εηάζημηε επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ, 

ηαεχξ ηαζ αλζχκ, μζ μπμίεξ εκοπάνπμοκ ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ αθθά δεκ 

εεςνμφκηαζ ροπμθμβζηυ πενζεπυιεκμ ημο ηαεεκυξ. 

 Πχξ ιζα ημζκμηζηή πενζβναθή ημο ηεηιδνίμο (evidence) ζφιθςκα ιε ηδ 

Nelson θεζημονβεί οπμζηδνζηηζηά ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ 

ςξ ημο πνςηανπζημφ βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία; Η 

Nelson επζπεζνεί κα ζοκδέζεζ ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ιε ηδκ έκκμζα ημο ηεηιδνίμο 

ζηδκ επζζηδιμθμβία. οθθαιαάκμκηαξ ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ εκηυξ ηδξ ημζκυηδηαξ, 

μνίγεζ ημ ηεηιήνζμ ςξ δοκαιζηή ημζκμηζηή έκκμζα δ μπμία δεζιεουιεκδ πθαζζζαηά  

ιπμνεί κα ακαδείλεζ ημκ εκενβδηζηυ νυθμ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ζηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηαηά ηδκ παναβςβή ηδξ θειζκζζηζηήξ βκχζδξ. Ο 
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πθαζζζαηυξ παναηηήναξ ηδξ εκαθθαηηζηήξ πενζβναθήξ ημο ηεηιδνίμο ηδξ Nelson 

ζηδνίγεηαζ ζηζξ παναδμπέξ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ. Η Nelson οπμζηδνίγεζ 

υηζ δ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ, υπςξ ηαζ δ επζζηδιμκζηή εθεφνεζδ, ηαείζηαηαζ δοκαηή 

ιέζα ζε έκα πθαίζζμ οπανπυκηςκ εεςνζχκ, πναηηζηχκ ηαζ βκχζεςκ, ημ μπμίμ 

ζοιπενζθαιαάκεζ ηαζ ηδκ ζζημνία ηδξ επζζηήιδξ ηαζ, αηυιδ, ηίεεηαζ ηαζ 

ζοιπμνεφεηαζ ιε ημ ακηίζημζπμ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ. 

(Nelson, 1993, ζζ. 123,128, 135-136) 

 Αοηυ ημ εονφ πθαίζζμ ηάεε βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ημ 

ηεηιήνζμ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ. Σμ ηεηιήνζμ δεκ είκαζ απμημιιέκμ απυ ημ 

εονφηενμ δίηηομ εεςνζχκ. Γζεονφκμκηαξ ημ πεδίμ ημο ηεηιδνίμο, δ Nelson 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ παναδεδμιέκδ επζζηδιμκζηή βκχζδ, μζ ακηίζημζπμζ ηακυκεξ ηαζ μζ 

ιεεμδμθμβζηέξ δεζιεφζεζξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ πναηηζηχκ, ηαεχξ ηαζ δ βκχζδ ημο 

ημζκμφ κμο απμηεθμφκ ιένμξ ημο ηεηιδνίμο ιζαξ κέαξ εεςνίαξ ή βκχζδξ. Η 

επζζηδιμκζηή βκχζδ εκυξ γδηήιαημξ εκηάζζεηαζ ιέζα ζε έκα οπάνπμκ ζφζηδια 

επζζηδιμκζηχκ εεςνζχκ ηαζ πναηηζηχκ αθθά ηαζ πναηηζηχκ ημο ημζκμφ κμο. 

Δπμιέκςξ, ζηδνζγυιεκδ ηαζ ζηδκ μθζζηζηή εεχνδζδ ηδξ βκχζδξ ημο Quine, δ Nelson 

οπμζηδνίγεζ υηζ ημ ηεηιήνζμ, είηε ςξ παναηδνδζζαηή ειπεζνία είηε ςξ εκμπμίδζδ ιε 

άθθεξ απμδεηηέξ εεςνίεξ, δεκ είκαζ απμιμκςιέκμ ηαζ δζαηνζηυ μφηε μνζζηζηυ. Δίκαζ 

πάκηα ημζκςκζηή δζαδζηαζία ηαζ παναιέκεζ ακμζπηή ζε δζαθμνεηζηή ηαζ εκαθθαηηζηή 

βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ. Η εονφηενδ εεςνία δ μπμία θεζημονβεί ςξ ηεηιήνζμ βζα 

ζοβηεηνζιέκμοξ βκςζζαημφξ ζζπονζζιμφξ είκαζ ζπδιαηζζιέκδ ζημ ζζημνζηυ ηαζ 

ημζκςκζηυ πθαίζζμ.(Nelson, 1990, ζ. 311∙ Nelson, 1993, ζζ. 136-137∙ Nelson, 2002, 

ζ. 322) 

 Η εεςνία ηδξ Nelson, θμζπυκ, πνμααίκεζ ζε ιζα μθζζηζηή ζδιαζζμθυβδζδ ημο 

ηεηιδνίμο, δ μπμία ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ ηαζ ζζπονζζιμφξ πμο δζαπμηίγμκηαζ απυ 

ημζκςκζηέξ πεπμζεήζεζξ ηαζ αλίεξ ηαζ μζ μπμίμζ δζαιεζμθααμφκ ηάεε θμνά ημ 

ζοκμθζηυ μζημδυιδια ηδξ βκχζδξ, ιε ημ ζοκμθζηυ ζφζηδια πεπμζεήζεςκ ηαζ 

εεςνζχκ.Δπζζδιαίκεζ υηζ μζ έιθοθεξ ζπέζεζξ ηαζ μζ ημζκςκζηέξ πεπμζεήζεζξ ηαζ αλίεξ 

μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζημ θφθμ είκαζ εκηαβιέκεξ ζε ημζκςκζηά πθαίζζα ηα μπμία 

έπμοκ ζδιαζία βζα επζζηήιδ ηαζ ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ. 

Δπδνεάγμοκ ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα, ηζξ ιεεμδμθμβζηέξ δεζιεφζεζξ ηαζ ηζξ 

ακηίζημζπεξ εεςνίεξ. Η Nelson, οζμεεηχκηαξ ηδκ μθζζηζηή εεχνδζδ ηδξ βκχζδξ, 

ζηδνίγεζ ηδκ απμδεζηηζηή κμιζιμπμίδζδ ιζαξ εεςνίαξ ηαζ ζηδκ παναηήνδζδ ηαζ ζηδκ 
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εκμπμίδζή ηδξ ιε άθθεξ οπάνπμοζεξ εεςνίεξ ηαζ ηακυκεξ μζ μπμίμζ ιπμνεί κα 

πενζθαιαάκμοκ ημζκςκζηέξ αλίεξ. Χξ ηεηιήνζμ, ιζα εεςνία ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ 

ημζκςκζηέξ αλίεξ εκζςιαηςιέκεξ ζε ενςηήιαηα ηαζ μκημθμβίεξ μζ μπμίεξ ζηακμπμζμφκ 

ημοξ ηακυκεξ βζα ηαθή επζζηήιδ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, ημ ηεηιήνζμ ηςκ 

επζζηδιμκζηχκ εεςνζχκ ηαζ βκχζεςκ ζοβηνμηείηαζ απυ ιζα ζοθθμβζηή πνμζπάεεζα 

ελήβδζδξ ηδξ ειπεζνίαξ. Η Nelson εεςνεί ιζα ηέημζα μθζζηζηή πενζβναθή ημο 

ηεηιδνίμο ςξ ζοκέπεζα ηςκ πναηηζηχκ ηςκ επζζηδιυκςκ μζ μπμίμζ αζπμθμφκηαζ ηαζ 

εκζηενκίγμκηαζ ιζα θειζκζζηζηή εεςνία. (Nelson, 1995, ζζ. 404-405∙ Nelson, 1996, 

ζζ. 95-101, 113) 

 Με αάζδ αοηή ηδκ ημζκμηζηή πενζβναθή ημο ηεηιδνίμο, ζφιθςκα ιε ηδ 

Nelson, μζ επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ ακαδεζηκφμκηαζ ςξ ημ πνςηανπζηυ βκςζζαηυ 

οπμηείιεκμ. Οζ επζζηήιμκεξ ςξ άημια ηίεεκηαζ ιέζα ζημ πθαίζζμ ηςκ επζζηδιμκζηχκ 

ηακυκςκ μζ μπμίμζ είκαζ απαναίηδημζ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ 

βκχζδξ ηαζ είκαζ ημζκμηζημί ηακυκεξ. Η ειπεζνία είκαζ δ ίδζα ημζκςκζηή, ηαεχξ 

απμηηάηαζ απυ ηα άημια ιέζς ηςκ ηακυκςκ ηαζ εεςνζχκ μζ μπμίμζ έπμοκ 

ζοβηνμηδεεί απυ ηζξ ημζκυηδηεξ. Οζ παναδμπέξ, μζ εεςνίεξ ηαζ μζ μνβακςηζηέξ ανπέξ 

μζ μπμίεξ θεζημονβμφκ ςξ ηεηιήνζμ βζα ηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ δεκ ιπμνμφκ κα 

απμδμεμφκ ζε ιειμκςιέκα άημια αθθά πανάβμκηαζ ιέζα ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

μνβακχκεηαζ ηάεε θμνά δ ημζκςκζηή γςή ηαζ ιπμνμφκ κα οθίζηακηαζ ηαζ κα 

θεζημονβμφκ ιέζα ζε δζάθμνεξ επζζηήιεξ. (Nelson, 1993, ζζ. 140-142, 147). Η 

Nelson, έηζζ, ζοκδοάγεζ ηδκ μθζζηζηή πενζβναθή ημο ηεηιδνίμο ιε ηδ εεχνδζδ ηςκ 

ημζκμηήηςκ ςξ ηυπμ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, δφμ ζημζπεία ηα μπμία δ Nelson 

ακηζιεηςπίγεζ ηαζ εηθαιαάκεζ ςξ ιεεμδμθμβζηέξ ανπέξ ηδξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ. 

(Nelson, 1995, ζ. 399) 

 Πχξ δ Nelson δζαζαθδκίγεζ ημκ υνμ επζζηδιμθμβζηή ημζκυηδηα, πνμηεζιέκμο  

δ εεςνία ηδξ βζα ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ κα ιπμνεί κα μιμθςκεί ιε ηδ θειζκζζηζηή 

βκχζδ; Μζα επζζηδιμθμβζηή ημζκυηδηα είκαζ ιζα μιάδα δ μπμία ζοβηνμηεί βκχζδ ηαζ 

παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ φπανλδ ημζκχκ ηακυκςκ, βκχζεςκ ηαζ πναηηζηχκ. 

Ακαβκςνίγεηαζ υηζ ςξ επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ θεζημονβμφκ ηαηελμπήκ μζ 

επζζηδιμκζηέξ ημζκυηδηεξ, ηαεχξ ιμζνάγμκηαζ εεςνίεξ, ενςηήιαηα ηαζ επζζηδιμκζηέξ 

δζαδζηαζίεξ μζ μπμίεξ ηζξ ηαεμνίγμοκ ςξ ηέημζεξ. ιςξ, δ Nelsonπνμααίκεζ ζημ 

εβπείνδια δζεφνοκζδξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ, πνμηεζιέκμο 
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αοηή κα πενζθαιαάκεζ ηαζ εονφηενεξ ημζκυηδηεξ, υπςξ είκαζ δ ημζκυηδηα ημο ηυζιμο 

ηαζ μζ δζάθμνεξ οπμημζκυηδηέξ ηδξ.(Nelson, 1990, ζ. 314∙ Nelson,1993, ζ. 148) 

 φιθςκα ιε ηδ Nelson, μζ δζάθμνεξ επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ ιπμνεί 

πανάθθδθα κα απμηεθμφκ οπμημζκυηδηεξ ιεβαθφηενςκ ημζκμηήηςκ. Με ημκ ηνυπμ 

αοηυ, μζ οπμημζκυηδηεξ αοηέξ ιμζνάγμκηαζ μνζζιέκεξ βκχζεζξ αοηήξ ηδξ εονφηενδξ 

ημζκυηδηαξ, ηζξ μπμίεξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζμφκ ζηζξ δζεκέλεζξ ηαζ ζογδηήζεζξ 

ακαθμνζηά ιε ηδκ οπυ ζογήηδζδ ηάεε θμνά βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ. Γζα πανάδεζβια, 

δ ημζκυηδηα ηδξ επζζηήιδξ ηαζ δ θειζκζζηζηή ημζκυηδηα (feminist community), δ 

ημζκυηδηα ηςκ θειζκζζηνζχκ, πανά ηζξ ζοβηνμηδηζηέξ δζαθμνέξ ημοξ, ιμζνάγμκηαζ 

ημζκέξ βκςζζαηέξ παναδμπέξ ακαθμνζηά ιε ημκ ηυζιμ. Η Nelson επζζδιαίκεζ, αηυιδ, 

υηζ δ βκχζδ δ μπμία πανάβεηαζ απυ μνζζιέκεξ οπμημζκυηδηεξ ιπμνεί κα αιθζζαδηεί 

μνζζιέκα ζημζπεία ηδξ βεκζηυηενδξ βκχζδξ δ μπμία ακήηεζ ζηδκ εονφηενδ ημζκυηδηα. 

Γζα πανάδεζβια, μζ δζάθμνεξ οπμημζκυηδηεξ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ιπμνεί 

κα επακελεηάγμοκ πθεονέξ ηδξ ίδζαξ ηδξ θζθμζμθίαξ, εκχ πανάθθδθα ιμζνάγμκηαζ ιε 

αοηή έκα ιεβάθμ ιένμξ ηδξ βκχζδξ ηδκ μπμία πανάβεζ δ θζθμζμθία ςξ ηθάδμξ ζημκ 

μπμίμ ηαζ μζ ίδζμζ ακήημοκ. (Nelson, 1993, ζζ. 148-149) 

 Σμ επζπείνδια ηδξNelson ζοκεπίγεζ ηδκ ακάθοζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ 

επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ μζ επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ δεκ 

ακαβκςνίγμκηαζ μφηε ηαεμνίγμκηαζ ιε έκα απθυ ηνζηήνζμ. Καεμνίγμκηαζ ιε αάζδ ημοξ 

ζημπμφξ ηδξ εηάζημηε ένεοκαξ, ημκ αοημμνζζιυ ηςκ ίδζςκ ηςκ ημζκμηήηςκ ηαζ ηδ 

ζπέζδ ηςκ ημζκμηήηςκ αοηχκ ιε ηδ βκχζδ ηδκ μπμία ιμζνάγμκηαζ ιε εονφηενεξ 

ημζκυηδηεξ. Οζ επζζηδιμκζηέξ ημζκυηδηεξ ζοκδέμκηαζ ηαζ αθθδθεπζδνμφκ ιε ηδκ 

εονφηενδ ημζκυηδηα ζηδκ μπμία ηίεεκηαζ, ιεηααζαάγμκηαξ βκχζδ ηαζ επδνεάγμκηαξ 

ηζξ πεπμζεήζεζξ ημο ημζκμφ κμο. O θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ ζφιθςκα ιε ηδ 

Nelsonηαθείηαζ κα ιπμνεί κα εειεθζχκεζ ημοξ βκςζζαημφξ ζζπονζζιμφξ ζηδκ 

ειπεζνία, αθθά πανάθθδθα ζοκδέεζ ηζξ εεςνίεξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ ημζκμηήηςκ ιε ηζξ 

ειπεζνίεξ ηδξ ημζκςκίαξ, άνα ηαζ ιε ηζξ έιθοθεξ νοειίζεζξ ηδξ ημζκςκίαξ. Η ημζκςκία 

ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζδιακηζηά ζηδ δζαπείνζζδ ημο γδηήιαημξ ηςκ αλζχκ μζ μπμίεξ 

οπάνπμοκ ζηδκ επζζηδιμκζηή ένεοκα. Η Nelson δζεοηνζκίγεζ υηζ ζηδ εεςνία ηδξ υπζ 

ιυκμ μζ επζζηδιμκζηέξ ημζκυηδηεξ αθθά ηαζ μζ εονφηενεξ ημζκυηδηεξ ηδξ ημζκςκίαξ 

πανάβμοκ εεςνίεξ ηαζ βκχζδ. Δηθαιαάκεζ, θμζπυκ, ηδκ εονφηενδ ημζκυηδηα, ηδκ 

ημζκςκία, ςξ ιζα ημζκυηδηα επζζηήιδξ (science community).(Nelson, 1993, ζζ. 149-

150∙ Nelson, 1990, ζζ. 15, 39-52, 308, 314-315) 
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 Γζα ημκ θυβμ αοηυ, ςξ ηυπμξ θζθμζμθζηήξ ακάθοζδξ ιπμνεί κα εεςνδεεί ηάεε 

θμνά ιζα ζοβηεηνζιέκδ ενεοκδηζηή επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα αθθά ηαζ μ ζοκδοαζιυξ 

δζαθυνςκ ημζκμηήηςκ. Δπμιέκςξ, δ Nelson, εζζάβμκηαξ ηδκ έκκμζα ηδξ 

επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ, ηαηαθήβεζ ζημ υηζ ηαζ μζ θειζκζζηζηέξ ημζκυηδηεξ 

ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ, ηαεχξ, ιέζς ηδξ επζδίςλδξ ηςκ 

πμθζηζηχκ ημοξ ζηυπςκ, επακελεηάγμοκ ηζξ παναδμπέξ ηςκ αηαδδιασηχκ ηθάδςκ, άνα 

ηαζ ηδξ επζζηδιμθμβίαξ, πανάβμοκ ηδ δζηή ημοξ βκχζδ ηαζ ημοξ ακηίζημζπμοξ 

βκςζζαημφξ ηακυκεξ. Σα άημια ζοκεζζθένμοκ ζηδ βκςζζαηή παναβςβή ηςκ πμζηίθςκ 

ημζκμηήηςκ ζηζξ μπμίεξ ακήημοκ. ιςξ, δ Nelson ημκίγεζ υηζ δ βκχζδ ημο ηάεε 

αηυιμο ζοκάδεζ ηαζ ακαβκςνίγεηαζ ςξ ηέημζα απυ ημοξ ηακυκεξ ηδξ ημζκυηδηαξ 

εηείκδξ ηδξ μπμίαξ ημ άημιμ απμηεθεί ιέθμξ. Σμ πνςηανπζηυ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ 

απμηεθείηαζ απυ ιζα πμθθαπθυηδηα επζζηδιμθμβζηχκ ημζκμηήηςκ. (Nelson, 1993, ζζ. 

149-150∙ Nelson, 1995, ζζ. 407-408) 

 Αηυιδ, δ Nelsonζδιεζχκεζ υηζ δ ακαβηαζυηδηα ηδξ ημζκυηδηαξ βζα ηδ 

ζοβηνυηδζδ βκχζδξ εειεθζχκεηαζ ηαζ αάζεζ ηςκ κεονμεπζζηδιχκ. Σμκίγεζ ηδκ 

ακαβηαζυηδηα ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ειπεζνζχκ ηαζ ζπέζεςκ βζα ηδ κεονμαζμθμβζηή 

ακάπηολδ ημο αηυιμο ιε αάζδ ηδκ μπμία είκαζ δοκαηή δ απυηηδζδ βθςζζζηχκ 

ζηακμηήηςκ ηαζ δ ακάπηολδ ηςκ ακηζθδπηζηχκ ζηακμηήηςκ ημο ακενχπμο.(Nelson, 

1990, ζ. 285). Πχξ, υιςξ, αοηή δ ακαβηαζυηδηα ηδξ ημζκυηδηαξ βζα ηδ βκχζδ αάζεζ 

ηςκ κεονμεπζζηδιχκ ζοκεπάβεηαζ ηαζ ημκ πνςηανπζηυ παναηηήνα ηδξ 

επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ ςξ βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ζηδκ επζζηδιμθμβία; Η 

ημζκςκζηή γςή επδνεάγεζ ημκ ζπδιαηζζιυ παναδμπχκ ηαζ εεςνζχκ ηαζ, ζοκεπχξ, μ 

ημζκμηζζηζηυξ παναηηήναξ ηαείζηαηαζ ακαβηαίμξ ηαζ πνςηανπζηυξ ηαζ βζα ηδ 

βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ, δεδμιέκμο υηζ δ Nelson ηάκεζ θυβμ βζα πμθθαπθέξ 

επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ. 

 Η Nelson πνμαάθθεζ δ ίδζα ηαζ αιέζςξ ακηζηνμφεζ μνζζιέκεξ ακηζννήζεζξ μζ 

μπμίεξ εα ιπμνμφζακ κα εβενεμφκ απυ ημκ ειπεζνζζιυ ζηδ εεςνία ηδξ υηζ μζ 

επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ είκαζ δ ηαηάθθδθδ εζηίαζδ ακαθμνζηά ιε ημ βκςζζαηυ 

οπμηείιεκμ. Δπζζδιαίκεζ υηζ ημ ιειμκςιέκμ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ημο ειπεζνζζιμφ 

ακηζζημζπεί ζημ αοηυκμιμ άημιμ ηδξ κεςηενζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ εεςνίαξ. 

ιςξ, επζζδιαίκεζ υηζ αοηή δ αθθδθελάνηδζδ ζηδ θζθμζμθία ιπμνεί κα ηάιπηεηαζ ιε 

ηδ εεςνία ημο ιανλζζιμφ αθθά ηαζ ιε ηδ θειζκζζηζηή εεςνία. ε ηάεε πενίπηςζδ, μ 

ειπεζνζζιυξ, υπςξ ηάεε θζθμζμθία, δεκ ιπμνεί κα ζηενείηαζ ηδ δοκαηυηδηα 
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επακελέηαζδξ ηςκ παναδμπχκ ημο ιε αάζδ κέεξ ηαηαζηάζεζξ. Αηυιδ, δ Nelson 

επζζδιαίκεζ υηζ μ ειπεζνζζιυξ δζαηείκεηαζ υηζ ζοκδέεζ ηζξ εεςνίεξ ιε ημκ ηυζιμ ιέζς 

ημο ηνυπμο ζοθθμβήξ πθδνμθμνζχκ απυ ημ άημιμ. ιςξ, δ Nelsonοπμζηδνίγεζ υηζ 

αοηή δ δζαδζηαζία ζφκδεζδξ ηδξ εεςνίαξ ιε ημκ ηυζιμ είκαζ πενζζζυηενμ ζφκεεηδ 

ηαζ απμηεθεί ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ιζα ζφκδεζδ ιεηαλφ εκυξ ζοζηήιαημξ εεςνζχκ 

ηαζ ηςκ ειπεζνζχκ ηςκ ακενχπςκ βζα ημκ ηυζιμ. (Nelson, 1990, ζζ. 275-276) 

 Θα ιπμνμφζε κα αζηδεεί έκα είδμξ ηνζηζηήξ ζηδκ επζζηδιμθμβία ηδξ Nelson 

ιε ημ επζπείνδια υηζ αοηή είκαζ οπεναμθζηά ημζκμηζζηζηή. Η Nelsonοπμζηδνίγεζ υηζ 

ημ ηαηά πυζμ μζ θειζκζζηζηέξ ή μζ ακδνμηεκηνζηέξ μπηζηέξ βίκμκηαζ απμδεηηέξ ηάεε 

θμνά ζπεηίγεηαζ ιε οπμημζκυηδηεξ ηδξ ημζκςκίαξ, μζ μπμίεξ θεζημονβμφκ ςξ 

επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ ιε ημοξ δζημφξ ημοξ εζςηενζημφξ ηακυκεξ απυδεζλδξ ηαζ 

ηζξ εεςνίεξ ημοξ. (Nelson, 1990, ζζ. 267-268). Η Nelson, υιςξ, ηαοηυπνμκα, ιέζς 

ηδξ οπενάζπζζδξ ηδξ επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ ςξ ημ πνςηανπζηυ βκςζζαηυ 

οπμηείιεκμ, οπμζηδνίγεζ ηαοηυπνμκα υηζ δ ειπενία ηαείζηαηαζ ημζκςκζηή, ηαεχξ 

απμηηάηαζ απυ ηα άημια ιέζς ηςκ ηακυκςκ ηαζ εεςνζχκ μζ μπμίμζ έπμοκ 

ζοβηνμηδεεί απυ ηζξ ημζκυηδηεξ. Η Nelson δεκ πενζμνίγεηαζ ζηδ θειζκζζηζηή 

ημζκυηδηα δ μπμία εα πνμζέδζδε ιενζηή μπηζηή ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ.  

Ακαβκςνίγεζ ηδκ ακάβηδ φπανλδξ πμζηίθςκ επζζηδιμθμβζηχκ ημζκμηήηςκ, μζ μπμίεξ 

ιάθζζηα ημπμεεημφκηαζ ζημκ πχνμ ηαζ ζημκ πνυκμ ηαζ ελεθίζζμκηαζ ιέζα ζημκ 

ειπεζνζηυ ηυζιμ. Δπζπθέμκ, έπεζ ζδιαζία υηζ δ Nelson ηαηά ηδκ ακάθοζδ ημοξ 

θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ ηδξ δεκ δζαζαθδκίγεζ ηδ ζπέζδ ηςκ δζαθυνςκ 

επζζηδιμθμβζηχκ ημζκμηήηςκ ςξ μιάδςκ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ιε ηδκ έκκμζα 

ημζκςκία, ηδκ μπμία πνμαάθθεζ ειιέζςξ ςξ ιζα εονφηενδ ημζκυηδηα. Ακαδεζηκφμκηαξ 

ηδκ έκκμζα ηδξ επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ, δεκ οπμααειίγεζ ηδκ ημζκςκία έκακηζ ηδξ 

επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ αθθά εεςνεί ηαζ ηδκ ίδζα ηδκ ημζκςκία ςξ ιζα εονεία 

επζζηδιμθμβζηή ημζκυηδηα πμο ζοβηνμηεί βκχζδ. 

 Τπμζηδνίγεηαζ, επμιέκςξ, υηζ δ επζζηδιμθμβία ηδξ Nelson, πανυηζ 

θειζκζζηζηή, δεκ ιπμνεί κα επζηνζεεί υηζ οπμααειίγεζ ηδκ ημζκςκία έκακηζ ηδξ 

ημζκυηδηαξ. Γεκ εκζςιαηχκεζ ηδκ ακηίθδρδ εηείκδ πμο οπμζηδνίγεζ υηζ δεκ είκαζ δ 

ημζκςκία ςξ ζοκμθζηυξ εεζιυξ αθθά μζ ημζκυηδηεξ – μζ μπμίεξ δεκ δζαζαθδκίγμκηαζ 

αηνζαχξ ςξ πνμξ ηδ ζδιαζία ημοξ –πμο εα θένμοκ ηδκ αθθαβή, έπμκηαξ ηδκ μνεή 

μπηζηή κα ενιδκεφζμοκ ηδκ ακενχπζκδ πνάλδ. Η επζζηδιμθμβία ηδξ Nelson δεκ 

ακαθφεζ ηδκ ημζκυηδηα ςξ ιζα ημζκςκζηή ιμνθή ζζημνζηά πνυηενδξ ηδξ ημζκςκίαξ 
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μφηε ςξ έκακ θοζζηυ μνβακζηυ δεζιυ ζηδ αάζδ ηδξ θοζζηήξ αμφθδζδξ. Αηυιδ, δ 

επζζηδιμθμβζηή ημζκυηδηα ζημκ ειπεζνζζιυ ηδξ Nelsonςξ έκκμζα δεκ παναπέιπεζ 

ζηδκ ανπαία εθθδκζηή πυθδ μφηε ζηδκ πμθζηζηή ημζκυηδηα, υπςξ ζοιααίκεζ ζημκ 

ημζκμηζζιυ(ζμφθα, 2002, ζζ. 32-37) 

 φιθςκα ιε ηδκ ErdieSobstyl, δ Nelson εα ιπμνμφζε κα επζηνζεεί υηζ δέπεηαζ 

ζηδ εεςνία ηδξ ηδκ πμθζηζηή ηνζηζηή ζηδκ επζζηήιδ, ιε άθθα θυβζα υηζ επζηνέπεζ ζηδκ 

επζζηήιδ κα δέπεηαζ ηνζηζηή απυ ιζα πμθζηζηή μπηζηή. ιςξ, δ Sobstyl ακαβκςνίγεζ 

υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ ηνζηζηή ζηδ εεςνία ηδξ Nelsonαοημακαζνείηαζ, ηαεχξ δ Nelson 

οπεναζπίγεηαζ ιζα μθζζηζηή εεχνδζδ ηδξ βκχζδξ ηαηά ηδκ μπμία δεκ ανκείηαζ ηδ 

δζάηνζζδ βεβμκυηςκ ηαζ αλζχκ αθθά οπμζηδνίγεζ υηζ ηαζ ηα βεβμκυηα ηαζ μζ αλίεξ 

ηαθμφκηαζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ ζηδ δζηαζμθυβδζδ ηδξ βκχζδξ ιέζα ζημ δίηηομ 

ηςκ πεπμζεήζεςκ. Ο μθζζιυξ ημο ειπεζνζζιμφ ηδξ Nelson αθθάγεζ ηδκ έκκμζα 

επζζηήιδ, πςνίξ, υιςξ, κα ηδκ οπμαζαάγεζ ηαζ κα ηδκ πενζμνίγεζ ζημοξ ηακυκεξ ημο 

ημζκμφ κμο. (Sobstyl, 2004, ζζ. 123-126) 

 Δπζπθέμκ, δ Sobstylζζπονίγεηαζ υηζ δ Nelson δεκ αζπμθείηαζ ιε ηδκ 

μκημθμβζηή ηαηάζηαζδ ηδξ ημζκυηδηαξ ςξ ημο πνςηανπζημφ επζζηδιζημφ 

οπμηεζιέκμο. Η Sobstyl, θμπυκ, εέηεζ ημ ενχηδια: Ακ  ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ είκαζ 

δ ημζκυηδηα ζημ ζφκμθυ ηδξ, πχξ είκαζ δοκαηυκ κα εεςνδεεί υηζ ημ θφθμ ημο 

βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο είκαζ επζζηδιμθμβζηά ηνίζζιμ, υηακ δ ίδζα ημζκυηδηα δεκ έπεζ 

θφθμ;Η ημζκυηδηα ζηδ εεςνία ηδξ Nelson, ζφιθςκα ιε αοηή ηδκ ηνζηζηή, ιπμνεί κα 

εεςνδεεί ςξ έκα ηεναηχδεξ ιεβάθμ ηανηεζζακυ οπμηείιεκμ ημ μπμίμ ελ μνζζιμφ ζε 

αοηή ηδκ πενίπηςζδ δεκ έπεζ ζχια, θφθμ ηαζ εκδζαθένμκηα. φιθςκα ιε ηδ Sobstyl, 

θμζπυκ, δ Nelson ιε δ εεςνία ηδξ δεκ ακηζηνμφεζ αοηή ηδκ ηνζηζηή, ηαεχξ δεκ ελδβεί 

ιε πμζμκ ηνυπμ αηνζαχξ δ αημιζηή βκχζδ ακηθείηαζ απυ ηδ βκχζδ ηδξ ημζκυηδηαξ, 

χζηε κα ιπμνεί κα απμθφβεζ,ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, ηδκ πζεακυηδηα ηαηάηιδζδξ εκυξ 

ιεβάθμο ηανηεζζακμφ οπμηεζιέκμο ζε ιζηνυηενα ιένδ. (Sobstyl, 2004, ζζ. 123-128) 

 Δπζπεζνχκηαξ ιζα απάκηδζδ ζηδκ ηνζηζηή πμο αζηεί δ Sobstyl, ιπμνεί κα 

οπμζηδνζπηεί υηζ μζ επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ πμο οπεναζπίγεηαζ δ Nelson ςξ 

οπμημζκυηδηεξ ηδξ ημζκςκίαξ έπμοκ ειπεζνζηυ παναηηήνα ηαζ θαιαάκμοκ οπυρδ ημκ 

πανάβμκηα θφθμ ηζεέιεκεξ ιέζα ζηδκ πναβιαηζηή γςή. Η ημζκςκζηή δζαδζηαζία ηδκ 

μπμία απμδίδεζ δ Nelson ζηδκ πενζβναθή ημο ηεηιδνίμο πμο επζπεζνεί δεκ ακαζνεί ηα 

έιθοθα παναηηδνζζηζηά ηαζ ηζξ έιθοθεξ ειπεζνίεξ μζ μπμίεξ εκοπάνπμοκ ηαζ 
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θαιαάκμκηαζ οπυρδ ηαηά ηδκ εηάζημηε δζενεφκδζδ. Γεκ πνμηφπηεζ απυ ηδ εεςνία 

ηδξ Nelson δ ακάδοζδ ηδξ επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ ςξ εκυξ ιεβάθμο 

ηανηεζζακμφ οπμηεζιέκμο. Η Nelson δεκ αζπμθείηαζ ιε ιειμκςιέκα άημια, ηαεχξ 

οπμζηδνίγεζ υηζ μζ παναδμπέξ ηαζ δ ίδζα δ βκχζδ ζηδνίγμκηαζ ζε ημζκςκζηέξ 

ειπεζνίεξ. Τπμζηδνίγεζ υηζ μζ παναβςβμί ηδξ βκχζδξ θεζημονβμφκ ζοκενβαηζηά ιέζα 

ζηζξ ημζκυηδηεξ ζηζξ μπμίεξ ηάεε θμνά θαιαάκεζ πχνα δ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ.  

 ηδ ζοκέπεζα ηδξ ηνζηζηήξ ηδξ, δSobstylζζπονίγεηαζ υηζ δ Nelson εα έπνεπε κα 

οπεναζπζζηεί έκακ μθζζιυ ζε ζπέζδ ιε ηδ δζπμημιία ιεηαλφ αηυιμο ηαζ ημζκυηδηαξ 

ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ ηακέκαξ απυ ημοξ δφμ υνμοξ δεκ εα είπε επζζηδιζηή 

πνμηεναζυηδηα. Με άθθα θυβζα, εα ήηακ πενζζζυηενμ ζοκεπέξ βζα ηδ εεςνία ηδξ 

Nelsonκα οπμζηδνίλεζ υηζ δ επζζηδιζηή δζηαζμθυβδζδ βίκεηαζ ηαζ πνμξ ηζξ δφμ 

ηαηεοεφκζεζξ ιεηαλφ αηυιμο ηαζ ημζκυηδηαξ ηαζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, κα απμννίρεζ 

ηδκ πνςημηαεεδνία ηδξ ημζκυηδηαξ ςξ πνμξ ηδ βκχζδ. Μυκμ έηζζ, ζφιθςκα ιε ηδ 

Sobstyl, ιπμνεί κα είκαζ δοκαηή ιζα δζαθμνεηζηή πνμζέββζζδ ζηδ βκχζδ δ μπμία εα 

θαιαάκεζ οπυρδ ηζξ έιθοθεξ ειπεζνίεξ. Γζαθμνεηζηά, δεκ βίκεηαζ ηαηακμδηυ πχξ δ 

επζζηδιμθμβία ηδξ Nelson δ μπμία εειεθζχκεζ ηδκ ημζκυηδηα ςξ βκςζζαηυ 

οπμηείιεκμ ιπμνεί κα αθθάλεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ηαηαπίεζδξ ηςκ βοκαζηχκ ή έζης ηδ 

βκχζδ ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ ηνζηζηέξ εκένβεζεξ ημο κμοακαθμνζηά ιε αοηυ ημ γήηδια. 

φιθςκα ιε ηδ Sobstyl, δ ακηίζηαζδ ηςκ βοκαζηχκ ζηδ ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ ή ζε 

δζάθμνμοξ πενζμνζζιμφξ πμο ημοξ επζαάθθμκηαζ δεκ ιπμνεί κα πνμένπεηαζ 

απμηθεζζηζηά απυ ηδκ ημζκυηδηα, ηαεχξ ηα άημια πμο απμηεθμφκ ηδκ ημζκυηδηα 

έπμοκ δζαθμνεηζηέξ ειπεζνίεξ ηαζ, επζπθέμκ, δεκ κμιζιμπμζεί υθδ δ ημζκυηδηα 

ζοβηεηνζιέκεξ ζοιπενζθμνέξ. (Sobstyl, 2004, ζζ. 128-130) 

 Η εεςνία ηδξ Nelson, υιςξ, ημκίγεζ αηνζαχξ υηζ ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ημ 

ζοβηνμημφκ μζ ίδζεξ μζ επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ ηαζ υπζ ηα ακηίζημζπα άημια. Με 

ηδκ ακάθοζδ ηδξ εεςνίαξ πμο πνμηείκεζ επζπεζνεί κα δχζεζ ιζα άθθδ μπηζηή ζημκ 

θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ δ μπμία κα αλζμπμζεί αοηή αηνζαχξ ηδκ πνςημηαεεδνία ηδξ 

επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ ςξ πνμξ ηδ βκχζδ. Πνμηείκεζ ημκ υνμ επζζηδιμθμβζηή 

ημζκυηδηα, ηαεχξ ακαθένεηαζ υπζ ιυκμ ζηδκ ημζκςκία αθθά ζε ηάεε οπμημζκυηδηα 

πμο πανάβεζ βκχζδ. Οζ επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ δεκ απμννίπημοκ αθθά 

θαιαάκμοκ οπυρδ ηζξ έιθοθεξ ειπεζνίεξ ηαηά ηδ βκςζζαηή παναβςβή. Δπμιέκςξ, δ 

Nelson δεκ ιπμνεί κα ζηδνίλεζ ηδ δζηαζμθυβδζδ πνμξ ηζξ δφμ ηαηεοεφκζεζξ ιεηαλφ 
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αηυιμο ηαζ ημζκυηδηαξ αηνζαχξ επεζδή δ εεςνία ηδξ πνμηείκεζ ηάηζ δζαθμνεηζηυ, ηδκ 

επζζηδιμθμβζηή ημζκυηδηα ςξ ημ πνςηανπζηυ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ. 

 Πένακ ημφηςκ, ιέζα απυ ηδκ ακάθοζδ αοηήξ ηδξ μθζζηζηήξ ηαζ 

θοζζμπμζδιέκδξ επζζηδιμθμβίαξ ηδκ μπμία ζοβηνμηεί δ Nelson επδνεαζιέκδ απυ ημκ 

Quine, ακαηφπηεζ ημ ενχηδια ηζ ιπμνεί κα ζοιαεί ιε ημκ πναβιαηζζηζηυ παναηηήνα 

αοηήξ ηδξ θοζζμπμζδιέκδξ επζζηδιμθμβίαξ. Ο πναβιαηζζιυξ, ιε ααζζημφξ 

εηπνμζχπμοξ ημοξPeirce, James ηαζ Dewey,ημκίγεζ ημκ αθθδθέκδεημ παναηηήνα 

εεςνίαξ ηαζ πνάλδξ ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ δ πναβιαηζηυηδηα ηδκ μπμία αζχκεζ μ 

άκενςπμξ ηαοηίγεηαζ ιε ηδ ζοκμθζηή ειπεζνία ημο.Ο Quine, αέααζα, δεκ εηθνάγεζ 

ημοξ ηθαζζημφξ πναβιαηζζηέξ, ζδζαίηενα ζημ γήηδια ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ζηέρδξ ηαζ 

πνάλδξ. ιςξ,επζδνά ζηδ ζφθθδρδ ημο ίδζμο ημο πναβιαηζζιμφ, 

επακαπνμζακαημθίγμκηάξ ημκ. Ο Quine απμννίπηεζ ηα δφμ δυβιαηα ημο ειπεζνζζιμφ, 

ημ δυβια ηδξ ακαθοηζηυηδηαξ, άνα ηδ δζάηνζζδ ακαθοηζηχκ ηαζ ζοκεεηζηχκ 

πνμηάζεςκ, ηαζ ημ δυβια ημο ακαβςβζζιμφ, ημκ ζζπονζζιυ υηζ ηάεε πνυηαζδ δ μπμία 

έπεζ κυδια ακάβεηαζ θμβζηάζε ιζα άθθδ πνυηαζδ, μζ υνμζ ηδξ μπμίαξακηζζημζπίγμκηαζ 

άιεζα ιε ηδκ ειπεζνία. Η εβηαηάθεζρδ ηςκ δφμ δμβιάηςκημκ μδδβεί ζημκ 

πναβιαηζζιυ, επδνεάγμκηαξ, πανάθθδθα, ηδ εεχνδζδ ηδξ ακαθοηζηήξ θζθμζμθίαξ 

πενί πναβιαηζζιμφ. ηδ αάζδ ημο αιενζηακζημφ πναβιαηζζιμφ ηαζ ηδξ θμβζηήξ 

ακάθοζδξζοβηνμηεί ημκ δζηυ ημο πναβιαηζζιυ, μ μπμίμξ οζμεεηεί παναδμπέξ ηδξ 

ειπεζνζζηζηήξ πανάδμζδξ, δζαηδνχκηαξ ημκ πναβιαηζζηζηυ παναηηήνα ημο. (Audi, 

1995∙ Γαιζακυξ, 2013, ζ. 294∙ Godfrey-Smith, 2014, pp. 54,58∙ Quine, 1997, ζ. 63) 

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε ημκ Quine, δ επζθμβή ιεηαλφ ειπεζνζηά 

ζζμδφκαιςκ εεςνζχκ, ιπμνεί κα βίκεζ ιε πναβιαημθμβζηά ηνζηήνζα, υπςξ είκαζ δ 

απθυηδηα, δ μζημκμιία ηαζ δ εοημθία ζημ ζοκμθζηυ δίηηομ πεπμζεήζεςκ. (Αοβεθήξ, 

2010, ζζ. 125-126). Διθακίγεηαζ ιζα πναβιαηζζηζηή πνμδζάεεζδ εκαζπυθδζδξ ιε 

μνζζιέκεξ ηάεε θμνά πηοπέξ ηδξ επζζηήιδξ (Quine, 1997, ζ. 102). ιςξ, μQuine δεκ 

εζηζάγεζ ζηδκ πνάλδ, δεκ αζπμθείηαζ ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ πεπμζεήζεζξ ηαζ μζ 

εεςνίεξ εηθνάγμκηαζ ζηδκ πνάλδ.Αηυιδ, δεκ πενζμνίγεζ ηδκ επζζηήιδ απθά ηαζ ιυκμ 

ςξ ενβαθείμ βζα ηδκ πνυαθερδ ιεθθμκηζηχκ ειπεζνζχκ αθθά πνμαάθθεζ ςξ ζημπυ ηδξ 

ηαζ ηδκ ζηακμπμίδζδ ηδξ δζακμδηζηήξ πενζένβεζαξ, ιεηνζάγμκηαξ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, 

ηδκ πναβιαηζζηζηή ημο επζζηδιμθμβία ηαζ ζηνέθμκηάξ ηδ πνμξ ημκ παναδεδεβιέκμ 

ειπεζνζζιυ. (Godfrey-Smith, 2014, ζζ. 60-64) 
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 Δπζζηνέθμκηαξ ζημκ θειζκζζηζηυ ειπενζζιυ ηδξ Nelson, εβείνεηαζ ημ 

ενχηδια: Μήπςξ δ επζζηδιμθμβζηή ημζκυηδηα ςξ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ζηδ εεςνία 

ηδξ Nelson θεζημονβεί ιε υνμοξ πναβιαηζζηζημφξ, ιε υνμοξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ 

πναηηζημφ μθέθμοξ;Με πμζμκ ηνυπμ αοηή δ ημζκμηζζηζηή βκςζζαηή παναβςβή, 

ζφιθςκα ιε ηδ Nelson, ελδβεί ηδκ παναβςβή ηςκ θειζκζζηζηχκ αλζχκ; Η 

ζοβηνυηδζδ ηςκ θειζκζζηζηχκ αλζχκ δζέπεηαζ απυ πναβιαηζζηζηυ παναηηήνα; 

 Οζ αλίεξ ζηδ εεςνία ηδξ Nelson ζοβηνμημφκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ 

επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ δ μπμία ηζξ ηαεμνίγεζ ηαζ ηζξ ηαεζενχκεζ. οβηνμημφκηαζ 

ιέζα ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ημζκςκζηυ πθαίζζμ, πμο ημ ίδζμ μνίγεζ ηζξ ημζκςκζηέξ 

ζπέζεζξ ηαζ πναηηζηέξ. πςξ μ Quine, δ Nelson ζοβηνμηεί ηδ βκχζδ ηαζ ηζξ αλίεξ ιε 

αάζδ ηδκ ειπεζνζηή επζζηήιδ. Ο ειπεζνζηυξ παναηηήναξ ηςκ επζζηδιμθμβζηχκ 

ημζκμηήηςκ, δ ημπμεέηδζή ημοξ ζημκ πνυκμ ηαζ δ ίδζα δ ελέθζλή ημοξ εέηεζ ημ γήηδια 

ηδξ ζοβηνυηδζδξ ηςκ αλζχκ ιέζα ζε αοηυ ημ ειπεζνζηυ πθαίζζμ ημ μπμίμ ζοκδέεηαζ 

μθζζηζηά ιε ηδκ εονφηενδ βκχζδ. Η Nelson, υιςξ, εέηεζ ημκ νυθμ ηςκ έιθοθςκ 

αλζχκ ηαζ ηςκ θειζκζζηζηχκ αλζχκ εκ ζπέζεζ ιε ημκ ειπεζνζηυ παναηηήνα ηδξ 

επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ ηαζ ηζξ έιθοθεξ ειπεζνίεξ. Θέηεζ αηυιδ ηαζ ηζξ 

ημζκςκζηέξ αλίεξ εκηυξ ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ. Οζ πναηηζηέξ έπμοκ ζδιαζία, 

ηαεχξ ζε αοηέξ εκοπάνπμοκ αλίεξ. Η εηάζημηε επζζηδιμθμβζηή ημζκυηδηα ζοβηνμηεί 

ηζξ θειζκζζηζηέξ αλίεξ ςξ απμδεηηέξ ιέζα ζε αοηή ηαζ ηζξ ζοβηνμηεί αηνζαχξ αάζεζ 

ηδξ θοζζμπμζδιέκδξ επζζηδιμθμβζηήξ ηδξ πνμζέββζζδξ, ηαεχξ ηαζ αάζεζ ημο 

ζοθθμβζημφ παναηηήνα ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ. Οζ αλίεξ ζοβηνμημφκηαζ εκ ζπέζεζ ιε ημκ ζοθθμβζηυ 

παναηηήνα ηδξ βκχζδξ ηαζ ηαεζενχκμκηαζ ζηζξ επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ. 

 Η ίδζα δ επζζηδιμθμβζηή ημζκυηδηα ηαεμνίγεηαζ ιε αάζδ ημοξ ζημπμφξ ηδξ 

ένεοκαξ ηδκ μπμία ζπεδζάγεζ ηαζ πναβιαημπμζεί. Αοηυ, υιςξ, δεκ ζοκεπάβεηαζ 

απυδμζδ πναβιαηζζηζηήξ ζδιαζίαξ ζηδκ επζζηδιμθμβζηή ημζκυηδηα ηδξ Nelson, 

ηαεχξ μζ μνζγυιεκμζ ζημπμί ηδξ δεκ αθμνμφκ ηαη’ ακάβηδ ηα πναβιαημθμβζηά 

ηνζηήνζα ηδξ απθυηδηαξ ηαζ ηδξ μζημκμιίαξ ηα μπμία εέηεζ μ Quine ζηδ δζηή ημο 

επζζηδιμθμβία. Γεκζηυηενα, ζημκ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ ηδξ Nelson δεκ θαίκεηαζ 

ηάπμζα πναβιαηζζηζηή πνμδζάεεζδ, μφηε ακαθμνζηά ιε ηζξ επζζηδιμθμβζηέξ 

ημζκυηδηεξ μφηε ακαθμνζηά ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ αλζχκ ιέζα ζε αοηέξ, ηαεχξ δ 

Nelson δεκ εζηζάγεζ ζηδκ πνάλδ αθθά ζημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ, εκχ δεκ εέηεζ 

πνμτπμεέζεζξ πναηηζημφ μθέθμοξ ζηδ εεςνία ηδξ.  
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 Φαίκεηαζ, θμζπυκ, απυ ηα παναπάκς υηζ δ ημζκςκζηή ειπεζνζζηζηή πνμζέββζζδ 

ηδξ Nelsonεπζηεκηνχκεζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ ζηδκ ακάδεζλδ ηαζ ακάθοζδ ηςκ 

επζζηδιμθμβζηχκ ημζκμηήηςκ ςξ πνςηανπζημφ βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο, πνμηεζιέκμο 

κα εειεθζχζεζ ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ. Ο θειζκζζηζηυξ παναηηήναξ ηδξ 

ειπεζνζζηζηήξ εεςνίαξ ηδξ Nelsonοπμδδθχκεηαζ ιέζα απυ ηα επζιένμοξ ζημζπεία ηδξ 

εεςνίαξ ηδξ, υπςξ είκαζ δ επζζήιακζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ ημζκυηδηαξ ςξ 

επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ, ηαεχξ ηαζ δ πθαζζζμεέηδζδ ημο βκςζζαημφ 

οπμηεζιέκμο απυ ημ θφθμ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ εεςνία ηδξ Nelson δεκ αθμνά 

απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ημοξ ενεοκδηέξ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ αθθά ηαζ 

εονφηενα ημοξ ημζκςκζημφξ επζζηδιμθυβμοξ, πανυθμ πμο ηα ζοβηεηνζιέκα ηείιεκα 

ηδξ Nelson ακήημοκ ηοπζηά ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία. Η έκκμζα ημο ηεηιδνίμο 

ζοκδέεηαζ ζηεκά ιε ηδκ ηονίανπδ έκκμζα ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο, πνμηεζιέκμο 

κα ζοβηνμηδεεί δ εεςνία ηδξ Nelsonςξ έκα είδμξ φζηενμο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ 

ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ Nelson πνμζθένεζ ιζα 

ζδιακηζηή εεςνία ζημκ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ, δ μπμία πανά ηδκ ζδζμιμνθία ηδξ 

ακηέπεζ ζηδκ ηνζηζηή ηαζ δζενεοκά ααζζηά γδηήιαηα ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ 

πνμαάθθμκηαξ ηζξ επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ εκηυξ ιζαξ θοζζμπμζδιέκδξ 

επζζηδιμθμβίαξ ςξ ηδ αάζδ πάκς ζηδκ μπμία ααζίγμκηαζ ηα γδηήιαηα ηδξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, πςνίξ κα οπμζηδνίγεζ ιζα πναβιαηζζηζηή επίθοζδ ηςκ 

γδηδιάηςκ αοηχκ. 

 Γζαπζζηχεδηε υηζ δ Longino ηαζ δ Nelsonπνμζθένμοκ πνμηάζεζξ ημο φζηενμο 

θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ μζ μπμίεξ εέημοκ ηδ βκχζδ ηαζ ημ ηεηιήνζμ ιέζα ζημ 

ημζκςκζηυ πεδίμ ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ ηαζ ηα έιθοθα παναηηδνζζηζηά. 

Τπεναζπίγμκηαζ ιζα ημζκμηζζηζηή επζζηδιμθμβία, εκκμζμθμβχκηαξ ημ βκςζζαηυ 

οπμηείιεκμ ςξ έκα είδμξ ημζκυηδηαξ ημ μπμίμ ζοβηνμηεί βκχζδ. Η εεςνία ηδξ Nelson 

ακαθένεηαζ ζε επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ, μζ μπμίεξ πενζθαιαάκμοκ ηζξ 

επζζηδιμκζηέξ ημζκυηδηεξ αθθά ιπμνμφκ κα πενζθαιαάκμοκ ηαζ εονφηενεξ 

ημζκυηδηεξ, υπςξ είκαζ δ εονφηενδ ημζκυηδηα ημο ηυζιμο. Η εεςνία ηδξ Longino 

ακαθένεηαζ ζε επζζηδιμκζηέξ ημζκυηδηεξ μζ μπμίεξ ιπμνεί κα πενζθαιαάκμοκ ηαζ 

άθθμοξ εκδζαθενυιεκμοξ ηαζ ειπθεηυιεκμοξ ζηδκ επζζηδιμκζηή ένεοκα. Καζ μζ δφμ, 

υιςξ, ζοθθαιαάκμοκ ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ςξ ζοβηνμημφιεκμ απυ άημια ηα 

μπμία αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ ιέζα ζε ιζα επζζηδιμκζηή ή επζζηδιμθμβζηή 

ημζκυηδηα ηαζ εέημοκ ηδκ παναβυιεκδ επζζηδιμκζηή βκχζδ ιέζα ζημ ημζκςκζηυ 
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πενζαάθθμκ, ζηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ηα ακηίζημζπα πθαίζζα. Η Nelson ακαθφεζ 

πενζζζυηενμ ηδκ έκκμζα ηδξ επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ηδκ 

έκκμζα πάκς ζηδκ μπμία ααζίγεζ ζηδκ μοζία μθυηθδνδ ηδ εεςνία ημο θειζκζζηζημφ 

ειπεζνζζιμφ ηδξ. Η Longino δεκ επζιέκεζ ζηδκ ακάθοζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ, ηαεχξ επζηεκηνχκεηαζ πενζζζυηενμ ζηζξ παναδμπέξ 

οπμαάενμο ηαζ ζε αοηή ηδκ έκκμζα ζηδνίγεζ ηδ ζοθθμβζζηζηή ηδξ. Σμ επζπείνδια ηδξ 

Nelsonακαθένεηαζ ζημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ηαζ πνμααίκεζ ζε ιζα μθζζηζηή 

ζδιαζζμθυβδζδ ημο ηεηιδνίμο, δ μπμία ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ ηαζ ημζκςκζηέξ 

πεπμζεήζεζξ ηαζ αλίεξ, ηαεχξ ηαζ ενςηήιαηα βζα ηζξ ημζκςκζηέξ δζαδζηαζίεξ μζ μπμίεξ 

παναηηδνίγμοκ ηδκ επζζηήιδ, εκχ ημ επζπείνδια ηδξLonginoακαθένεηαζ ζηδκ ίδζα 

ηδκ ημζκςκζηή δζενβαζία ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ, ηαηά ηδκ μπμία ηαεμνζζηζηυ 

νυθμ δζαδναιαηίγμοκ μζ ημζκςκζηέξ παναδμπέξ οπμαάενμο. Μέζα ζε έκα ηέημζμ 

πεδίμ, δ ζοβηνυηδζδ ημο θφθμο επζπεζνεί ηδ δζαζθάθζζδ υνςκ χζηε ηαζ μζ βοκαίηεξ 

κα ζοβηνμημφκ ημζκςκζηά ημ θφθμ ημοξ ιέζα ζημκ φζηενμ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ. 

 οιπεναζιαηζηά, θμζπυκ, απυ ηδκ ένεοκα ημο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ ζημ 

ηεθάθαζμ αοηυ ακαδείπηδηακ μζ δζαθμνεηζηέξ παναδμπέξ ηςκ δφμ ιμνθχκ ημο. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, μφζηενμξ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ εέηεζ ηδ βκχζδ ιέζα ζημ εηάζημηε 

ημζκςκζηυ πθαίζζμ ζημ μπμίμ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ ημ θφθμ, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ 

πνχζιμ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ μ μπμίμξ δεκ ακαβκςνίγεζ ηδ ζδιαζία ηαζ ηδκ 

εζςηενζηή επίδναζδ ημο θφθμο ζημκ ίδζμ ημκ ηνυπμ ζοβηνυηδζδξηδξ βκχζδξ αθθά 

ζημπεφεζ ζηδκ ελάθεζρδ ηςκ ακδνμηεκηνζηχκ παναπμζήζεςκ ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ 

επζζηήιδξ ιέζς ηδξ αφλδζδξ ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ παναδεδμιέκδ 

επζζηήιδ, ηάηζ  πμο δεκ είκαζ επανηέξ βζα ηδκ ελάθεζρδ ιζαξ εκ ηςκ βεκκάζεαζ 

ακδνμηναηζηήξ βκχζδξ. Με άθθα θυβζα, μ πνχζιμξ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ αλζχκεζ 

ιζα πζμ αοζηδνή πνμζήθςζδ ζηδκ παναδεδμιέκδ επζζηδιμκζηή ιέεμδμ, εκχ μ 

φζηενμξ ακαθένεηαζ ζημκ ηνυπμ πμο ηαθείηαζ κα ζοβηνμηείηαζ δ επζζηδιμκζηή 

ημζκυηδηα θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ έιθοθεξ ειπεζνίεξ αθθά ηαζ ζηδκ ακάβηδ ζοκεπμφξ 

ηνζηζηήξ ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ ηάεε θμνά ηςκ ακηίζημζπςκ παναδμπχκ οπμαάενμο 

πμο ειπθέημκηαζ ηαεμνζζηζηά ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ.ημκ φζηενμ θειζκζζηζηυ 

ειπεζνζζιυ ηνίκεηαζ ςξ εεηζηυ υηζ μζ θειζκζζηζηέξ αλίεξ, ςξ ημζκςκζηέξ παναδμπέξ 

οπμαάενμο, ειπθέημκηαζ ζημκ ηαεμνζζιυ ηδξ ηεηιδνζαηήξ ζπέζδξ ηαζ, ιε ημκ ηνυπμ 

αοηυ, ιπμνμφκ κα ειπμηίγμοκ ηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ. Ακηίεεηα, μ πνχζιμξ 

θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ δεκ αζπμθείηαζ ιε ηδκ ηνζηζηή ακαβκχνζζδ ηςκ αλζχκ ηαζ 
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ηςκ ζζημνζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ δεζιεφζεςκ μζ μπμίεξ αζθαθχξ εκοπάνπμοκ ζηζξ 

επζζηδιμκζηέξ πναηηζηέξ. 

  Δπμιέκςξ, δ ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ημο θφθμο επζπεζνείηαζ ιε δζαθμνεηζημφξ 

υνμοξ ζηδ θειζκζζηζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ ζηα δφμ αοηά είδδ ημο θειζκζζηζημφ 

ειπεζνζζιμφ. ηδκ πνχζιδ ιμνθή ημο, μ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ εεςνεί ημκ 

ακδνμηεκηνζζιυ ςξ ημζκςκζηή πνμηαηάθδρδ ζηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ, εκχ ζηδκ 

φζηενδ εηδμπή ημο μζ παναδμπέξ οπμαάενμο ηάεε θμνά, επζδνχκηαξ ζηδκ 

ηεηιδνζαηή δζαδζηαζία, ηαηαδεζηκφμοκ, πάνδ ζηδκ ημζκςκζηή ημοξ θφζδ, ημκ 

ημζκςκζηά ηαηαζηεοαζιέκμ παναηηήνα ηδξ έκκμζαξ θφθμ, πδβαίκμκηαξ έκα αήια 

παναπένα απυ ηδ δζεηδίηδζδ ημο ιδ απμηθεζζιμφ ηςκ βοκαζηχκ απυ ηζξ 

επζζηδιμκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ αλζχκμκηαξ παναδμπέξ οπμαάενμο ζηδκ 

ηεηιδνζαηή δζαδζηαζία πμο κα ιδκ δζαζςκίγμοκ ηδκ ακδνμηεκηνζηυηδηα ηδξ βκχζδξ. 

 Καιία απυ ηζξ εεςνίεξ ημο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ πμο ενεοκήεδηακ ζημ 

ηεθάθαζμ αοηυ, υιςξ, δεκ ζοκζζηά ιζα νζγμζπαζηζηή ακάθοζδ ηςκ οθζηχκ ηαζ 

ζζημνζηχκ ζοκεδηχκ ημο βοκαζηείμο θφθμο μζ μπμίεξ ιπμνεί κα ηαεμνίζμοκ ηδκ 

παναβυιεκδ βκχζδ. Γεκ πναβιαηεφμκηαζ ημ ενχηδια εάκ είκαζ δοκαηή ιζα 

θειζκζζηζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ δ μπμία κα ααζίγεηαζ ζηζξ γςέξ ηςκ βοκαζηχκ 

ηαζ κα δζεηδζηεί ιζα ζθαζνζηυηενδ μπηζηή ζηδ βκχζδ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, ημ επυιεκμ 

ηεθάθαζμ ζηνέθεηαζ ζηδκ ελέηαζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ, 

πνμηεζιέκμο κα δζενεοκήζεζ έκα δζαθμνεηζηυ είδμξ θειζκζζηζηήξ ζοβηνυηδζδξ ηδξ 

βκχζδξ ημ μπμίμ επζπεζνεί κα δχζεζ ζημ βοκαζηείμ θφθμ ιζα ζδζαίηενδ εέζδ 

ακαθμνζηά ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ. Δπμιέκςξ, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία 

ηδξ ζημπζάξ ειθακίγεηαζ, απυ ηδ ιζα, ςξ απάκηδζδ ζηδκ αδοκαιία ημο πνχζιμο 

θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ κα ελαθείρεζ ηζξ ιδ επζζηδιζηέξ αλίεξ απυ ηα επζζηδιμκζηά 

απμηεθέζιαηα αθθά, απυ ηδκ άθθδ, ςξ ιζα εκαθθαηηζηή πνμζέββζζδ ζηδ ζφθθδρδ ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηδξ βκχζδξ ημο φζηενμο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ, μ μπμίμξ 

ακαπηφζζεηαζ ζπεδυκ πανάθθδθα πνμκζηά ιε ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ 

ζημπζάξ. 
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Κεθάιαην Σξίην 

3.  ΦΔΜΙΝΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΚΟΠΙΑ 

 

Με πμζμ ηνυπμ δ ιεθέηδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ηάεε θμνά ημζκςκζηχκ ηαζ οθζηχκ 

ζοκεδηχκ ημο βοκαζηείμο θφθμο εα ιπμνμφζε κα πανάβεζ βκχζδ; Με πμζμκ ηνυπμ δ 

θειζκζζηζηή ακάθοζδ μδδβείηαζ ζε ιζα δζενεφκδζδ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ δ ζπέζδ 

ιεηαλφ βοκαζηχκ ηαζ ακδνχκ είκαζ ηαεμνζζηζηή βζα ηδ βκςζζαηή παναβςβή; (Code, 

1998, ζ. 179∙ Harding, 1993, ζ. 54). Οζ γςέξ ηςκ βοκαζηχκ ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ 

ηδ αάζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ ένεοκαξ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ;  

 Βάζεζ ηςκ παναπάκς ενςηδιάηςκ, ημ ηεθάθαζμ αοηυ ελεηάγεζ ηδ θεμινιζηική 

επιζηημολογία ηηρ ζκοπιάρ (feministstandpointepistemology)ςξ έκα είδμξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, πνμηεζιέκμο κα απακηήζεζ ζημ ενχηδια βζα ηδ 

θειζκζζηζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ ζφιθςκα ιε ηδ εεςνία αοηή. Ξεηζκά απυ ηδκ 

πνμέθεοζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ ηαζ απυ ηδκ ανπζηή 

ζοβηνυηδζή ηδξ, πνμηεζιέκμο κα πνμπςνήζεζ ζηδιεθέηδ ηςκ εέζεςκ ηδξ ηονίςξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ. ημ πθαίζζμ αοηυ, ημ ηεθάθαζμ αοηυ 

ενεοκά ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ αθθά ηαζ ιζα δζαθμνεηζηή ζδιαζζμδυηδζδ ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, ηαεχξ δ εεςνία αοηή εέθεζ κα ηδ δζαηδνήζεζ ςξ ααζζηυ ηνζηήνζμ 

ηδξ βκχζδξ. Αηυιδ, ημ ηεθάθαζμ αοηυ ένπεηαζ ακηζιέηςπμ ιε ηδκ ηνζηζηή δ μπμία 

έπεζ αζηδεεί ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ηαζ επζπεζνεί κα ελεηάζεζ ιε 

πμζμκ ηνυπμ δ ηνζηζηή αοηή ιπμνεί κα ακηζηνμοζηεί. 

 

3.1 Η ζπγθξόηεζε ηεο θεκηληζηηθήο επηζηεκνινγίαο ηεο ζθνπηάο 

Η εεςνία ηδξ ζημπζάξ ςξ επζζηδιμθμβζηή εεςνία έπεζ ηζξ νίγεξ ηδξ ζημκ ιανλζζιυ. 

Οζ ιανλζζηέξ (Marxist) εεςνδηζημί οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ ηαπζηαθζζηζηέξ ημζκςκίεξ 

πενζθαιαάκμοκ δφμ ακηζηζεέιεκεξ ημζκςκζηέξ ηάλεζξ, ηδκ ηαπζηαθζζηζηή ηαζ ηδκ 

ενβαηζηή ηάλδ. Η μπηζηή ημο ηαπζηαθζζηή επζαεααζχκεζ ηαζ κμιζιμπμζεί ηδ δφκαιή 

ημο ζηδκ ημζκςκία. Η μπηζηή ημο ενβάηδ πενζθαιαάκεζ ηδ ζημπζά ημο ηαπζηαθζζηή ιε 

ηδκ μπμία δζαζθαθίγεζ ηδκ ηονζανπία ηδξ ίδζαξ ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ ηάλδξ αθθά 
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πενζθαιαάκεζ αζθαθχξ ηαζ ηδ δζηή ημο μπηζηή, δ μπμία δζαθμνμπμζείηαζ ηαζ 

επζαεααζχκεζ ημ ακενχπζκμ παναηηδνζζηζηυ ημο. (Longino, 1999, ζ. 333) 

 Ο ιανλζζιυξ ζοβηνμηεί ημ ηθαζζηυ ιμκηέθμ ιζαξ εεςνίαξ ηδξ ζημπζάξ 

(standpoint theory), οπμζηδνίγμκηαξ υηζ δ ζημπζά ημο πνμθεηανζάημο δζαεέηεζ 

επζζηδιζηυ πνμκυιζμ. Αοηή δ ζημπζά, ημ επζζηδιζηυ πνμκυιζμ ηςκ ενβαηχκ, απμηεθεί 

έκα ακηζηείιεκμ επίιμπεδξ επίηεολδξ ηςκ ενβαηχκ, πάνδ ζηδ ζοθθμβζηή ζοκείδδζδ 

ηδκ μπμία απμηημφκ ακαθμνζηά ιε ημκ νυθμ ημοξ ζηδκ ηαπζηαθζζηζηή ημζκςκία. Η 

ηαηαπίεζδ ηςκ ενβαηχκ μδδβεί ζηδκ ακάβηδ ηαηάδεζλδξ υηζ ημ ηαπζηαθζζηζηυ 

ζφζηδια δεκ ζηακμπμζεί ηα ζοιθένμκηά ημοξ. Η ηεκηνζηυηδηά ημοξ ζημκ 

ηαπζηαθζζηζηυ ηνυπμ παναβςβήξ ημφξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα έπμοκ πνυζααζδ ζηζξ 

εειεθζχδεζξ ζπέζεζξ ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ παναβςβήξ. Αηυιδ, μζ ενβάηεξ απμηημφκ 

αοηή ηδ ζοθθμβζηή ζοκείδδζδ ςξ απμηέθεζια ηδξ ακηίθδρδξ ηςκ ημζκχκ ειπμδίςκ ηα 

μπμία πνέπεζ κα λεπεναζημφκ. (Anderson, 2015, ζζ. 7-8) 

 Αοηέξ μζ ιανλζηέξ ακηζθήρεζξ ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ ηδ αάζδ βζα ηδκ 

ηαηακυδζδ ηςκ ζπέζεςκ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ ηαηά ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ. Ακηθχκηαξ απυ ηζξ ιανλζηέξ ακηζθήρεζξ, θμζπυκ, δ 

εεςνία ηδξ ζημπζάξ πνμααίκεζ ζε ιζα δζενεφκδζδ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ηςκ ζοκεδηχκ 

γςήξ ηςκ ακενχπςκ ηαζ ηδξ δοκαηυηδηαξ ηδκ μπμία έπμοκ κα ηαηακμμφκ ημκ ηυζιμ. 

Αοηή δ θειζκζζηζηή μζηεζμπμίδζδ ηαζ πνμζανιμβή ημο ιανλζζιμφ ζηδκ 

επζζηδιμθμβία πενζηθείεζ ηαζ εηθνάγεζ ιζα ιμνθή ηδξ Γζαθςηζζηζηήξ ζηέρδξ. πςξ 

μ Μανλ ακαπηφζζεζ ιζα ηνζηζηή ηδξ ηαλζηήξ ηονζανπίαξ, δ θειζκζζηζηή εεςνία πμο 

ζηδνίγεηαζ ζηδκ έκκμζα ηδξ ζημπζάξ επζπεζνεί κα ζηδνζπηεί ζηδ δζαθμνεηζηή εέζδ ηςκ 

βοκαζηχκ ζηδκ ημζκςκία ζε ζπέζδ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ηςκ ακδνχκ. Πμζεξ είκαζ μζ 

επζζηδιμθμβζηέξ ζοκέπεζεξ εκυξ ηέημζμο ζζπονζζιμφ; (Flax, 1992, ζ. 448∙ Hartsock, 

1983, p. 284∙ Potter, 2006, ζ. 133) 

 Αηυιδ, δ εεςνία ηδξ ζημπζάξ έπεζ ηζξ ααεφηενεξ νίγεξ ηδξ ζηδ πεβηεθζακή 

ζηέρδ πενί ηονίμο ηαζ δμφθμο, ζηδκ μπμία ζηδνίγεηαζ ηαζ δ εεςνία ημο Μανλ βζα ηδ 

ζημπζά ημο πνμθεηανζάημο. (Harding, 1993, ζ. 54∙  Harding, 1998, p. 149). φιθςκα 

ιε ηδ πεβηεθζακή εεςνία, μ ηφνζμξ ειθακίγεηαζ ςξ ακελάνηδηδ ζοκείδδζδ μ μπμίμξ 

ελμοζζάγεζ ηαζ οπμηάζζεζ ημκ άθθμκ, ημκ δμφθμ, εκχ μ δμφθμξ ειθακίγεηαζ ςξ 

ελανηδιέκδ ζοκείδδζδ. (Hegel, 1993, ζζ. 336-338). Ο δμφθμξ ελανηάηαζ απυ ημκ 

ηυζιμ ημο πνάβιαημξ αθθά ελανηάηαζ ηαζ απυ ημκ ηφνζμ, ηαεχξ δμοθεφεζ, 
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ηαηενβάγεηαζ ημ πνάβια, βζα ημκ ηφνζμ. Ο ηφνζμξ πνδζζιμπμζεί ημκ δμφθμ βζα ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ ηςκ ζημπχκ ημο αθθά ιέζς αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ελανηάηαζ απυ 

ηδ δναζηδνζυηδηα ημο δμφθμο. Ο δμφθμξ, οπεναζπζγυιεκμξ ημ δδιζμφνβδια ηδξ 

ενβαζίαξ ημο, έπεζ ιζα δζεονοιέκδ δναζηδνζυηδηα, ζημπεφμκηαξ κα ηαηανβήζεζ ηδ 

δμοθεία ηαζ κα βίκεζ αοημζοκείδδημ μκ. Μέζα αηνζαχξ απυ ηδ δναζηδνζυηδηά ημο, μ 

δμφθμξ οπενααίκεζ ηδκ ελάνηδζή ημο απυ ημκ ηυζιμ ηςκ πναβιάηςκ ηαζ βίκεηαζ 

ηφνζμξ ημο εαοημφ ημο, ηαηενβαγυιεκμξ ηαζ ιεηαπθάεμκηαξ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ 

ενβαζίαξ ημο, ημ πνάβια, ηαζ ηαθθζενβχκηαξ, πανάθθδθα, ηδ ζοκείδδζή ημο. 

(Σγςνηγυπμοθμξ, 1993, ζζ. 85-91). Η ζημπζά ημο δμφθμο, θμζπυκ ζηδ πεβηεθζακή 

εεςνία πανέπεζ εονφηενδ μπηζηή ζηδ βκχζδ ακαθμνζηά ιε ηδ ζπέζδ ηονίμο ηαζ 

δμφθμο, έκακηζ ηδξ πμθφ πζμ παναπμζδιέκδξ ηαζ ιενζηήξ μπηζηήξ ημο ηονίμο. Ο 

δμφθμξ είκαζ πνμμδεοηζηυηενμξ απυ ημκ ηφνζμ. Ακαζημπάγεηαζ ημκ εαοηυ ημο ηαζ ημ 

ιέθθμκ ημο. 

 Σζ ζδιαίκεζ εεςνία ηδξ ζημπζάξ ζηδκ επζζηδιμθμβία; φιθςκα ιε ηδ βεκζηή 

έκκμζα ηδξ εεςνίαξ ηδξ ζημπζάξ ζηδκ επζζηδιμθμβία, εκημπίγεηαζ ηαζ ηαηαδεζηκφεηαζ  

ιζα ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ημζκςκζηήξ εέζδξ ηςκ αηυιςκ ηαζ ηδξ δοκαηυηδηαξ βκχζδξ. 

οβηεηνζιέκεξ ημζκςκζηέξ, ζζημνζηέξ ηαζ οθζηέξ ζοκεήηεξ ζπδιαηίγμοκ ηδκ 

πθεμκεηηζηή ζημπζά βα ηδ βκχζδ, δδθαδή ημ επζζηδιζηυ πνμκυιζμ, μνζζιέκςκ 

βκςζζαηχκ οπμηεζιέκςκ. Έκαξ βκςζζαηυξ ζζπονζζιυξ ιπμνεί κα απμηηήζεζ 

επζζηδιζηυ πνμκυιζμ πάνδ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ ημζκςκζηά πθαζζζμεεηδιέκδ μπηζηή 

ημο. Η μπηζηή ηςκ βκςζζαηχκ οπμηεζιέκςκ δζαιμνθχκεζ ηζξ δοκαηυηδηέξ ημοξ βζα 

βκχζδ.  (Anderson, 2015, ζ. 7∙ Grasswick, 2013, ζ. 6∙ Nelson, 2002, ζ. 318). Καηά 

ακαθμβία ιε ηδ ιανλζζηζηή εεςνία, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ 

οπμζηδνίγεζ υηζ ημ ααεφηενμ επίπεδμ πναβιαηζηυηδηαξ πενζθαιαάκεζ ηδκ ηαηάδεζλδ 

ημο ηνυπμο παναπμίδζήξ ημο απυ ημ επζθακεζαηυ επίπεδμ. (Hartsock, 1983, ζ. 285) 

  Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ αηυιςκ εηείκςκ μζ μπμίμζ 

ανίζημκηαζ ζηδκ ημνοθή ηδξ ημζκςκζηήξ δζαζηνςιάηςζδξ εέημοκ υνζα ζηδκ 

ηαηακυδζδ ηςκ αηυιςκ αοηχκ ςξ πνμξ ηδ βκχζδ ημο ημζκςκζημφ ηυζιμο. Ακηίεεηα, 

ιέζς ηδξ ιεθέηδξ ηδξ γςήξ ηςκ πενζεςνζμπμζδιέκςκ, εηείκςκ μζ μπμίμζ ανίζημκηαζ 

ζημ ηαηχηενμ ηιήια ηδξ ημζκςκζηήξ ζενανπίαξ, ιπμνμφκ κα ελδβδεμφκ ζδιακηζηά 

πνμαθήιαηα ηαζ κα εκημπζζημφκ αθεηδνζαηέξ παναδμπέξ βζα ζηέρδ ακαθμνζηά ιε ηζξ 

ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ηςκ ακενχπςκ ιε ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ. 

Ονζζιέκεξ ημζκςκζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ εέζεζξ αοημπενζμνίγμκηαζ ςξ πνμξ ηδ 
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δοκαηυηδηα κα ζοβηνμημφκ ηνζηζηά ενςηήιαηα βζα ηζξ παναδεδεβιέκεξ πεπμζεήζεζξ 

ηαζ, έηζζ, εέημοκ πενζμνζζιμφξ ζηδ δοκαηυηδηα βκχζδξ ηςκ ακενχπςκ αοηχκ. 

Ακηίεεηα, ηα άημια εηείκα ηα μπμία ζηδκ ημζκςκία δεκ ανίζημκηαζ ζε πθεμκεηηζηή 

εέζδ έπμοκ ιζα αάζδ βζα ηδ δζαηφπςζδ ζζπονζζιχκ μζ μπμίμζ έπμοκ ιεβαθφηενδ 

πζεακυηδηα αθδεμέπεζαξ.  (Harding, 1993, ζ. 54) 

 Πχξ ζοβηνμηείηαζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ; Η θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ πνμααίκεζ ζηδ ζοβηνυηδζδ ιζαξ ακαθμβίαξ ιεηαλφ ηδξ 

επζζηδιζηήξ εέζδξ ηδκ μπμία ηαηέπμοκ μζ βοκαίηεξ ζημ παηνζανπζηυ ηαεεζηχξ ηαζ ηδξ 

μζημκμιζηήξ εέζδξ απυ ηδκ μπμία παναηηδνίγεηαζ ημ πνμθεηανζάημ ζηδκ 

ηαπζηαθζζηζηή ημζκςκία. Τπμζηδνίγεζ υηζ, ιέζα ζηδκ παηνζανπζηή ημζκςκία, δ 

βοκαζηεία οπμηαβή ζημ ακδνζηυ θφθμ ακαπανίζηαηαζ ςξ θοζζηή, ηαηά ακαθμβία ιε 

ηδκ οπμηζεέιεκδ θοζζηυηδηα ημο οπμηαβιέκμο πνμθεηάνζμο ζηδκ αζηζηή ηάλδ ηαηά 

ηδκ ηαπζηαθζζηζηή εεςνία. (Code, 1998, ζ. 179∙Code, 2007, ζ. 217∙ Harding, 1993, ζ. 

54) 

 Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, υιςξ, δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηδ 

ιανλζηή απυδμζδ επζζηδιζημφ πνμκμιίμο ζηδ ζημπζά ημο πνμθεηανζάημο, ηαεχξ, 

ζφιθςκα ιε ηδ BarOn, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ δεκ επζηαθείηαζ ηδκ 

ηεκηνζηυηδηα ηςκ βοκαζηχκ αθθά ιυκμ ηδκ πενζεςνζμπμίδζή ημοξ. Δπζπθέμκ, δ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ αζπμθείηαζ ιε πμθθαπθμφξ άλμκεξ 

ηαηαπίεζδξ ζε ακηίεεζδ ιε ημκ ιανλζζιυ μ μπμίμξ επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ ημζκςκζηή 

ηάλδ. (Alcoff & Potter, 1993, ζ. 6). ιςξ, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ 

ειθακίγεηαζ πμζηζθμηνυπςξ ηαζ, έηζζ, αηυιδ ηαζ δ ηεκηνζηυηδηα ηςκ βοκαζηχκ, ηδκ 

μπμία απμννίπηεζ δ BarOn ςξ ζημζπείμ αοηήξ ηδξ επζζηδιμθμβίαξ, ιπμνεί κα 

οπμζηδνζπηεί, υπςξ θαίκεηαζ ζηδ ζοκέπεζα. 

 Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, απακηχκηαξ ζηδ εεςνία ημο 

πνχζιμο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ, οπμζηδνίγεζ υηζ μζ επζζηδιμκζημί ηακυκεξ ηαζ μζ 

ιέεμδμζ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα δίκμοκ ζημοξ ενεοκδηέξ ηδ δοκαηυηδηα κα ακζπκεφμοκ 

ηζξ ζελζζηζηέξ οπμεέζεζξ ηαζ κα ελαθείθμοκ ηάεε θμνά ηζξ ημζκςκζηέξ αλίεξ απυ ηα 

επζζηδιμκζηά απμηεθέζιαηα. οκεπχξ, πνμηφπηεζ δ ακαβηαζυηδηα κα παναπεμφκ 

ζζπονυηενμζ ηακυκεξ ζηδκ επζζηδιμκζηή ιέεμδμ, μζ μπμίμζ εα μδδβήζμοκ ζηδκ 

ιεβζζημπμίδζδ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ. (Harding, 1993, ζ. 52) 
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  Αηυιδ, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ επζζδιαίκεζ ηδ ζδιαζία ηδξ 

πνμέθεοζδξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ πνμαθδιάηςκ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ 

βκχζδξ. Σμ πθαίζζμ ακαηάθορδξ έπεζ ζδιαζία βζα ηδκ επζζηήιδ. (Harding, 1990a, ζ. 

96∙ Harding, 1990b, ζ. 93). Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, θμζπυκ, 

ακαδφεηαζ ζηδ αάζδ ημο επζζηδιζημφ πνμκμιίμο ηδξ ζημπζάξ ημο πνμθεηανζάημο 

ζημκ ιανλζζιυ, επζπεζνχκηαξ, ζηδ αάζδ ημο θειζκζζηζημφ παναηηήνα ηδξ κα δχζεζ 

ζηδ εεςνία αοηή έκακ δζαθμνεηζηυ πνμζακαημθζζιυ, ζοκδέμκηαξ ηδ ζπέζδ βκχζδξ 

ηαζ ημζκςκζηήξ ηαηάζηαζδξ ιε ημ βοκαζηείμ θφθμ. 

 

3.2 Αξρηθή θεκηληζηηθή επηζηεκνινγία ηεο ζθνπηάο 

Η ανπζηή εηδμπή ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ, δ μπμία 

οπμζηδνίγεηαζ απυ ηδ NancyHartsock, εζηζάγεζ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ βοκαζηχκ 

ζηδκ ηαεδιενζκή ημοξ γςή, ζζπονζγυιεκδ υηζ μζ βοκαίηεξ ςξ ημζκςκζηή μιάδα 

δζαεέημοκ ιζα «ηαθφηενδ» μπηζηή πμο ημοξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα δζαπζζηχκμοκ ηδκ 

απμηοπία ηδξ παηνζανπζηήξ ημζκςκίαξ κα ζηακμπμζήζεζ ηζξ ακάβηεξ υθςκ ηςκ αηυιςκ. 

Αοηυ ελδβείηαζ, ζφιθςκα ιε ηδ Hartsock, ζηδ αάζδ ηδξ ηεκηνζηήξ εέζδξ ηςκ 

βοκαζηχκ ζηδκ ακαηνμθή ηςκ παζδζχκ ηαζ ζηδ θνμκηίδα ηςκ ακαβηχκ υθςκ ηςκ 

άθθςκ ιεθχκ ιέζα ζημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ. Μάθζζηα, δ εέζδ ηςκ βοκαζηχκ 

παναθθδθίγεηαζ ιε ηδκ ηεκηνζηή εέζδ ηςκ ενβαηχκ ζημ ζφζηδια ηδξ παναβςβήξ 

αβαεχκ.  (Anderson, 2015, ζ. 8∙ Hartsock, 1983, ζ. 288). Η ανπζηή θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, θμζπυκ, εζηζάγεζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ ζηζξ ηαεδιενζκέξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ επζζδιαίκεζ ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημ γήηδια 

ηςκ δζαθμνεηζηχκ ακαβηχκ ηςκ ακενχπςκ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα οθμπμίδζήξ ημοξ εκηυξ 

ημο ηονίανπα παναδμζζαημφ μζημβεκεζαημφ παναηηήνα ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ. Η 

θειζκζζηζηή εεςνία ηδξ ζημπζάξ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, δζεηδζηεί ηδκ εκαζπυθδζδ ιε ηζξ 

ακάβηεξ ηςκ βοκαζηχκ, μζ μπμίεξ παναβηςκίγμκηαζ αθθά, ηονίςξ, εζζάβεζ ηδκ 

εονφηενδ μπηζηή ηςκ βοκαζηχκ ζηα ημζκςκζηά γδηήιαηα. 

 φιθςκα ιε αοηή ηδκ ανπζηή ιμνθή ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ 

ζημπζάξ, ζηδ ζηέρδ ηδξ Hartsock, μζ οθζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ γςήξ ηςκ βκςζζαηχκ 

οπμηεζιέκςκ ζοζπεηίγμκηαζ  ιε ηδ θεζημονβία ηςκ έιθοθςκ ζοζηδιάηςκ. Η Hartsock 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ οθζηή γςή ηςκ αηυιςκ μνζμεεηεί ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ημζκςκζηχκ 

ζπέζεςκ. Σμ ακδνζηυ θφθμ, υιςξ, είκαζ αοηυ πμο ηαεμνίγεζ ηζξ ηονίανπεξ οθζηέξ 
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ζπέζεζξ ζηζξ μπμίεξ ηείκμοκ κα ειπθέημκηαζ υθμζ, ηαεχξ δ δυιδζδ ηςκ ημζκςκζηχκ 

ζπέζεςκ ζηδ αάζδ ηδξ ακδνμηεκηνζηυηδηαξ μδδβεί ημ βοκαζηείμ θφθμ κα ζοιιεηέπεζ 

ζε αοηέξ. (Hartsock, 1983, ζζ. 285, 302) 

  Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ εεςνία ηδξ Hartsock ζοβηνμηεί ηδ θειζκζζηζηή ζημπζά 

ςξ έκα επζζηδιμθμβζηυ ενβαθείμ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδκ απυννζρδ ηδξ ακδνζηήξ 

ηονζανπίαξ. Η βοκαζηεία ζημπζά πνμαάθθεηαζ ςξ πνμκμιζμφπα ςξ πνμξ ηδ δοκαηυηδηα 

ακαβκχνζζδξ ηδξ ιενμθδρίαξ ηδξ ηονίανπδξ ακδνμηεκηνζηήξ ημζιμεζηυκαξ. Μέζς 

ηδξ βοκαζηείαξ ειπεζνίαξ, απμηαθφπηεηαζ δ ιενμθδπηζηυηδηα ηδξ 

ακδνμηεκηνζηυηδηαξ, δ μπμία δίκεζ ζδιαζία ζε μνζζιέκεξ ιυκμ ακενχπζκεξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηαηαδεζηκφεηαζ, έηζζ, υηζ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ βοκαζηχκ είκαζ 

ηαεμνζζηζηέξ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ. Μέζς ηδξ ιεθέηδξ ηδξ 

γςήξ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ηδξ θειζκζζηζηήξ ζημπζάξ, ακαδφεηαζ ιζα 

πνμκμιζμφπα ηαζ πθεμκεηηζηή μπηζηή δ μπμία ιπμνεί κα αζηήζεζ ηνζηζηή ζημκ 

θαθθμηεκηνζζιυ ηαζ κα θεζημονβήζεζ ςξ αάζδ βζα ηδκ οπένααζδ ηςκ 

ακδνμηεκηνζηχκ ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ. (Hartsock, 1983, ζζ. 283-284, 299, 303∙ 

Wylie, 2000, ζ. 175). Ο ηαεμνζζιυξ ηςκ οθζηχκ ζπέζεςκ απυ ημ ακδνζηυ θφθμ ηαζ δ 

ακηίζημζπδ ηαηακυδζδ ηςκ ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ αάζεζ αοηχκ μδδβμφκ, θμζπυκ, ζηδ 

ζηέρδ ηδξ Hartsock, ζηδκ ακάδοζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ ζημπζάξ ςξ ηνυπμο ηνζηζηήξ ηαζ 

οπένααζδξ ηδξ ιενμθδρίαξ ηδξ ακδνζηήξ ηονζανπίαξ. 

 Γίκμκηαξ ζηζξ οθζηέξ ζπέζεζξ πζμ ζοβηεηνζιέκδ θειζκζζηζηή δζάζηαζδ, δ 

Hartsock ζηδνίγεηαζ ζημκ ηαηαιενζζιυ ηδξ ενβαζίαξ ιε αάζδ ηα θφθα, ηαεχξ ηαζ ζηδ 

ιδηνυηδηα, πνμηεζιέκμο κα μνίζεζ ηδ θειζκζζηζηή ζημπζά ζηδκ επζζηδιμθμβία ηδξ. 

Τπμζηδνίγεζ υηζ μζ βοκαίηεξ ζηζξ ηαπζηαθζζηζηέξ ημζκςκίεξ πανάβμοκ αβαεά ηαζ 

πνμζθένμοκ οπδνεζίεξ έκακηζ ιζζεμφ αθθά, πανάθθδθα, αζπμθμφκηαζ ηαζ ιε ημ 

κμζημηονζυ ηαζ ιε ηδκ ακαηνμθή ηςκ παζδζχκ. Οζ βοκαίηεξ ενβάγμκηαζ, αθθά, 

πανάθθδθα, πνμζθένμοκ μζηζαηέξ οπδνεζίεξ ηαζ επζδίδμκηαζ ζε δναζηδνζυηδηεξ πμο 

ηζξ ηαεμνίγεζ ςξ οπμηείιεκα πνάλδξ ηαζ αίμο. Η ενβαζία ηςκ βοκαζηχκ είκαζ 

ζοκοθαζιέκδ ιε ηζξ οθζηέξ ακάβηεξ ηςκ ακενχπςκ, εκχ εκμπμζεί ημ δζακμδηζηυ ιε ημ 

ζςιαηζηυ ζημζπείμ. Ο θυνημξ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ είκαζ ζδιακηζηά ιεβαθφηενμξ απυ 

εηείκμ ηςκ ακδνχκ, πζμ πμθφιμνθμξ ηαζ ζοπκά ακεηηίιδημξ, ηαεχξ μζ βοκαίηεξ 

πνεζάγεηαζ αοηέξ κα παναημθμοεμφκ, κα ιενζικμφκ ηαζ κα πανειααίκμοκ 

αδζαθείπηςξ, υκηαξ ζε επαθή ιε ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ αθθαβέξ ηςκ ζπεηζηχκ 

ηαηαζηάζεςκ. Σμ βοκαζηείμ θφθμ εβηφπημκηαξ ζημκ ηυζιμ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 
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ζοκεδηχκ ηαζ οθζηχκ δζαδζηαζζχκ, επζηεθεί ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ακαπαναβςβή 

ημο ακενχπζκμο είδμοξ, βεκκχκηαξ ηαζ ακαηνέθμκηαξ ηα παζδζά ημοξ ςξ ιδηένεξ. Καζ 

αοηή δ αζςιέκδ πνάλδ ηδξ ακαπαναβςβήξ δεκ ιπμνεί κα εεςνδεεί ίδζα ιε ηδκ 

παναβςβή αβαεχκ ηαζ ηδκ πνμζθμνά δζαθυνςκ οπδνεζζχκ. Οζ βοκαίηεξ ςξ 

ημζκςκζηή μιάδα, θμζπυκ, ζοκδέμκηαζ ααεζά ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ ηαζ ιε ηδκ 

ηαεδιενζκή γςή, ηαεχξ ηαζ ιε ιζα ζοκέπεζα ιε ημκ θοζζηυ ηυζιμ ηαζ ημοξ άθθμοξ 

ακενχπμοξ (Hartsock, 1983, ζζ. 291-293, 298) 

 ηδ εεςνία ηδξ Hartsock, ημ θφθμ ηαηαζηεοάγεηαζ ημζκςκζηά ιέζα απυ ηζξ 

ηαεδιενζκέξ δναζηδνζυηδηεξ ηζξ μπμίεξ ακαθαιαάκμοκ ηα άημια ζηδ γςή ημοξ, 

ζοκδέμκηαξ ααεζά ηζξ βοκαίηεξ ιε ηδκ ακαηνμθή παζδζχκ ηαζ ιε ηδ θνμκηίδα ηδξ 

μζημβέκεζαξ ηαζ ημο κμζημηονζμφ. Η ζημπζά ηςκ βοκαζηχκ εεςνείηαζ πνμκμιζμφπα, 

πάνδ ζηδ δοκαηυηδηα ηδκ μπμία έπεζ κα ακαβκςνίγεζ ηδ ιενμθδρία ηδξ ηονίανπδξ 

ακδνμηεκηνζηήξ ημζιμεζηυκαξ ζηδ αάζδ ηςκ ηαεδιενζκχκ οθζηχκ ζπέζεςκ ηςκ 

βοκαζηχκ. Δπμιέκςξ, ζφιθςκα ιε αοηή ηδ ζοθθμβζζηζηή, μζ αζπμθίεξ ηςκ βοκαζηχκ 

είκαζ ζδιακηζηέξ βζα ηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ηαζ κμδιαημδμημφκηαζ ιέζα ζηδκ 

εηάζημηε ημζκςκία. Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ηδξ Hartsock δζεηδζηεί 

ηδκ απυδμζδ ζδιαζίαξ ζηζξ βοκαζηείεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ, βεκζηυηενα, ζηζξ 

βοκαζηείεξ γςέξ, ζηδκ ημζκςκία, πνμηεζιέκμο κα ανεεί δ ακδνμηεκηνζηυηδηα ζηζξ 

ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ζηδ βκςζζαηή παναβςβή. Η εκαζπυθδζδ ηςκ βοκαζηχκ ιε ηζξ 

μζηζαηέξ ενβαζίεξ ηαζ δ έκημκδ ειπθμηή ηςκ βοκαζηχκ ιε ηζξ δζάθμνεξ ακάβηεξ ηδξ 

μζημβέκεζαξ ηαεζζηά θακενυ ημκ ημζκςκζηυ παναηηήνα ημο θφθμο, ζημκ μπμίμ 

ααζίγεηαζ ηαζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, πνμηεζιέκμο κα δχζεζ ζηδ 

ζημπζά ηςκ βοκαζηχκ έκα είδμξ επζζηδιζημφ πνμκμιίμο.  

 Η Hartsock, υιςξ, δεκ ακαθφεζ πμθφ αοηή ηδκ εονφηενδ μπηζηή ηςκ βοκαζηχκ, 

πένα απυ ηδ αάζδ ηδξ ζηδκ ηεκηνζηή εέζδ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ ακαηνμθή ηαζ ηδ 

θνμκηίδα. Γεκ ακαθφεζ ηζ ζοκεπάβεηαζ ιζα ηέημζα εονφηενδ μπηζηή ηςκ βοκαζηχκ βζα 

ηδ θειζκζζηζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ. Γεκ ελδβεί πχξ αηνζαχξ πνμηφπηεζ δ 

δοκαηυηδηα ακαβκχνζζδξ ηδξ ιενμθδρίαξ ηδξ ζοκήεμοξ βκχζδξ ιέζα απυ ηδ ιεθέηδ 

ηςκ οθζηχκ ζπέζεςκ ηςκ δφμ θφθςκ ηαζ ιέζα απυ ηδ ζφκδεζδ ηςκ βοκαζηχκ ιε ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ηαζ ηδκ ηαεδιενζκή γςή. 

 Αοηή δ ανπζηή θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ θαίκεηαζ κα 

ακηζιεηςπίγεζ ηζξ βοκαίηεξ ςξ ιζα εζςηενζηά εκζαία μιάδα δ μπμία ιμζνάγεηαζ ηα ίδζα 
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εκδζαθένμκηα ηα μπμία ζοβηνμημφκ αοηή ηδ θειζκζζηζηή ζημπζά. Η Hartsock, 

ελάθθμο, δδθχκεζ υηζ εζηζάγεζ ζηα ημζκά ζδιεία ιεηαλφ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ δεκ 

αζπμθείηαζ ιε ηζξ δζαθμνέξ ημοξ (Hartsock, 1983, ζ. 290). Ακηίεεηα, δ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ υπςξ αοηή ακαπηφζζεηαζ ζηδ ζοκέπεζα επζπεζνεί κα δχζεζ 

ζδιαζία ζηζξ δζαθμνέξ ηςκ βοκαζηχκ, ακηζηνμφμκηαξ ηδκ ηαηδβμνία υηζ δεζιεφεηαζ 

ζε ιζα μοζζμηναηζηή βοκαζηεία θφζδ. (Potter, 2006, ζζ. 136, 155). Πχξ δ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, θμζπυκ, ελεθίζζεηαζ ζε έκα επυιεκμ επίπεδμ πένα απυ 

ηδκ πναβιάηεοζδ ηςκ οθζηχκ ζοκεδηχκ ηδξ γςήξ ηςκ αηυιςκ μζ μπμίεξ ζοκάδμοκ ιε 

ηδκ παναδεδεβιέκδ ακηίθδρδ βζα ηα έιθοθα οπμηείιεκα;  

 

3.3 Η θπξίωο θεκηληζηηθή επηζηεκνινγία ηεο ζθνπηάο  

Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ηδκ μπμία οπεναζπίγεηαζ δ Sandra Harding 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ ημζκςκζηή πθαζζζμεέηδζδ ηδξ βκχζδξ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ 

παναδμζζαηή εέα απυ πμοεεκά (view fromnowhere), ηαεχξ δ έκκμζα θφθμ πνεζάγεηαζ 

κα πνμζδζμνίγεηαζ ηάεε θμνά ιε αάζδ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ημζκςκζηή, πμθζηζηή ηαζ 

πμθζηζζηζηή εέζδ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο. Άνα, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ 

ζημπζάξ, δεκ επζδζχηεζ ιζα απμπθαζζζςιέκδ, αιενυθδπηδ μπηζηή, απμημιιέκδ απυ 

ηζξ ζζημνζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ. Πνμζθαιαάκεζ ηάεε θμνά ιενμθδπηζηέξ 

μπηζηέξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, άθθεξ πενζζζυηενμ ηαζ άθθεξ θζβυηενμ ιενμθδπηζηέξ, 

πνμηεζιέκμο κα επζηφπεζ ιζα πθδνέζηενδ ηαηακυδζδ ημο ηυζιμο, ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

οθζζηάιεκδ εεςνμφιεκδ ςξ μοδέηενδ αθθά ακδνμηεκηνζηή μπηζηή. ηδ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, μζ επζζηδιζημί ζηυπμζ ιπμνμφκ κα επζηεοπεμφκ ιυκμ εάκ 

ημ θφθμ δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ επζζηδιμθμβία.Η εεςνία αοηή δεκ 

επζηαθείηαζ έιθοηεξ ηαζ αζμθμβζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ ςξ πυνμ 

βζα ηδ θειζκζζηζηή ακάθοζδ ηαζ ηδ δζηαζμθυβδζδ ηδξ βκχζδξ. ε ζαθή ακηίεεζδ πνμξ 

ιζα μοζζμθμβζηή εκκμυδζδ ηδξ έκκμζαξ ημο θφθμο, ζοθθαιαάκεζ ηδ βκχζδ ημο θφθμο 

ςξ ημζκςκζηά πθαζζζμεεηδιέκδ (socially situated) ηαζ άνα ηα παναηηδνζζηζηά πμο 

απμδίδμκηαζ ζηζξ βοκαίηεξ ςξ πνμσυκηα ημζκςκζηήξ πθαζζίςζδξ, απμηέθεζια ζπέζεςκ 

ιεηαλφ ηδξ ιενζηήξ ζημπζάξ ηδκ μπμία δζαεέηεζ μ ηονίανπμξ ηαζ ηδξ εονφηενδξ 

ζημπζάξ ημο ηονζανπμφιεκμο, αζηχκηαξ ηνζηζηή ζηδκ ηονίανπδ βκςζζαηή παναβςβή 

δ μπμία έπεζ ζηδνζπηεί ηαηά αάζδ ζηζξ ειπεζνίεξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ 



95 

 

ακδνχκ.(Crasnow, 2013, ζ. 417∙ Harding, 1991, ζ. 47, 59, 119, 133∙ Pinnick, 2008b, 

ζ. 186) 

 Σμ ενχηδια πμο ελεηάγεηαζ εδχ είκαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ θειζκζζηζηήξ 

ζημπζάξ ακαθμνζηά ιε ηδ βκχζδ ζημ πθαίζζμ ηδξ επζζηδιμθμβζηήξ εεςνίαξ ηδξ 

Harding, πνμηεζιέκμο κα ηαηακμδεεί, ζηδ ζοκέπεζα, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ εκκμεί ηαζ 

δζαζθαθίγεζ δ Harding ηδκ αλία ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

δζηαζμθυβδζδξ ηδξ βκχζδξ. ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, δ ηαημπή 

ιζαξ πενζεςνζμπμζδιέκδξ ημζκςκζηήξ εέζδξ δεκ είκαζ επανηήξ ζοκεήηδ βζα ηδκ 

επίηεολδ ηάπμζμο επζζηδιζημφ πνμκμιίμο. (Crasnow, 2008, ζ. 1093). Δλάθθμο, δ 

θειζκζζηζηή ζημπζά ακαθμνζηά ιε ηδ βκχζδ δεκ απμδίδεηαζ αοημιάηςξ ζημ 

οπμηείιεκμ βοκαίηα θυβς ηδξ εδθοηήξ θφζδξ ημο, δεκ πνυηεζηαζ βζα ιζα 

μοζζμηναηζηή ζημπζά ηςκ βοκαζηχκ (women’s standpoint). Η θεμινιζηική 

ζκοπιάαθμνά ηδ βκχζδ ηαζ πνμηείκεηαζ ςξ έκα επίιμπεμ επίηεοβια, πνμενπυιεκμ απυ 

ηδ δζενβαζία ηδξ έβενζδξ ηδξ αοημζοκείδδζδξ ηςκ βοκαζηχκ. Η έιπναηηδ 

εκαζπυθδζή ημοξ ιε ηδκ ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή γςή, ιε ζημπυ κα ηαηαδεζπηεί υηζ μζ 

ζπέζεζξ ηονζανπίαξ ηαζ οπμηαβήξ μζημδμιμφκηαζ πάκς ζε θακεαζιέκεξ πνμτπμεέζεζξ, 

ζοζηήκεζ ημ ζπεζζαηυ πθαίζζμ ηδξ βοκαζηείαξ ζοκεζδδηυηδηαξ. Η έκκμζα ζημπζά, 

ζοκεπχξ, κμείηαζ ςξ επίηεοβια ημ μπμίμ ακαδφεηαζ ςξ απμηέθεζια ειπθμηήξ ζε 

πμθζηζηυ αβχκα μιάδαξ δνχκηςκ, μζ μπμίεξ έπμκηαξ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ηαζ ζοκήεςξ 

οπμδεέζηενδ εέζδ έκακηζ άθθςκ ζηζξ δζάθμνεξ ζενανπζηέξ ζπέζεζξ ηδξ 

ημζκςκζημπμθζηζηήξ μνβάκςζδξ, επζπεζνμφκ κα ακαθφζμοκ ηαζ κα ιεηααάθμοκ ηζξ 

ζοκεήηεξ ηδξ γςήξ ημοξ (Code, 1998, ζ. 180∙ Potter, 2007, ζ. 239∙ Potter, 2006, ζζ. 

131-132). Δπμιέκςξ, δ ηαηάηηδζδ ιζαξ επζζηδιζηά πνμκμιζμφπαξ θειζκζζηζηήξ 

ζημπζάξ απαζηεί εκενβδηζηή εκαζπυθδζδ ιε ημκ θειζκζζηζηυ αβχκα. Μέζς 

εεςνδηζηήξ ακάθοζδξ ηαζ πμθζηζημφ αβχκα, μζ βοκαίηεξ ιπμνμφκ κα απμηαθφρμοκ ηζξ 

πναβιαηζηέξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ μζ μπμίεξ απμηνφπημκηαζ ζηδ αάζδ ημζκςκζηχκ 

ζπέζεςκ πμο εηθνάγμοκ ηζξ ειπεζνίεξ ημο ηονίανπμο ακδνζημφ θφθμο.(Grasswick, 

2013, ζ. 10∙ Hartsock, 1983, ζ. 304) 

 Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ απμννίπηεζ ηδκ οζμεέηδζδ ιζαξ 

ζπεηζηζζηζηήξ μπηζηήξ, ηαεχξ δζαθςκεί ιε ηδκ ζδέα υηζ οπάνπμοκ ελίζμο πνήζζιμζ 

πυνμζ απυ ηάεε ημζκςκζηή ηαηάζηαζδ, πνμηεζιέκμο κα ζοβηνμηδεεί δ βκχζδ 

ακαθμνζηά ιε ημκ ηυζιμ. Ακηίεεηα, οπμζηδνίγεζ λεηάεανα υηζ μνζζιέκεξ ημζκςκζηέξ 
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ηαηαζηάζεζξ οπενηενμφκ ςξ ζδιεία έκανλδξ βκςζζαηχκ πνμβναιιάηςκ. (Harding, 

1993, ζ. 61) 

 Με πμζμκ ηνυπμ μζ ζημπζέξ ηαζ ηα δζαηνζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαηάζηαζδξ 

ηςκ δζαθμνεηζηχκ ιεηαλφ ημοξ βοκαζηχκ ιπμνμφκ κα θεζημονβήζμοκ ςξ πυνμζ βζα ηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβζηή ένεοκα ηαζ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ επζζηήιδ, 

ζοβηνμηχκηαξ αηνζαέζηενεξ ηαζ πθδνέζηενεξ ελδβήζεζξ; Η Harding επζηαθείηαζ 

ανπζηά ημ επζπείνδια ηδξ Smith, επζζδιαίκμκηαξ αζθαθχξ υηζ αοηυ ιπμνεί κα 

βεκζηεοηεί πένακ ηδξ ημζκςκζμθμβίαξ, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μ ηαεδιενζκυξ 

παναηηήναξ ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ είκαζ πνμηζιυηενμξ απυ ημκ ηονίανπμ 

ακδνμηεκηνζηυ βζα ηδκ έκανλδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ. Οζ γςέξ ηςκ βοκαζηχκ 

ιπμνμφκ κα ζδςεμφκ ςξ αθεηδνία βζα κέα ηνζηζηά ενςηήιαηα ακαθμνζηά ιε ηζξ 

ζπέζεζξ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ αθθά ηαζ βζα ημ ζφκμθμ ηδξ ημζκςκίαξ. Γζα πμζμ θυβμ μζ 

βοκαίηεξ ακαθαιαάκμοκ μνζζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ ηδ θνμκηίδα ακενχπζκςκ 

υκηςκ ηαζ πχνςκ, πενζζζυηενμ απυ υ,ηζ μζ άκδνεξ; Πχξ αοηυ επζδνά ζηδκ ημζκςκία 

ηαζ ζημοξ εεζιμφξ ηδξ; Μέζα απυ ηδκ πναβιάηεοζδ ηςκ ενςηδιάηςκ αοηχκ, 

πνμηφπηεζ ιζα θζβυηενμ ιενμθδπηζηή ηαζ θζβυηενμ παναπμζδιέκδ ηαηακυδζδ ηςκ 

γδηδιάηςκ ηςκ βοκαζηχκ αθθά ηαζ ηςκ ζπέζεχκ ημοξ ιε ημοξ άκδνεξ ηαζ ημ ζφκμθμ 

ημο ηυζιμο. φιθςκα ιε αοηυκ ημκ ζοθθμβζζιυ ηδξ Smith ημκ μπμίμ ακαζοβηνμηεί δ 

Harding, μ έιθοθμξ ηαηαιενζζιυξ δναζηδνζμηήηςκ επδνεάγεζ ηδκ μπηζηή ηςκ 

ακδνχκ ηαζ ηςκ βοκαζηχκ ςξ πνμξ ηδ βκχζδ. Αηυιδ, μζ βοκαζηείεξ ειπεζνίεξ δεκ 

ιπμνμφκ κα ηαηακμδεμφκ ιε ηα ζπδιαηζζιέκα ζηενεμηοπζηά εκκμζαηά ζπήιαηα ηςκ 

ακδνχκ ηα μπμία εηθαιαάκμοκ ηζξ εεςνμφιεκεξ ενβαζίεξ ηςκ βοκαζηχκ ακαθμνζηά 

ιε ηδ θνμκηίδα ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ημο κμζημηονζμφ ςξ θοζζηή ηάζδ ηςκ βοκαζηχκ. 

Οζ βοκαζηείεξ δναζηδνζυηδηεξ πνέπεζ κα ηαηακμμφκηαζ ιε έκκμζεξ μζ μπμίεξ 

οπαβμνεφμκηαζ απυ ηδ βοκαζηεία ειπεζνία. (Harding, 1990b, ζζ. 92-93∙ Harding, 

1991, ζ. 119, 128∙ Harding, 1993, ζ. 55∙  Potter, 2006, ζ. 149) 

 Πχξ μζ γςέξ ηςκ βοκαζηχκ, θμζπυκ, υπςξ αοηέξ έπμοκ ζπδιαηζζηεί ιέζα ζηδκ 

ημζκςκία, ζοβηνμηχκηαξ ηδ θειζκζζηζηή ζημπζά πμο ζηδνίγεηαζ ζηδκ έβενζδ ηδξ 

αοημζοκείδδζδξ ηςκ βοκαζηχκ, ιπμνμφκ κα θεζημονβμφκ ςξ μζ αάζεζξ βζα ηδ 

βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ; φιθςκα ιε ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, ημ 

θφθμ ηαεμνίγεζ ηδκ επζζηδιζηή πνυζααζδ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ζημκ ηυζιμ. 

(Fricker, 2000, ζ. 147). Η ακάθοζδ ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ λεηζκά απυ ηζξ 

πναβιαηζηέξ γςέξ ηςκ βοκαζηχκ ιέζα ζε ζοβηεηνζιέκδ ηάεε θμνά ηάλδ ηαζ 
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ημοθημφνα. Μέζς ηδξ επζηέκηνςζδξ ηδξ ένεοκαξ ζηζξ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ πμο 

ζοβηνμημφκ ηδκ «μπηζηή ημο άθθμο» πανάβεηαζ ιζα ηνζηζηή ζηάζδ πμο ζοιαάθθεζ 

ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ηδξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ. (Harding, 1991, ζ. 151) 

 Η εεςνία ηδξ Harding αζθαθχξ δεκ οπμζηδνίγεζ υηζ μζ ειπεζνίεξ ηςκ 

βοκαζηχκ εειεθζχκμοκ ηδ βκχζδ ιε πζμ αλζυπζζημ ηνυπμ ιυκμ ηαζ ιυκμ επεζδή είκαζ 

βοκαζηείεξ. Σμκίγεζ υηζ μζ ειπεζνίεξ ηςκ βοκαζηχκ έπμοκ ζπδιαηζζηεί ημζκςκζηά ζημ 

πθαίζζμ ηςκ ημζκςκζηχκ ημοξ ζπέζεςκ ηαζ ακαβκςνίγεζ ηδκ πζεακυηδηα μζ βοκαίηεξ 

κα πνμαάθθμοκ ηαζ πανάθμβα ή παναπθακδηζηά επζπεζνήιαηα ηα μπμία δεκ 

εοζηαεμφκ επζζηδιμκζηά. Η Harding ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ επζδναζηζηυηδηα ηδξ γςήξ 

ηςκ βοκαζηχκ ζηδ βκχζδ ςξ αθεηδνζαηή παναδμπή ηδξ θειζκζζηζηήξ ένεοκαξςξ βζα 

ηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ, πςνίξ κα ηδκ εεςνεί ςξ ακχηενδ βκχζδ.(Harding, 1991, ζ. 

132). Βέααζα, οπμζηδνίγεζ υηζ δεκ επζηοβπάκεηαζ μνεή ηαηακυδζδ ημο ηυζιμο ιε 

αάζδ ηδκ μπηζηή ηςκ ηονίανπςκ μιάδςκ, μπηζηή πμο ηδκ ηαεμνίγμοκ μζ 

ζοβηεηνζιέκεξ εζδζηέξ ακάβηεξ ηαζ επζεοιίεξ, ςζηυζμ πζζηεφεζ υηζ δ οπμηαβιέκδ 

ημζκςκζηή εέζδ ηςκ βοκαζηχκ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε πθδνέζηενδ ηαηακυδζδ. 

(Harding, 1986, ζ. 26∙ Harding, 1991, ζ.307)  

 Δθυζμκ δ ένεοκα ηαζ δ ζηέρδ πνέπεζ κα λεηζκμφκ απυ ηζξ ηαεδιενζκέξ γςέξ 

ηςκ πενζεςνζμπμζδιέκςκ,  δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ οπμζηδνίγεζ υηζ 

μζ βοκαίηεξ ςξ ημζκςκζηά ηαηαπζεζιέκεξ απμηημφκ έκα είδμξ βκςζζαημφ πνμκμιίμο 

βζα ηδκ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα. Απμηημφκ θεπημιενείξ ηαζ ζηναηδβζημφ 

παναηηήνα βκχζεζξ βζα ημ πχξ θεζημονβεί δ ημζκςκζηή ηάλδ, χζηε κα ιπμνμφκ κα 

επζαζχκμοκ ιέζα ζε αοηή. Αοηή δ βκχζδ θεζημονβεί ςξ ημ εειέθζμ ηδξ πνμζπάεεζάξ 

ημοξ κα οπμκμιεφζμοκ ηδκ ημζκςκζηή ημοξ ηαηάζηαζδ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ ηαηαπίεζήξ 

ημοξ, ηαηαδεζηκφμκηαξ ημκ αθφζζημ παναηηήνα ηδξ οπενάζπζζδξ ηδξ φπανλδξ ιζαξ 

παηνζανπζηήξ ημζκςκζηήξ δμιήξ, ιε ζηυπμ κα ιεηαζπδιαηζζημφκ μζ ημζκςκζηέξ δμιέξ. 

(Code, 1998, ζ. 180∙ Harding, 1993, ζ. 50) 

 Τπμζηδνίγεηαζ, θμζπυκ, υηζ δ ηαεζενςιέκδ βκχζδ ηςκ κεχηενςκ δοηζηχκ 

ημζκςκζχκ πνμένπεηαζ ηαζ ζοβηνμηείηαζ απυ έκα πενζμνζζιέκμ είδμξ ημζκςκζηήξ 

ειπεζνίαξ. Πανάθθδθα, μζ θειζκζζηζημί βκςζζαημί ζζπονζζιμί πνμένπμκηαζ απυ έκα 

είδμξ ημζκςκζηήξ ειπεζνίαξ δ μπμία είκαζ θζβυηενμ παναπμζδηζηή (less distorted) ηαζ 

πενζζζυηενμ πθήνδξεκ ζπέζεζ ιε ηδκ ειπεζνία ηδξ παναδεδεβιέκδξ επζζηδιμθμβίαξ, δ 

μπμία πνμαάθθεζ ηδκ ηονίανπδ ακδνμηεκηνζηή ζημπζά. Πνυηεζηαζ βζα ηζξ ειπεζνίεξ μζ 
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μπμίεξ πνμένπμκηαζ απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ βοκαζηχκ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα 

εεςνδεμφκ ςξ ζοζηαηζηέξ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ πθδνέζηενςκ βκςζζαηχκ ζζπονζζιχκ. 

(Harding, 1990a, ζ. 95∙ Harding, 1990b, ζ. 92). Οζ δζαθμνεηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο 

ακαθαιαάκμοκ μζ βοκαίηεξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ άκδνεξ δζαθμνμπμζμφκ ηζξ γςέξ ημοξ 

ζηδκ ημζκςκία ηαζ δεκ ιπμνεί πανά κα απμηεθέζμοκ πυνμοξ βζα ηδ θειζκζζηζηή 

ένεοκα ζηδκ επζζηδιμθμβία. οκεπχξ, δ εεχνδζδ ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ ςξ 

αθεηδνζαηή πδβή απμθακηζημφ θυβμο αζηεί ηνζηζηή ζηδκ ηονίανπδ βκςζζαηή 

παναβςβή δ μπμία έπεζ ζηδνζπηεί ηαηά αάζδ ζηζξ γςέξ ηςκ ακδνχκ. (Harding, 1991, 

ζ. 121, 126)  

 Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ βοκαζηεία ηαηακυδζδ ηδξ γςήξ ιπμνεί κα είκαζ 

ζθαζνζηυηενδ, αηνζαχξ επεζδή βοκαίηεξ ςξ ηονζανπμφιεκεξ είκαζ ζε εέζδ κα 

ιεζχκμοκ ηζξ ιενμθδπηζηέξ ακδνμηεκηνζηέξ πενζβναθέξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, 

ηαεχξ θαιαάκμοκ οπυρδ ηδκ μπηζηή αοηχκ πμο ακηζζηέημκηαζ ζηδκ ηαηαπίεζδ. 

(Harding, 1991, ζ. 121, 126)     

 φιθςκα ιε ηδ Harding, ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, δ  

έκανλδ ηδξ ένεοκαξ απυ ηζξ γςέξ ηςκ βοκαζηχκ, υπςξ ηζξ ζοθθαιαάκεζ δ θειζκζζηζηή 

εεςνία, μδδβεί ζηδκ παναβςβή ηνζηζηχκ ενςηδιάηςκ βζα ηδκ ημζκςκία, ηαεχξ ηαζ 

ζηδ εειαημπμίδζδ κέςκ πνμαθδιαηζηχκ βζα ηδκ ημζκςκζηή γςή. Σμ πενζεπυιεκμ ηςκ 

πνμαθδιάηςκ αοηχκ ηαεζζημφκ ζαθή ηδκ παναιέθδζδ ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ 

ηδκ ακαβηαζυηδηα ακάδεζλήξ ημοξ ςξ ηεκηνζηχκ πνμαθδιάηςκ ηδξ επζζηδιμκζηήξ 

ένεοκαξ. Οζ βοκαίηεξ ιπμνμφκ κα ακηζθαιαάκμκηαζ ηαθφηενα ηζξ ζελζζηζηέξ 

οπμεέζεζξ ζηδκ ημζκςκία, ηαεχξ αζχκμοκ ζοκεήηεξ ηαηαζημθήξ απμηθεζζιμφ. 

Δπεζδή μζ ζοκεήηεξ ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ ημζκςκία είκαζ δοζιεκέζηενεξ απυ 

ηζξ ακηίζημζπεξ ηςκ ακδνχκ, δ ιεθέηδ ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ ιπμνεί κα επζηφπεζ κα 

ζοκεζδδημπμζδεμφκ ηα ζοβηεηνζιέκα ενςηήιαηα ακαθμνζηά ιε ηδκ ημζκςκία δ μπμία 

ανίζηεηαζ οπυ ηαηαπίεζδ. Σα παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαηαπίεζδξ ηςκ βοκαζηχκ ιπμνμφκ 

κα θςηίγμοκ αεέαηεξ υρεζξ ηδξ ημζκςκίαξ μζ μπμίεξ απμηνφπημκηαζ ή απμζζςπμφκηαζ 

απυ ηδκ μπηζηή ηδξ ηονίανπδξ επζζηδιμκζηήξ αθήεεζαξ. Δπμιέκςξ, ιε ημκ ηνυπμ 

αοηυ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ είκαζ πζεακυκ κα οζμεεηδεμφκ θζβυηενμ παναπμζδιέκμζ 

βκςζζαημί ζζπονζζιμί ηαζ θζβυηενμ παναπμζδιέκεξ πενζβναθέξ ηςκ ημζκςκζηχκ 

ζπέζεςκ αηνζαχξ επεζδή έπμοκ θάαεζ οπυρδ ηζξ ειπεζνίεξ ηςκ βοκαζηχκ. Γζα ηδ 

Harding, o αβχκαξ εκάκηζα ζηδκ ακδνζηή ηονζανπία πνμζδίδεζ ζηδ ζημπζά ηςκ 

βοκαζηχκ ιζα πθδνέζηενδ ακηίθδρδ ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. (Harding, 
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1990b, ζ. 92∙ Harding, 1991, ζ. 69, 126∙ Harding, 1993, ζζ. 56, 60, 62∙ Thayer-Bacon 

& Turner, 2007, ζ. 300). 

 Ο ηνυπμξ αίςζδξ ηςκ δζαθυνςκ ζοκαζζεδιάηςκ απυ ηζξ βοκαίηεξ ςξ ημ 

ηαηαπζεζιέκμ θφθμ εηθνάγεζ ηζξ ημζκςκζηέξ πναηηζηέξ ηαζ ηα ημζκςκζηά κμήιαηα ηα 

μπμία οπεζζένπμκηαζ ζημκ ηνυπμ εηδήθςζδξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ακαθμνζηά ιε ημκ 

ηνυπμ πμο μζ βοκαίηεξ έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί ημζκςκζηά, δίκμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα ζηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία κα ελεηάζεζ ηαζ αοηή ηδκ πηοπή ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ ζηδ 

βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ. (Harding, 1991, ζ. 122) 

 Οζ βοκαίηεξ ςξ ηαηαπζεζιέκδ ημζκςκζηή μιάδα, εκ ζπέζεζ ιε ημοξ άκδνεξ,  

δεκ ζημπεφμοκ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ οπάνπμοζαξ ημζκςκζηήξ ηαηάζηαζδξ αθθά ζηδκ 

ακαηνμπή ημο ηαηαπζεζηζημφ παναηηήνα ηδξ. ηδ αάζδ αοηή, δ μπηζηή ηδξ γςήξ ηςκ 

βοκαζηχκ ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ μδδβεί ζηδ δζαηφπςζδ κέςκ ηνζηζηχκ 

ακαθφζεςκ. Σα ζημζπεία ηδξ ηαηαπίεζδξ ηςκ βοκαζηχκ θςηίγμοκ πθεονέξ ηδξ 

ημζκςκίαξ μζ μπμίεξ απμζζςπχκηαζ απυ ηδκ μπηζηή ηςκ ηονίανπςκ μιάδςκ. Μέζα 

απυ ηδκ μπηζηή ηςκ βοκαζηχκ, μνζζιέκεξ ημζκςκζηέξ ηαηαζηάζεζξ βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ 

ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, οπυ ιζα μπηζηή πμο εθέβπεζ ηα ηνζηήνζα πμο ηζξ ηάκμοκ 

απμδεηηέξ ή  απμννζπηέεξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ. (Harding, 1991, ζ. 126, 150).  

 Πμζμζ είκαζ, θμζπυκ, μζ αανφκμκηεξ θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ δ εκαζπυθδζδ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ιε ηδκ μπηζηή ηςκ ακηζζηεηυιεκςκ ζηδκ ηαηαπίεζδ 

βοκαζηχκ επζηνέπεζ ηδ ζοβηνυηδζδ θζβυηενμ ιενμθδπηζηχκ βκςζζαηχκ ζζπονζζιχκ 

απυ ηζξ ζοκήεεζξ ηονίανπεξ πενζβναθέξ; Ο αβχκαξ ηςκ ημζκςκζηά ηαηαπζεζιέκςκ 

μιάδςκ εκάκηζα ζηδκ ηαηαπίεζδ ηαζ ηδκ ακδνζηή ηονζανπία απμηεθεί ιζα δζαδζηαζία 

εκενβδηζηήξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ηςκ βκςζζαηχκ οπμηεζιέκςκ ηαζ πανάβεζ 

ζοκεζδδηά πθδνέζηενεξ πενζβναθέξ ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. Τπυ αοηή ηδκ 

έκκμζα, μ θειζκζζηζηυξ αβχκαξ ακμίβεζ ημκ δνυιμ βζα ηδ ιεθέηδ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ 

ηνοιιέκςκ πθεονχκ ηςκ έιθοθςκ ζπέζεςκ ζηδκ ημζκςκία ηαζ ηςκ ζπέζεχκ ημοξ ιε 

ημοξ ηονίανπμοξ εεζιμφξ μζ μπμίμζ ηζξ ειπεδχκμοκ. Δπμιέκςξ, δ θειζκζζηζηή 

πμθζηζηή είκαζ ακαβηαία βζα ηδ ζοβηνυηδζδ θζβυηενμ ιενμθδπηζηχκ πενζβναθχκ, 

ηαεχξ ηαηαδεζηκφεζ ηδκ ακάβηδ βζα ιζα δζενεφκδζδ πένακ ηςκ θακενχκ ζημζπείςκ 

ηδξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ, ελεηάγμκηαξ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ιζα άδζηδ ημζκςκζηή ηάλδ 

δζαηδνείηαζ. (Harding, 1991, ζ. 126-127, 150) 
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 Ιδςιέκεξ απυ ιζα παναδμζζαηή μπηζηή, μζ βοκαίηεξ επζζηήιμκεξ, θζθυζμθμζ ή 

ηαζ βεκζηά μζ βοκαίηεξ μζ μπμίεξ αζπμθμφκηαζ ιε ημκ πχνμ ημο δζακμδημφ ςξ 

βκςζζαηά οπμηείιεκα ανίζημκηαζ ηαοηυπνμκα ηαζ ζημ πενζεχνζμ ηαζ ζημ ηέκηνμ ςξ 

πνμξ ηδ βκχζδ. (Harding, 1991, ζ. 275). Η Harding επζηαθείηαζ ηδκ Collins, δ μπμία, 

απυ ιζα ημζκςκζμθμβζηή μπηζηή, οπμζηδνίγεζ υηζ μζ βοκαίηεξ επζζηήιμκεξ θεζημονβμφκ 

ςξ λέκμζ εκηυξ (outsiderswithin). Η Αθνμαιενζηακζηή θειζκζζηζηή ζημπζά 

ζοκεζζθένεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ, δζενεοκχκηαξ πηοπέξ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ μζ μπμίεξ ζοκήεςξ ζοζημηίγμκηαζ. Οζ βοκαίηεξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε 

ηδκ επζζηήιδ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ακηζθαιαάκμκηαζ ηαζ ηδκ βοκαζηεία μπηζηή ηαζ 

ηδκ μπηζηή ηδξ ηονίανπδξ επζζηήιδξ. Καθμφκηαζ κα ακηζθαιαάκμκηαζ ηδκ ηονίανπδ 

ημζιμεζηυκα, ανζζηυιεκεξ ηδκ ίδζα ζηζβιή ιέζα ζε ιζα πενζεςνζμπμζδιέκδ εέζδ, δ 

μπμία ημοξ πνμζθένεζ ιζα εκαθθαηηζηή ηαηακυδζδ ημο ηυζιμο. Αοηή ηδ δοκαηυηδηα 

ηςκ βοκαζηχκ επζζηδιυκςκ κα ανίζημκηαζ ηαζ ζημ πενζεχνζμ ηαζ ζημ ηέκηνμ ηδξ 

βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ δ Harding ηδκ εεςνεί ςξ πυνμ βζα ηδ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβζηή ένεοκα. (Harding, 1991, ζ. 121, 131) 

 Ιδζαίηενδ πνμζμπή δίκεηαζ απυ ημοξ εεςνδηζημφξ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ ηαζ, ζδζαίηενα απυ ηδ Harding, ζημ γήηδια ημο 

βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο, ηαεχξ ζηδκ επζζηδιμθμβία αοηή απμννίπηεηαζ έκα 

εκμπμζδιέκμ (unified) βκςζζαηυ οπμηείιεκμ. Ακηίεεηα, ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ 

επακαζοβηνμηείηαζ ςξ πνμξ ημοξ άθθμοξ, ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ ςξ πνμξ ηδ 

ζπέζδ ημο ιε ηζξ βοκαίηεξ ςξ άθθμοξ. (Code, 1998, ζ. 183∙ Harding, 1991, ζ. 268, 

277) 

 Πμζα είκαζ μνζζιέκα παναηηδνζζηζηά ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ζηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ; Καηανπάξ, ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ είκαζ 

εκζχιαημ ηαζ μναηυ ζηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ ηαζ ημπμεεηείηαζ ιέζα ζηζξ έιθοθεξ 

ζπέζεζξ. Η επζζηδιμκζηή ζηέρδ λεηζκά απυ ηδκ πναβιαηζηή γςή, δ μπμία 

απμηοπχκεηαζ ζηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ. Δπμιέκςξ, δ επζζηδιμκζηή βκχζδ ακήηεζ 

ηάεε θμνά ζε ιζα μνζζιέκδ επμπή, είκαζ ζζημνζηά πθαζζζμεεηδιέκδ ηαζ ημ βκςζζαηυ 

οπμηείιεκμ έπεζ ζοβηεηνζιέκδ έιθοθδ, ηαλζηή, πμθζηζζηζηή ηαζ ζζημνζηή 

δζαιυνθςζδ. Σμ ζδακζηυ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ 

ζημπζάξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηζξ ημζκςκζηέξ ειπεζνίεξ ηδξ ηαηαπίεζδξ. Αοηυ ημ εκζχιαημ 

παναηηδνζζηζηυ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζηα ζοκαζζεήιαηα 

κα ιπμνμφκ κα θεζημονβμφκ ςξ πδβή βκχζδξ βζα ηα ακηίζημζπα βκςζζαηά 
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ακηζηείιεκα. Σμ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ιπμνεί κα έπεζ ζοκαζζεδιαηζηή εκαζπυθδζδ 

ιε ημ βκςζζαηυ ακηζηείιεκμ. (Harding, 1993, ζ. 63∙ Potter, 2006, ζ. 136∙ Longino, 

1993, ζ. 106) 

 Γεφηενμκ, ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ 

ζημπζάξ δεκ είκαζ μοζζαζηζηά δζαθμνεηζηυ ςξ πνμξ ημ είδμξ απυ ημ βκςζζαηυ 

ακηζηείιεκμ. Η απυννζρδ ηςκ μοζζμηναηζηχκ δζαθμνχκ ιεηαλφ ημο βκςζζαημφ 

οπμηεζιέκμο ηαζ ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ βκχζδξ εεςνείηαζ ζοκέπεζα ημο εκζχιαημο 

παναηηδνζζηζημφ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο. Συζμ ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ υζμ 

ηαζ ημ βκςζζαηυ ακηζηείιεκμ δζαιμνθχκμκηαζ απυ ημ ίδζμ είδμξ ημζκςκζηχκ 

δοκάιεςκ. Αοηέξ μζ ημζκςκζηέξ δοκάιεζξ δζαιμνθχκμοκ υπζ ιυκμ ηα ακηζηείιεκα ηςκ 

ημζκςκζηχκ επζζηδιχκ αθθά ηαζ ηα ακηζηείιεκα ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ. Αοηυ 

ζοιααίκεζ επεζδή ηα βκςζζαηά ακηζηείιεκα ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ιεθεηχκηαζ 

επζζηδιμκζηά ςξ ημζκςκζηά ζοβηνμηδιέκα απυ ηζξ ακενχπζκεξ ακδζοπίεξ ηαζ 

δζενεοκήζεζξ. Γζαεέημοκ ζφβπνμκδ πμθζηζζηζηή ζδιαζία βζα ημκ άκενςπμ ηαζ ηδκ 

επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα αθθά έπμοκ ηαζ επζπνυζεεηδ ζδιαζία θυβς ηδξ 

πνμβεκέζηενδξ επζζηδιμκζηήξ δζενεφκδζήξ ημοξ. Οζ επζζηήιμκεξ ένπμκηαζ ζε επαθή 

ηαζ ακηζιεηςπίγμοκ ιε ηάπμζμ ηνυπμ αοηά ηα θοζζηά ακηζηείιεκα ηαζ αοηή δ 

αθθδθεπίδναζδ ζοιαάθθεζ ζηδκ ημζκςκζηή ζοβηνυηδζή ημοξ. (Harding, 1993, ζ. 64) 

 Δπζπθέμκ, ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, ζφιθςκα ιε ηδ 

Harding, ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ςξ άημιμ εκηάζζεηαζ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ ηάεε 

θμνά ημζκςκζηή ηαηάζηαζδ ηαζ, ζοκεπχξ, ςξ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ιπμνεί κα 

εηθδθεεί ηαζ υθδ δ ημζκςκζηή μιάδα δ μπμία ιμζνάγεηαζ αοηή ηδκ ημζκςκζηή 

ηαηάζηαζδ. (Harding, 1991, ζ. 59). Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ 

ακηζηίεεηαζ ζηδκ εζηίαζδ ζε άημια ςξ ιζα δοκαηυηδηα ελήβδζδξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ 

ηνζηζηήξ. Η ημζκυηδηα κμιζιμπμζεί ημζκςκζηά ηδ βκχζδ, ιεηααάθθμκηάξ ηδ απυ 

πνμζςπζηή πεπμίεδζδ ζε βκχζδ ηαζ εεςνχκηαξ ςξ δεδμιέκεξ ηζξ πεπμζεήζεζξ μζ 

μπμίεξ δεκ ελεηάγμκηαζ ηνζηζηά απυ ημκ ηάεε επζζηήιμκα ηαζ εηθνάγμκηαζ ςξ 

ημιιάηζ ηςκ βκςζζαηχκ ζζπονζζιχκ ημο. (Harding, 1993, ζ. 65∙ Potter, 2006, ζ. 138). 

Η Longino, υιςξ, ζζπονίγεηαζ υηζ, πανά ημ ημζκςκζηυ πεδίμ ιέζα ζημ μπμίμ ηίεεηαζ 

ηαζ πανά ηζξ ημζκςκζηέξ ημο αθθδθεπζδνάζεζξ, ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ζηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ είκαζ αημιζηυ. (Longino, 1993, ζζ. 106-109). 

Φαίκεηαζ, θμζπυκ, υηζ ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ 
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ζημπζάξ παναιέκεζ ηαηά αάζδ αημιζηυ, ηίεεηαζ, υιςξ, ηάεε θμνά ιέζα ζηζξ 

ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ, ζηδκ ημζκςκζηή ηαηάζηαζδ. 

 Δπζπθέμκ, ηα οπμηείιεκα ηδξ βκχζδξ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ 

ζημπζάξ είκαζ πμθθαπθά, εηενμβεκή ηαζ ακηζθαηζηά. Η θειζκζζηζηή ζηέρδ ζηδκ 

επζζηδιμθμβία αοηή δεκ λεηζκά απυ ιζα μοζζμηναηζηά κμμφιεκδ ηοπζηή ηαζ εκζαία 

βοκαζηεία γςή, αθθά απυ πμθθέξ ηαζ ακηζεεηζηέξ βοκαζηείεξ γςέξ, πανάβμκηαξ έηζζ 

πμθθαπθέξ ηαζ ακηζθαηζηέξ θειζκζζηζηέξ πενζβναθέξ. Η αθεηδνία βζα θζβυηενμ 

ιενμθδπηζηή βκχζδ ιπμνεί κα είκαζ δ γςή ηςκ πθμοζίςκ ή θηςπχκ βοκαζηχκ, ηςκ 

θεοηχκ ή ηςκ έβπνςιςκ, ή ηςκ θεζαζχκ ηαζ μφης ηαεελήξ. Σμ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ 

δεκ μοζζμπμζείηαζ. Αηυιδ, αοηυ ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ έπεζ δζαηθαδςιέκδ 

(bifurcated) ζοκείδδζδ ηαζ αοηυ επαολάκεζ ηδκ πμθθαπθυηδηά ημο. Βνίζηεηαζ, απυ ηδ 

ιζα ιενζά, ημζκςκζηά πενζεςνζμπμζδιέκμ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ανίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ ςξ 

πνμξ ηδκ παναβςβή βκχζδξ. (Harding, 1991, ζ. 284∙ Harding, 1993, ζζ. 65-66) 

 Ο απμηθεζζιυξ ηςκ ακδνχκ απυ ηδ βοκαζηεία μπηζηή εα οπμκυιεοε ηδ 

θειζκζζηζηή μπηζηή; Η Harding δεκ οπμζηδνίγεζ υηζ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία 

ηδξ ζημπζάξ δ βκχζδ πνέπεζ κα πανάβεηαζ ιυκμ απυ βοκαίηεξ. Κάεε έιθοθμ 

οπμηείιεκμ ιπμνεί κα έπεζ ιζα εέζδ ζηδ θειζκζζηζηή ακάθοζδ ηδξ επζζηδιμθμβίαξ 

ηδξ ζημπζάξ. Κάθθζζηα, ακ μζ άκδνεξ ζοιπενζθάαμοκ ζηζξ δζενβαζίεξ ηδξ ζηέρδξ ημοξ 

ηζξ γςέξ ηςκ βοκαζηχκ, ιπμνμφκ, δζαηδνχκηαξ ηδκ ημζκςκζηή ηαοηυηδηά ημοξ ςξ 

ακδνζηά οπμηείιεκα, κα θαιαάκμοκ οπυρδ ημοξ ηδ θειζκζζηζηή ακάθοζδ ηαζ, οπυ ημ 

θςξ ηδξ βοκαζηείαξ μπηζηήξ, κα ακαζημπάγμκηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ηζξ δζηέξ ημοξ γςέξ ιε 

ηνυπμ θζβυηενμ παναπμζδιέκμ απυ ηζξ ζοκήεεζξ πενζβναθέξ ηαζ εκδεπμιέκςξ 

πενζζζυηενμ ακηζπνμζςπεοηζηυ ηδξ ημζκςκζηήξ μθυηδηαξ. Οζ άκδνεξ ιπμνμφκ, κα 

ακαζημπάγμκηαζ ηνζηζηά ηζξ γςέξ ημοξ, ζπδιαηίγμκηαξ ηαζ δζηαζμθμβχκηαξ ηζξ 

πεπμζεήζεζξ ημοξ, ακηζπαθεφμκηαξ ημκ αοημιαηζηυ ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ οπενααίκμκηαξ 

ηδκ ηεηηδιέκδ αοευνιδηδ ζοκείδδζδ (spontaneousconsciousness) ηδκ μπμία έπμοκ 

εζςηενζηεφζεζ, ηάπμηε ηαζ ακεπίβκςζηα, θυβς ηδξ παναδμζζαηά ηονίανπδξ 

ακδνμηεκηνζηήξ εέζδξ ημοξ.(Harding, 1991, ζ. 283, 286, 311) 

 Σμ εκζχιαημ ηαζ ζζημνζηά πθαζζζμεεηδιέκμ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ πμο δεκ 

είκαζ μοζζαζηζηά δζαθμνεηζηυ ςξ πνμξ ημ είδμξ απυ ημ βκςζζαηυ ακηζηείιεκμ ηαζ 

εκηάζζεηαζ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ ηάεε θμνά ημζκςκζηή ηαηάζηαζδ ζοβηνμηείηαζ ςξ 

πνμξ ηδ ζπέζδ ημο ιε ημκ «άθθμκ». Η παναδμπή αοηή ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ημ γήηδια 
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ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηδξ βκχζδξ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, ημ 

μπμίμ ελεηάγεηαζ ζηδ ζοκέπεζα. 

 Η Harding λεηζκά κα πναβιαηεφεηαζ ημ γήηδια ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηδξ 

βκχζδξ, εέθμκηαξ κα ηδ δζαηδνήζεζ ςξ ααζζηυ ηνζηήνζμ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ 

βκςνίγμοιε ημ θφθμ. Η Harding οπμζηδνίγεζ υηζ δ παναδμζζαηή ζφθθδρδ ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, μ ακηζηεζιεκζζιυξ υπςξ ηδκ απμηαθεί, είκαζ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ιζα αζεεκήξ ακηζηεζιεκζηυηδηα, ηαεχξ είκαζ αλζαηά μοδέηενδ ηαζ 

αιενυθδπηδ ηαζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, δεκ ιπμνεί κα ακαβκςνίζεζ, παναδείβιαημξ 

πάνζκ, αλίεξ ηαζ γδηήιαηα ηςκ βοκαζηχκ, εάκ μζ βοκαίηεξ απμηθείμκηαζ απυ ηδ 

επζζηδιμκζηή ένεοκα ηαζ απυ ηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα. Αοηή δ παναδμζζαηή 

ζφθθδρδ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ οπμζηδνίγεζ υηζ μζ επζζηδιμκζημί ζζπονζζιμί 

ιπμνμφκ κα είκαζ ακηζηεζιεκζημί, πςνίξ κα ελεηάγμκηαζ μζ ζζημνζηέξ δεζιεφζεζξ ηςκ 

επζζηδιυκςκ, μζ ημζκςκζηέξ αλίεξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηά ημοξ. (Harding, 1991, ζζ. 138-

147) 

 Η Harding οπμζηδνίγεζ υηζ δ θειζκζζηζηή εεςνία ηδξ ζημπζάξ πνμτπμεέηεζ 

ζζπονυηενμοξ ηακυκεξ βζα ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ βκχζδξ εκ ζπέζεζ ιε ηδκ 

παναδμζζαηή ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ βκχζδξ πμο οπεναζπίγεηαζ μ πνχζιμξ 

θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ. Η ακηζηεζιεκζηυηδηα αοηή πμο οπεναζπίγεηαζ μ πνχζιμξ 

θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ απμηθείεζ ηδκ ηνζηζηή ακαβκχνζζδ ηςκ αλζχκ ηαζ ηςκ 

ζζημνζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ δεζιεφζεςκ μζ μπμίεξ, εκημφημζξ, εκοπάνπμοκ ζηζξ 

επζζηδιμκζηέξ πναηηζηέξ ηαζ ζηα επζζηδιμκζηά πενζεπυιεκα (Harding, 1993, ζ. 

50).Πχξ ιπμνεί κα βίκεζ ζοιααηή δ ημζκςκζηή πθαζζζμεέηδζδ ηςκ βκςζζαηχκ 

οπμηεζιέκςκ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ιε ιζα κέα ζζπονή 

ακηζηεζιεκζηυηδηα ηαζ ιάθζζηα κα απμηεθέζεζ πυνμ βζα ηδ επίηεολδ ηδξ 

ακηζηεζιεκζηήξ θειζκζζηζηήξ βκχζδ; 

 ημ Whose Science? Whose Knowledge? Thinking From Women's Lives 

(1991), δ Harding πναβιαηεουιεκδ ημ γήηδια ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηδξ βκχζδξ 

απμννίπηεζ ημ δίθδιια ιεηαλφ είηε ηδξ απμδμπήξ ημο ακηζηεζιεκζζιμφ (objectivism) 

είηε ηδξ εβηαηάθεζρδξ ημο ακηζηεζιεκζζιμφ ηαζ ηδξ απμδμπήξ ημο ζπεηζηζζιμφ. Γζυηζ, 

απυ ηδ ιζα,  μ ακηζηεζιεκζζιυξ ςξ ιζα παναδμζζαηή εηδμπή ηδξ μοδεηενυηδηαξ ηδξ 

βκχζδξ είκαζ απαθθαβιέκμξ απυ αλίεξ, ημζκςκζηέξ ηαζ πνμζςπζηέξ επζεοιίεξ ηαζ 

εκδζαθένμκηα ηα μπμία, ςζηυζμ, επζδνμφκ ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ηαζ δ Harding 
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δεκ ημ απμδέπεηαζ αοηυ. Απυ ηδκ άθθδ, δ εβηαηάθεζρδ ημο ακηζηεζιεκζζιμφ επζθένεζ 

υηζ μδδβεί ζημκ επζζηδιμθμβζηυ ζπεηζηζζιυ μ μπμίμξ ζοκεπάβεηαζ έθθεζρδ ηακυκςκ 

βζα ηνίζδ ιεηαλφ ακηαβςκζζηζηχκ βκςζζαηχκ ζζπονζζιχκ. Βέααζα, δ Harding 

επζζδιαίκεζ ηδ δζαθμνεηζηυηδηα ηςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ ςξ πνμξ ηζξ πναηηζηέξ, ηζξ 

πεπμζεήζεζξ αθθά ηαζ ηζξ αλίεξ ημοξ, δ μπμία εα ιπμνμφζε κα ζοκεπάβεηαζ ζζημνζηυ 

ηαζ πμθζηζζιζηυ ζπεηζηζζιυ, αθθά οπμζηδνίγεζ υηζ αοηή δ έιθαζδ ζηδ 

δζαθμνεηζηυηδηα ζοιαάθθεζ εεηζηά, ηαεχξ δζεονφκεζ ηδκ μπηζηή ηδξ θειζκζζηζηήξ 

βκχζδξ ηαζ, ιε αοηή ηδ έκκμζα, ζοβηνμηεί ιζσςπή ανηικειμενικόηηηα (strong 

objectivity). Πνμηεζιέκμο δ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ βκχζδξ κα είκαζ ζζπονή, υπςξ 

επζδζχηεζ δ Harding, εα πνέπεζ, αθεκυξ, κα ιδκ πνμτπμεέηεζ αλζαηή μοδεηενυηδηα, 

αθεηένμο, υιςξ, κα δζαηδνεί ηδκ έθθμβδ ηακμκζζηζηυηδηά ηδξ, αάζεζ ηδξ μπμίαξ κα 

εθέβπμκηαζ ηαζ μζ παναπμζδιέκεξ ζπεηζηζζηζηέξ πεπμζεήζεζξ. (Harding, 1991, ζ. 139-

143, 152, 159)  

 Πχξ, υιςξ, είκαζ δοκαηυκ δ εειεθίςζδ ηδξ ένεοκαξ ζηζξ γςέξ ηςκ βοκαζηχκ 

ακαθμνζηά ιε ηδ βκχζδ, υπςξ οπμζηδνίγεηαζ απυ ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ 

ζημπζάξ, κα πανάβεζ ηακυκεξ μζ μπμίμζ κα ιεβζζημπμζμφκ ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηςκ 

επζζηδιμκζηχκ απμηεθεζιάηςκ; Πμζμζ υνμζ ηάκμοκ ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα κα 

ιεηαζπδιαηίγεηαζ ζε ζζπονή ακηζηεζιεκζηυηδηα; φιθςκα ιε ηδ Harding, μζ 

επζζηδιμκζηέξ παναηδνήζεζξ ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ εεςνμφιεκεξ ςξ αζήιακηεξ απυ 

ηδκ ακδνμηεκηνζηή μπηζηή παναδμπέξ. Η Harding, θμζπυκ, οπμζηδνίγεζ υηζ δεκ 

ιπμνμφκ κα ακζπκεοημφκ υθεξ μζ παναδμπέξ πμο εκοπάνπμοκ ζε ιζα ημοθημφνα ηαζ μζ 

μπμίεξ επέπμοκ εέζδ  παναδμπχκ οπμαάενμο. Γζ’ αοηυ, πνμηείκεζ ηδκ εκηαηζημπμίδζδ 

ηδξ ηνζηζηήξ ελέηαζδξ ηδξ ηεηιδνζαηήξ δζαδζηαζίαξ εκηυξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ 

πναηηζηχκ, χζηε μ εκ θυβς έθεβπμξ ηςκ ηεηιδνίςκ κα ηαεζζηά ηζξ εηάζημηε 

παναδμπέξ οπμαάενμο ζηδκ επζζηδιμκζηή ένεοκα ζζπονά ακηζηεζιεκζηέξ.(Harding, 

1991, ζζ. 149-150) 

 Κονίςξ υιςξ, ζφιθςκα ιε ηδκ Harding, δ ακαζημπαζηζηή (reflective) 

ακάθοζδ ηςκ ίδζςκ ηςκ ενεοκδηχκ, ακαθμνζηά ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ δζηήξ ημοξ 

ημζκςκζηήξ εέζδξ ζηδ βκςζζαηή παναβςβή επζπεζνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ ζζπονή 

ακηζηεζιεκζηυηδηα. Αηυιδ, δ ακαζημπαζηζηή ακάθοζδ ηςκ ενεοκδηχκ ιε αάζδ ηδκ 

εκαζπυθδζή ημοξ ιε ηδκ ένεοκα ιέζα απυ ηζξ μπηζηέξ ηςκ ηαηαπζεζιέκςκ ηαζ ηςκ 

ημζκςκζηά ιδ πνμκμιζμφπςκ, ζημπεφεζ, επίζδξ, ζηδκ επίηεολδ ιζαξ ζζπονήξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ. Η ιεβαθφηενδ δοκαηή ακαζημπαζηζηυηδηα, ηαηά ηδ δζενβαζία 
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ηδξ βκςζζαηήξ παναβςβήξ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, ζοκεπάβεηαζ 

ηδ ιεβζζημπμίδζδ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηδξ βκχζδξ.(Anderson, 2015, ζ. 24∙ 

Grasswick, 2013, ζ. 11∙ Harding, 1993, ζ. 69) 

 ημWhose Science? Whose Knowledge? ThinkingFromWomen'sLives, (1991) 

δ Harding ζηδνίγεηαζ ζηδ δφζημθδ δζενβαζία ημο ακαζημπαζιμφ, ζηδκ ακαθμνά ζημκ 

εαοηυ ςξ αοημβκςζία, ιζα δζενβαζία πμο ηαηέπεζ ζδιακηζηή εέζδ ζημκ ζοθθμβζζιυ 

ηδξ. Αοηή δ ακαζημπαζηζηή ζηέρδ, δ αοημακαθμνζηυηδηα ημο ενεοκδηή, δ ζηνμθή 

ζημκ εαοηυ ημο ηαζ ζε υθα εηείκα ηα κμδηζηά πενζεπυιεκα, ζοκαζζεήιαηα, αλίεξ ηαζ 

ημζκςκζηέξ δεζιεφζεζξ πμο ειπθέημκηαζ ιε ηάπμζμ ηνυπμ ζημ οπυ ελέηαζδ γήηδια, 

εηθαιαάκεζ ημκ ενεοκδηή ςξ δνςκ οπμηείιεκμ ηαζ ειπθμοηίγεζ ηδκ ένεοκα ηαζ ηδ 

βκχζδ βζα ημ εηάζημηε βκςζζαηυ ακηζηείιεκμ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, μ ακαζημπαζιυξ 

εεςνείηαζ ςξ ηνυπμξ παναβςβήξ βκχζδξ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβζηή ένεοκα. 

(Ιββθέζδ, 2001, ζζ. 18-22, 48, 70) 

 Μζα ζζπονή ακηζηεζιεκζηυηδηα πνεζάγεηαζ κα ημπμεεηεί ημ βκςζζαηυ 

οπμηείιεκμ ζημ ίδζμ ηνζηζηυ επίπεδμ ιε ηα βκςζζαηά ακηζηείιεκα ημο, εεςνδιέκα ηαζ 

ηα δφμ ιε ημοξ ίδζμοξ δζηαζμθμβδηζημφξ ηακυκεξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, ιπμνεί κα  

εθέβπμκηαζ επζζηδιμθμβζηά μζ παναδμπέξ οπμαάενμο, ηα εκδζαθένμκηα ηαζ ηα 

ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ηα μπμία ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

παναβυιεκδ βκχζδ. Πνμηεζιέκμο κα ιεβζζημπμζδεεί δ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ 

βκχζδξ, ζφιθςκα ιε ηδ Harding, είκαζ ακαβηαία δ εζηίαζδ υπζ ιυκμ ζηα 

παναηδνδζζαηά ακηζηείιεκα, ζηα θαζκυιεκα ηα μπμία ελεηάγμκηαζ, αθθά ηαζ ζημοξ 

επζζηήιμκεξ ηαζ ζηδκ εονφηενδ ημζκυηδηα ςξ ημοξ παναηδνδηέξ ηαζ ακαζημπαζηέξ 

αοηχκ ηςκ βκςζζαηχκ ακηζηεζιέκςκ, ηαζ ιάθζζηα είκαζ ακάβηδ κα βίκεζ εζηίαζδ ηαζ 

ηνζηζηή ιεθέηδ απυ ηδκ μπηζηή εηείκςκ μζ μπμίμζ είκαζ πενζεςνζμπμζδιέκμζ απυ ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ ημζκυηδηα. Ο ενεοκδηήξ ςξ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ, μ μπμίμξ έπεζ ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ μπηζηή ηαζ ζοβηεηνζιέκα εκδζαθένμκηα ηάεε θμνά, ζπδιαημπμζεί ηδ 

βκςζζαηή παναβςβή. ηακ εζζάβμκηαζ κέεξ μπηζηέξ ζηδκ επζζηδιμκζηή ένεοκα, δ 

ηαηακυδζδ αεθηζχκεηαζ ηαζ ζοβηνμηείηαζ πθδνέζηενδ βκχζδ. Η εζζαβςβή ηςκ 

πενζεςνζμπμζδιέκςκ μιάδςκ ζηδκ ένεοκα αολάκεζ ηδκ πζεακυηδηα εκημπζζιμφ ηαζ 

απυννζρδξ ηςκ ακαπαναζηάζεςκ ηςκ ηονίανπςκ μπηζηχκ. (Anderson, 2015, ζ. 24∙ 

Crasnow, 2008, ζ. 1096∙ Harding, 1993, ζ. 69)  
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 Πνυηεζηαζ, θμζπυκ, βζα ιζα δζαθμνεηζηή ζδιαζζμθυβδζδ ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, δ μπμία δέπεηαζ ηαζ πνμτπμεέηεζ ηδκ ηαεμνζζηζηή ζοιαμθή ημο 

οπμηεζιέκμο ηδξ ένεοκαξ ζημ ακηζηείιεκυ ημο. Οζ βοκαίηεξ, ςξ ημζκςκζηά 

πενζεςνζμπμζδιέκεξ, ςξ βκςζζαηά οπμηείιεκα έπμοκ ηδ δζηή ημοξ μπηζηή, δ μπμία 

πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ ηαηά ηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ, ηαεχξ ημ βκςζζαηυ 

οπμηείιεκμ, ζηδ εεςνία ηδξ Harding, είκαζ ηαεμνζζηζηυ βζα ηδ βκςζζαηή παναβςβή 

ηαζ, άνα πνέπεζ κα ελεηάγεηαζ, βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ ζζπονήξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ. 

Χζηυζμ, ημ οπμηείιεκμ αοηυ ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ, ζηδ εεςνία ηδξ Harding, 

έπεζ έκημκμ ακαζημπαζηζηυ παναηηήνα, ηαεχξ ηαθείηαζ ηάεε θμνά κα ακαζημπάγεηαζ 

ηυζμ ηδ δζηή ημο γςή υζμ ηαζ ηδ γςή απυ ηδκ μπηζηή ημο «άθθμο». Η ζοιιεημπή ημο 

οπμηεζιέκμο ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ζοκμδεφεηαζ απυ αλίεξ ηαζ ημζκςκζηέξ 

δεζιεφζεζξ μζ μπμίεξ δζαζθαθίγμοκ ηαζ επακαζδιαζζμθμβμφκ ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα 

ζηδκ έιπναηηδ ζοκεήηδ δζοπμηεζιεκζηήξ ζοιιεημπήξ.  

 Δλαίνμκηαξ ηδκ ακαβηαζυηδηα ζοιπενίθδρδξ ηδξ γςήξ ηςκ ίδζςκ ηςκ 

βοκαζηχκ βζα κα ζοθθάαεζ ηδ βκχζδ ςξ ημζκςκζηά πθαζζζμεεηδιέκδ ηαζ ιενμθδπηζηά 

δζαιεζμθααδιέκδ απυ ηζξ βοκαζηείεξ μπηζηέξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, δ Harding  

εζζδβείηαζ ημοξ υνμοξ ιζαξ ζδζυηοπδξ ημζκςκζηήξ ηαηαζηεοήξ ημο θφθμο ζημ πθαίζζμ 

ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ ηδκ μπμία ζοβηνμηεί, ακαθφμκηαξ ηζξ 

έκκμζεξ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ. Οζ δζαθμνεηζηέξ γςέξ ηςκ βοκαζηχκ 

ιέζα ζε δζαθμνεηζηέξ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ δζεηδζημφκ ηδ εέζδ ημοξ ςξ αθεηδνία ηδξ 

βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ δ μπμία βίκεηαζ ιε θειζκζζηζηυ ηνυπμ, δίκμκηαξ ζδιαζία ζημ 

θφθμ εκ ζπέζεζ ιε ηδ βκχζδ. 

 Σέθμξ, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηαζ δ AlisonWylie έπεζ αζπμθδεεί ιε ηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, οπμζηδνίγμκηαξ έκα ενδεσομενικό επιζηημικό 

ππονόμιο(contingent epistemic privilege) βζα ηδ βκχζδ ζοβηεηνζιέκςκ γδηδιάηςκ, ημ 

μπμίμ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηάεε θμνά βκςζζαηή παναβςβή. (Potter, 2007, 

ζ. 243). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε ηδ Wylie, δ επακαδζαηοπςιέκδ 

(reformulated) θειζκζζηζηή εεςνία ηδξ ζημπζάξ ηδκ μπμία εζζδβείηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ 

μζ έιθοθεξ ζοιαάζεζξ επζδνμφκ ηαεμνζζηζηά ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ ζημπζάξ ηςκ 

βκςζζαηχκ οπμηεζιέκςκ ηαζ, έηζζ, πνμζδίδμοκ ιζα εκδεπμιεκζηή (contingent) 

δζαθμνά ζηζξ δοκαηυηδηεξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ βκςζζαηχκ 

οπμηεζιέκςκ. Σα ημζκςκζηά παναηηδνζζηζηά ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο επδνεάγμοκ 

ηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ηαζ ημ θφθμ απμηεθεί ιζα πηοπή ημζκςκζηχκ 
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δζαθμνμπμζήζεςκ πμο ζοβηνμηεί ηδκ επζζηδιζηή δζαθμνά. Σμ θφθμ ιπμνεί κα 

επδνεάγεζ, παναδείβιαημξ πάνζκ, ηδκ πνυζααζδ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ζηδκ 

ειπεζνζηή απυδεζλδ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ενιδκεία ηςκ ηεηιδνίςκ. Σα βκςζζαηά 

οπμηείιεκα ηα μπμία βζα δζάθμνμοξ ημζκςκζημμζημκμιζημφξ, πμθζηζημφξ ή 

πμθζηζζηζημφξ θυβμοξ είκαζ πενζεςνζμπμζδιέκα ζε ζπέζδ ιε ηζξ ηονίανπεξ δμιέξ 

πνμκμιίμο, βζα πανάδεζβια θυβς ημο θφθμο ημοξ, απμηημφκ επζζηδιζηυ πνμκυιζμ ςξ 

πνμξ μνζζιέκεξ πθεονέξ ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ. Μπμνεί κα έπμοκ θυβς ηδξ 

εέζδξ ημοξ ιζα εονφηενδ ηαηακυδζδ – ζε ζπέζδ ιε ημοξ ημζκςκζηά πνμκμιζμφπμοξ - 

εκυξ δεδμιέκμο γδηήιαημξ ηαζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ κα ακηζηνμφμοκ ηδκ ιενμθδρία ηδξ 

ηονίανπδξ βκχζδξ. Μπμνεί, αηυιδ, κα απμηημφκ βκχζδ δζαθμνεηζηχκ πναβιάηςκ 

αάζεζ ηςκ ειπεζνζχκ ημοξ ζηδ γςή ημοξ. Πνμηφπηεζ ζφιθςκα ιε ηδ Wylie, έκα 

εκδεπμιεκζηυ επζζηδιζηυ πνμκυιζμ, ημ μπμίμ ζπεηίγεηαζ ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ ηάεε 

θμνά οπυ ελέηαζδ γήηδια ηαζ ιε ημκ ζοβηεηνζιέκμ ζημπυ ηδξ ένεοκαξ. (Wylie, 2000, 

ζ. 178∙ Wylie, 2003, ζζ. 26-28) 

 φιθςκα ιε ηδ Wylie, δ οπενάζπζζδ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηςκ βκςζζαηχκ 

ζζπονζζιχκ δεκ πνμτπμεέηεζ έκα μοδέηενμ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ, ηαεχξ μνζζιέκεξ 

ζημπζέξ μνζζιέκεξ θμνέξ ιπμνεί κα δζαεέημοκ επζζηδιζηυ πνμκυιζμ. Η Wylie 

ζοβηνμηεί ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηςκ βκςζζαηχκ ζζπονζζιχκ ςξ ηδ ζοιιυνθςζή 

ημοξ ιε έκα ζφκμθμ επζζηδιζηχκ αλζχκ. υπςξ είκαζ δ ειπεζνζηή επάνηεζα, δ ζοκέπεζα 

ηαζ δ ελδβδηζηή δφκαιδ. Ιζπονίγεηαζ υηζ μζ επζζηδιζηέξ αλίεξ πμο ζοβηνμημφκ ηδκ 

ακηζηεζιεκζηυηδηα δεκ ιπμνμφκ ηαοηυπνμκα κα ανίζημκηαζ ζημκ ιέβζζημ ααειυ. Η 

ζοβηνζηζηή εηηίιδζδ ηάεε επζζηδιζηήξ αλίαξ εκ ζπέζεζ ιε ηζξ άθθεξ είκαζ ιζα ακμζπηή 

δζενβαζία δ μπμία ζοβηνμηείηαζ ηάεε θμνά εκ ζπέζεζ ιε ζοβηεηνζιέκα επζζηδιζηά 

πνμαθήιαηα. Ονζζιέκεξ ζημπζέξ πνμζθένμοκ επζζηδιζηυ πνμκυιζμ εκδεπμιεκζηά ηαζ 

ζε ζπέζδ ηάεε θμνά ιε ζοβηεηνζιέκα επζζηδιζηά πνμβνάιιαηα.  Η Wylie 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ ζημπζά ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ιπμνεί κα αολάκεζ ηδκ 

ακηζηεζιεκζηυηδηα ηςκ βκςζζαηχκ ζζπονζζιχκ ημο, ηαεχξ ζοιαάθθεζ ζημκ 

ηαεμνζζιυ ημο είδμοξ ηςκ επζζηδιζηχκ αλζχκ μζ μπμίεξ είκαζ πζμ ζδιακηζηέξ βζα ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ, δ μπμία επδνεάγεηαζ απυ ηα εκδζαθένμκηα ηαζ 

ημοξ ζηυπμοξ ηςκ βκςζζαηχκ οπμηεζιέκςκ, υπςξ αοηά ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδ ζημπζά 

ημοξ. Σμ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ πμο ηαηέπεζ μνζζιέκεξ ζημπζέξ, υπςξ δ θειζκζζηζηή, 

ιπμνεί κα ακηζθαιαάκεηαζ υηζ μζ ζπέζεζξ ελμοζίαξ επζδνμφκ ζηδ ζηέρδ ημο ηαζ ζηδ 

ζηέρδ ηςκ άθθςκ ακαθμνζηά ιε ηδκ ηαηακυδζδ ημο ηυζιμο. Μπμνεί κα έπεζ 
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πνυζααζδ ζηα ηαηάθθδθα ηεηιήνζα, κα εκημπίγεζ εοημθυηενα ηα ηίκδηνα πνάλεςκ 

ηαζ κα ζοκδοάγεζ εοημθυηενα ηαζ μνευηενα ηα βεβμκυηα βζα ηδκ ηαηακυδζδ 

γδηδιάηςκ (Crasnow, 2013, ζ. 419∙ Wylie, 2003, ζζ. 33-39) 

 Η Wylie, θμζπυκ, εζζάβμκηαξ έκα εκδεπμιεκζηυ επζζηδιζηυ πνμκυιζμ ζηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ δζεηδζηεί ιεβζζημπμίδζδ ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηςκ βκςζζαηχκ ζζπονζζιχκ ηαζ, πανάθθδθα, ιεηνζάγεζ ηδκ ηάζδ 

πνυηθδζδξ επζηνίζεςκ ζηδ εεςνία αοηή, ηαεχξ οπμζηδνίγεζ υηζ πνμηφπηεζ 

επζζηδιζηυ πνμκυιζμ ςξ πνμξ μνζζιέκεξ πθεονέξ ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ζηζξ 

ζοβηεηνζιέκεξ πενζζηάζεζξ. Απυ ηδκ άθθδ, υιςξ, ιεηνζάγεζ ηαζ ηδκ ίδζα ηδ 

νζγμζπαζηζηυηδηα ηαζ ημ εφνμξ ηδξ εεςνίαξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ εέζεζξ ηδξ Harding, 

ηαεχξ εεςνεί ημ επζζηδιζηυ πνμκυιζμ ελ μνζζιμφ εκδεπμιεκζηυ ηαζ ακαθμνζηά ιε 

ζοβηεηνζιέκα ηάεε θμνά γδηήιαηα. Ένπεηαζ, θμζπυκ, ζημ πνμζηήκζμ ημ γήηδια ηδξ 

ηνζηζηήξ δ μπμία ιπμνεί κα αζηδεεί ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, ημ 

μπμίμ ελεηάγεηαζ ζηδ ζοκέπεζα. 

 

3.4 Κξηηηθή ζηε θεκηληζηηθή ζεωξία ηεο ζθνπηάο 

Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, ζφιθςκα ιε ηδ Harding, δεκ επζδζχηεζ ιζα 

απμπθαζζζςιέκδ, αιενυθδπηδ μπηζηή, απμημιιέκδ απυ ηζξ ζζημνζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ 

ζοκεήηεξ αθθά ζοβηνμηεί ηάεε θμνά ιενμθδπηζηέξ μπηζηέξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. 

(Harding, 1991, ζ. 59). ηδ αάζδ αοηή, εα ιπμνμφζε κα επζηνζεεί ζημ ζφκμθυ ηδξ 

αηνζαχξ βζα ημ υηζ ςξ εεςνία δεκ θφκεζ ημ πνυαθδια ηδξ ιενμθδπηζηυηδηαξ ηδξ 

βκςζδξ ηαζ, άνα, βζα ημ υηζ δεκ είκαζ πνμηζιυηενδ απυ ηδκ παναδμζζαηή 

επζζηδιμθμβία, ηαεχξ ηαζ αοηή οζμεεηεί ιενμθδπηζηέξ, ζοβηεηνζιέκεξ μπηζηέξ. 

ιςξ, δ ζοβηνυηδζδ ηςκ ιενμθδπηζηχκ μπηζηχκ ηαζ δ αλζμπμίδζή ημοξ ζηδ 

βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ επζδζχηεζ ιζα 

πθδνέζηενδ ηαηακυδζδ ημο ηυζιμο ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηονίανπδ ακδνμηεκηνζηή 

μπηζηή, δ μπμία δζαηδνφζζεζ ηδκ μοδεηενυηδηά ηδξ. Δπμιέκςξ, δ ιενμθδπηζηή μπηζηή 

ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ δεκ εεςνείηαζ απυ ηδ Harding 

ιεζμκέηηδια αθθά πθεμκέηηδια βζα ηζξ βοκαζηχκ ηαζ ακαβηαία πναηηζηή, εθυζμκ εκ 

ηέθεζ δζεηδζηεί ιζα ζθαζνζηυηενδ ηαηακυδζδ ηδξ γςήξ. 
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 Δπζπθέμκ, δ θειζκζζηζηή ζημπζά ςξ επίηεοβια ηδξ έβενζδξ ηδξ 

αοημζοκείδδζδξ ηςκ βοκαζηχκ εα ιπμνμφζε κα επζηνζεεί υηζ δεκ ζοκάδεζ ιε ηδ 

δζενβαζία ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ, ιε ιζα επζζηδιμθμβζηή εεςνία βζα ηδ βκχζδ 

ηαζ, επμιέκςξ, ιπμνεί κα επζηνζεεί υηζ δεκ ιπμνεί κα ζηδνίλεζ ηδ εέζδ βζα ηδ 

ζθαζνζηυηενδ μπηζηή πμο δζαηδνφζζεζ δ εεςνία, αηνζαχξ επεζδή δ έβενζδ ηδξ 

αοημζοκείδδζδξ ηςκ βοκαζηχκ ακήηεζ ζε ζημ ημζκςκζηυ πεδίμ, ζηδκ ημζκςκζηή 

πναβιαηζηυηδηα, ηαζ υπζ ζηδκ επζζηδιμθμβία. ιςξ, δ Harding ελδβεί υηζ δ 

ζοβηεηνζιέκδ ζημπζά ηςκ βοκαζηχκ είκαζ δ αάζδ βζα ιζα θζβυηενμ παναπμζδιέκδ 

βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ, δίκμκηαξ έιθαζδ ζηδκ ακάβηδ ηνζηζηήξ ελέηαζδξ ηαηά ημ 

δοκαηυκ πενζζζυηενςκ παναδμπχκ οπμαάενμο πμο θένμοκ ηα βκςζζαηά οπμηείιεκα, 

μζ δζαθμνεηζηέξ ζημπζέξ, ηαζ ηονίςξ δ ζημπζά ηςκ βοκαζηχκ ςξ ημζκςκζηά 

πενζεςνζμπμζδιέκςκ. ιςξ, ίζςξ ελαημθμοεεί κα θαίκεηαζ ανπζηά ημοθάπζζημκ 

δοζκυδημ ημ πχξ δ έιπναηηδ εκαζπυθδζή ηςκ βοκαζηχκ ιε ηδκ ημζκςκζηή ηαζ 

πμθζηζηή γςή ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ιζα πθδνέζηενδ επζζηδιμθμβζηή εεςνία. Η 

απάκηδζδ, υιςξ, ζηδκ ηνζηζηή αοηή είκαζ υηζ δ ακηίθδρδ ηδξ Harding ηαζ βεκζηά ηδξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ βζα ημ θφθμ επδνεάγεζ ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ. Με 

ημκ ηνυπμ αοηυ, δ Harding ηαηαδεζηκφεζ υηζ δ επζζηδιμθμβία ηαθείηαζ κα επδνεαζηεί 

απυ ημκ ηνυπμ πμο κμείηαζ ημ θφθμ ηαζ, επμιέκςξ, απυ ηάεε ημζκςκζηή δζενβαζία πμο 

πενζθαιαάκεζ ηζξ βοκαίηεξ ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ημοξ ιεηαλφ ημοξ αθθά ηαζ ιε ημοξ άκδνεξ. 

 Πένα απυ αοηέξ ηζξ βεκζηήξ θφζδξ ηνζηζηέξ πμο εα ιπμνμφζακ κα αζηδεμφκ 

ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ιέζα απυ ηδ ιεθέηδ ηαζ ακάθοζή ηδξ, 

έπμοκ δζαηοπςεεί δζάθμνεξ επζηνζηζηέξ ακηζθήρεζξ βζα αοηή απυ δζάθμνεξ πθεονέξ. Η 

Longino επζζδιαίκεζ υηζ, ζηδκ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, δ ακαβκχνζζδ 

ηδξ πνμκμιζμφπαξ ζημπζάξ δ μπμία εεςνείηαζ υηζ δζαεέηεζ επζζηδιζηυ πνμκυιζμ εα 

έπνεπε κα βίκεηαζ απυ ιζα εέζδ δ μπμία κα ιδκ πενζέπεζ ζοιθένμκηα 

(noninterestedposition), υιςξ δεκ οπάνπεζ ηέημζα εέζδ ζφιθςκα ιε ηδ θειζκζζηζηή 

εεςνία ηδξ ζημπζάξ. (Longino, 1999, ζ. 338). Κάεε βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ακήηεζ ζε 

ιζα ζοβηεηνζιέκδ ηάεε θμνά εέζδ ζημ ημζκςκζηυ πεδίμ, δ μπμία ζοκμδεφεηαζ απυ 

αλίεξ ηαζ ημζκςκζημπμθζηζηέξ δεζιεφζεζξ ηαζ, επμιέκςξ, ζφιθςκα ιε ημκ ζοθθμβζζιυ 

ηδξ Longino, ημ ηάεε βκςζζαηυ οπμηείιεκμ δεκ ιπμνεί κα ακαβκςνίζεζ μνεχξ ηδ 

ζημπζά εηείκδ πμο δζαεέηεζ επζζηδιζηυ πνμκυιζμ βζα ηδ βκχζδ. ιςξ, ημ επζπείνδια 

ηδξ Harding είκαζ υηζ μζ βοκαίηεξ ςξ ημζκςκζηά ηαηαπζεζιέκεξ απμηημφκ έκα είδμξ 

επζζηδιζημφ πνμκμιίμο βζα ηδκ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα. Δπμιέκςξ, δ ζημπζά ηςκ 
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βοκαζηχκ ςξ επζζηδιζηά πνμκμιζμφπα ιπμνεί κα ακαβκςνζζηεί ςξ ηέημζα ζημ πθαίζζμ 

αοηήξ ηδξ εεςνίαξ απυ μπμζαδήπμηε αθεηδνζαηή εέζδ ηαηέπεζ ηάπμζμξ ζηδκ 

ημζκςκία.  

 Η Nelson επζηνίκεζ ηδκ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, επεζδή έπεζ 

ηδκ πεπμίεδζδ υηζ δ εεςνία αοηή πνμαάθθεζ έκα πανάθμβμ αβεθφνςημ 

επζζηδιμθμβζηυ πάζια ιεηαλφ ηςκ εκαζπμθμφιεκςκ ηαζ ιδ ιε ημκ θειζκζζιυ, ηαεχξ 

ημοξ ειθακίγεζ κα δζαθςκμφκ βζα ηάεε γήηδια ηαζ υπζ ιυκμ ακαθμνζηά ιε 

ζοβηεηνζιέκεξ πεπμζεήζεζξ ηαζ εεςνίεξ πμο αθμνμφκ ηδ βοκαίηα. Γζα πμζμ θυβμ, 

ακανςηζέηαζ, μζ εκαζπμθμφιεκμζ ιε ημκ θειζκζζιυ κα βκςνίγμοκ ηάηζ ημ μπμίμ δεκ 

ιπμνμφκ κα βκςνίγμοκ, παναδείβιαημξ πάνζκ, μζ ειπεζνζζηέξ ή βεκζηά μζ ιδ 

εκαζπμθμφιεκμζ ιε ημκ θειζκζζιυ; (Nelson, 1990, ζζ. 8, 273). Η ηνζηζηή αοηή, 

θμζπυκ, δ μπμία απμδίδεηαζ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ είκαζ υηζ ιε 

ηδκ εδναίςζή ηδξ δ εεςνία ηδξ ζημπζάξ μνεχκεζ δζαπςνζζηζηά ηείπδ ιεηαλφ 

θειζκζζιμφ ηαζ μπμζαζδήπμηε άθθδξ δζαθμνεηζηήξ ακηίθδρδξ. Δκχ οπμζηδνίγεηαζ ζε 

υθδ αοηή ηδκ πανάδμζδ υηζ μζ απυθοηεξ μοζζμθμβζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ, μζ δοσζιμί, 

δεκ αμδεμφκ, ιπμνεί ηαζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, ζφιθςκα ιε αοηή 

ηδκ ηνζηζηή,  κα ακαπανάβεζ έκακ ηέημζμο είδμοξ δζπαζιυ.  

 Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, αέααζα, απμδίδεζ επζζηδιζηυ 

πνμκυιζμ βζα ηδκ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα ζηζξ βοκαίηεξ ςξ ημζκςκζηά 

ηαηαπζεζιέκεξ, ζηδ αάζδ ηδξ ζημπζάξ ηςκ βοκαζηχκ μζ μπμίεξ έπμοκ ζοβηνμηήζεζ ηδκ 

αοημζοκείδδζή ημοξ ιέζα απυ ηδκ έιπναηηδ εκαζπυθδζδ  ιε ηδκ ημζκςκζηή γςή. 

(Code, 1998, ζ. 180). Γεκ πνυηεηαζ, θμζπυκ, αηνζαχξ βζα ιζα πενίπηςζδ δζαθςκίαξ 

ιεηαλφ θειζκζζηχκ ηαζ ιδ θειζκζζηχκ, αθθά βζα ιζα ελ μνζζιμφ δζαθμνεηζηή μπηζηή 

ζηα ημζκςκζηά γδηήιαηα, δ μπμία ηαθείηαζ κα θδθεεί οπυρδ ηαεχξ ζοβηνμηεί 

ζθαζνζηυηενδ ηαηακυδζδ. Η θειζκζζηζηή ζημπζά αζθαθχξ δεκ πενζμνίγεηαζ ζηδκ 

πναβιάηεοζδ ηςκ ηαεανά θειζκζζηζηχκ γδηδιάηςκ αθθά επεηηείκεζ ηδκ μπηζηή ηδξ 

βκχζδξ, ακαζδιαζζμθμβχκηαξ ηαζ ηδ βκχζδ ηαζ ηδκ ακαβηαία αλία ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ πμο οπεζζένπεηαζ ζε αοηή. Δπμιέκςξ, ηαζ δ θειζκζζηζηή ζημπζά 

δεκ πενζμνίγεηαζ ζηδκ πναβιάηεοζδ ηαζ δζενεφκδζδ ζοβηεηνζιέκςκ πεπμζεήζεςκ 

αθθά εκδζαθένεηαζ βζα έκα εονφ πεδίμ, βζα υ,ηζ ειπθέηεηαζ ιε ηάπμζμκ ηνυπμ ιε 

ημζκςκζηά γδηήιαηα. 
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 Η JaneFlax, πνμζθεφβμκηαξ δ ίδζα ζημκ ιεηαιμκηενκζζιυ, αζηεί ηνζηζηή ζηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, ζζπονζγυιεκδ υηζ δ επζζηδιμθμβία αοηή 

εειεθζχκεηαζ ζε δφμ πνμαθδιαηζηέξ ακελέηαζηεξ παναδμπέξ μζ μπμίεξ 

μζηεζμπμζμφκηαζ απυ ηδκ επζζηδιμθμβία ημο Γζαθςηζζιμφ. Η Flax ακαθένεηαζ ζηδκ 

πεπμίεδζδ βζα έθθμβδ δνάζδ ηςκ αηυιςκ ιε αάζδ ηα εκδζαθένμκηά ημοξ, ηαεχξ ηαζ 

βζα ηδκ ζηακυηδηα ημο απυθοημο (perfect) θυβμο κα ακαηαθφπηεζ ηδ δμιή ημο ηυζιμο 

ηαζ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. (Flax, 1990, ζ. 56). 

  ιςξ, δ Harding οπμζηδνίγεζ υηζ δ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα ζοβηνμηείηαζ 

απυ πμθθέξ δμιέξ, ηάπμζεξ απυ ηζξ μπμίεξ, υπςξ μ ακδνμηεκηνζζιυξ, βίκμκηαζ μναηέξ 

βζα πνχηδ θμνά. (Harding, 1990a, ζ. 98). Δλάθθμο, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ 

ζημπζάξ δεκ επζηαθείηαζ ημ έθθμβμ παναηηδνζζηζηυ ηςκ αηυιςκ μφηε ακαθένεηαζ 

ζημκ απυθοημ θυβμ ςξ αάζδ, πνμηεζιέκμο κα εειεθζχζεζ ημοξ ζζπονζζιμφξ ηδξ. 

Δκδζαθένεηαζ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ πθδνέζηενςκ βκςζζαηχκ ζζπονζζιχκ ζηδ αάζδ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ηςκ βοκαζηχκ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ςξ ζοζηαηζηέξ βζα 

ιζα ζθαζνζηυηενδ μπηζηή. Δπμιέκςξ, δ ηνζηζηή αοηή απμδίδεζ ζηδ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ εειεθζχδεζξ πνμτπμεέζεζξ μζ μπμίεξ δεκ οπμζηδνίγμκηαζ 

απυ ηδκ ίδζα ηδ εεςνία. Αηυιδ, δ Flax δεκ ελδβεί βζα πμζμ θυβμ δ πνμτπυεεζδ 

έθθμβδξ δνάζδξ εα απμηεθμφζε πνμαθδιαηζηή παναδμπή βζα ηδ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ. 

 Η Harding, ελάθθμο, οπμζηδνίγεζ υηζ ηαζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ 

ζημπζάξ εκζςιαηχκεζ ακηζδζαθςηζζηζηέξ ηάζεζξ. Ιζπονίγεηαζ υηζ αοηή δ 

επζζηδιμθμβία απμννίπηεζ ηδ εέζδ υηζ ιδ πθαζζζμεεηδιέκεξ ηαζ ιδ ζζημνζηέξ ανπέξ 

ηαζ ηακυκεξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ ιπμνμφκ κα πνμζθένμοκ μνεέξ 

ακαπαναζηάζεζξ ημο ηυζιμο ηαζ ηείκεζ κα οπμζηδνίγεζ υηζ δ επζζηήιδ ςξ εεζιυξ 

δζαπμηίγεηαζ απυ ηδκ πμθζηζηή ηαζ υηζ δ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ πνμάβεηαζ ζδιακηζηά 

απυ ηζκήιαηα ημζκςκζηήξ απεθεοεένςζδξ. (Harding, 1990a, ζ. 97). Πνυηεζηαζ, ζηδκ 

μοζία, βζα ηδ εέζδ ηδξ Harding υηζ δ θειζκζζηζηή πμθζηζηή είκαζ ακαβηαία βζα ηδ 

ζοβηνυηδζδ θζβυηενμ ιενμθδπηζηχκ πενζβναθχκ, ζηδ αάζδ ηδξ ζημπζάξ ηςκ 

βοκαζηχκ. (Harding, 1991, ζ. 126-127, 150) 

 Η Flax αζηεί ηνζηζηή ζηδκ ακηίθδρδ πενί ιίαξ θειζκζζηζηήξ ζημπζάξ, ηαεχξ 

ζζπονίγεηαζ υηζ δ ακαγήηδζδ ιίαξ θειζκζζηζηήξ μπηζηήξ ιπμνεί κα απμηεθεί απεζθή, 

ηαεχξ ιπμνεί κα πανμοζζαζηεί ςξ ακάβηδ ηαηαζημθήξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ θςκχκ μζ 
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μπμίεξ δζαθένμοκ απυ ηδκ ηονίανπδ, πνμηεζιέκμο κα ζοβηνμηδεεί ιζα 

ηαεμθζημπμζδηζηή μπηζηή. (Flax, 1990, ζζ. 48-49) 

 Η SusanHekman, επίζδξ, οπμζηδνίγεζ υηζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ 

ζημπζάξ εκζζπφεζ ημκ ηαεμθζηυ παναηηήνα ηαζ ηζξ ηαεμθζημπμζδηζηέξ ηάζεζξ ηδξ 

επζζηδιμθμβίαξ ημο Γζαθςηζζιμφ, οπμζηδνίγμκηαξ ιζα ιμκαδζηή ηαζ εκζαία βοκαζηεία 

ζημπζά, πανααθέπμκηαξ ζζημνζηά ηαζ πθαζζζαηά ημζκςκζηά ζημζπεία ηςκ βοκαζηχκ. 

(Hekman, 1990, ζ. 128) 

 Γεκζηυηενα, έπεζ αζηδεεί ηνζηζηή ζηδ εέζδ πενί εκυξ βεκζημφ επζζηδιζημφ 

πνμκμιίμο ηςκ βοκαζηχκ. Η ElizabethPotter ιάθζζηα οπμζηδνίγεζ υηζ δ εέζδ αοηή 

πενζέπεζ μοζζμηναηία ζημκ ζζπονζζιυ ηδξ βζα ηδκ μιμζυηδηα ηςκ βοκαζηχκ, πανά ηζξ 

δζαθμνέξ ηάλδξ, εεκζηυηδηαξ, θοθήξ, πνμηεζιέκμο κα ιπμνεί κα επζηεοπεεί δ ιία 

βοκαζηεία ζημπζά. (Potter, 2007, ζζ. 238-239). Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ 

ζημπζάξ, θμζπυκ, ιπμνεί κα δεπηεί ηνζηζηή ηάπμζαξ ακαπαναβςβήξ ημο 

μοζζμθμβζζιμφ, κα επζηνζεεί υηζ ακαπανάβεζ μοζζμθμβζζιυ, οπυ ηδκ έκκμζα υηζ δ 

δζαθμνμπμίδζδ βοκαζηχκ ηαζ ακδνχκ βίκεηαζ ιζα άηαιπηδ ηαηδβμνία, έκα μοζζχδεξ 

παναηηδνζζηζηυ, επμιέκςξ άηαιπημ ηαζ ιδ ζπεζζαηυ. 

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε ηδ Potter, δ ιμκαδζηή ηαζ εκζαία βοκαζηεία 

ζημπζά είκαζ πνμαθδιαηζηή παναδμπή ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ. 

Απυ ηδ ιζα, δ οπενάζπζζδ εκυξ βεκζημφ επζζηδιζημφ πνμκμιίμο ηςκ βοκαζηχκ μδδβεί 

ζε ιεηςκοιζηή πθάκδ (metonymic fallacy), ζηδ εεχνδζδ υηζ υθεξ μζ δζαθμνεηζηέξ 

βοκαίηεξ εηπνμζςπμφκηαζ απυ ιία ζοβηεηνζιέκδ ζημπζά, πνάβια ημ μπμίμ, υιςξ, δεκ 

είκαζ δοκαηυκ κα εηθνάγεζ υθεξ ηζξ βοκαίηεξ. Παναδείβιαημξ πάνζκ, ιπμνεί κα 

εεςνδεεί υηζ δ ζημπζά ηςκ θεοηχκ βοκαζηχκ ηδξ ιεζαίαξ ηάλδξ ακηζπνμζςπεφεζ υθεξ 

ηζξ βοκαίηεξ. Απυ ηδκ άθθδ, δ απυννζρδ αοημφ ημο βεκζημφ επζζηδιζημφ πνμκμιίμο 

υθςκ ηςκ βοκαζηχκ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ζπεηζηζζιυ, ηαεχξ μζ πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ 

βοκαζηείεξ ζημπζέξ εεςνμφκηαζ ελίζμο επζζηδιζηά πνμκμιζμφπεξ ηαζ, άνα, δεκ 

θαίκεηαζ κα οπάνπεζ ηνυπμξ επζθμβήξ ακάιεζά ημοξ. (Potter, 2007, ζζ. 238-239). 

φιθςκα ιε αοηή ηδκ μπηζηή, θμζπυκ, θαίκεηαζ κα οπάνπεζ έκα πνυαθδια ιε ηδ 

ζημπζά ηςκ βοκαζηχκ ακαθμνζηά ιε ηδκ ακηζπνμζςπεοηζηυηδηά ηδξ ηαζ ηα άημια απυ 

ηα μπμία ζοβηνμηείηαζ. Φαίκεηαζ κα πνμηφπηεζ έκα δίθδιια ιεηαλφ ηδξ αοεαίνεηδξ 

επζθμβήξ ιίαξ βοκαζηείαξ ζημπζάξ ςξ ακηζπνμζςπεοηζηήξ, απυ ηδ ιζα, ηαζ ημο 

ζπεηζηζζιμφ ζηδ αάζδ ηςκ ελίζμο επζζηδιζηά πνμκμιζμφπςκ δζαθμνεηζηχκ 
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βοκαζηείςκ ζημπζχκ, απυ ηδκ άθθδ. Γζα πμζμ θυβμ, υιςξ αοηυ ημ δίθδιια κα είκαζ 

δεζιεοηζηυ; 

 Η Harding απακηάεζ δ ίδζα ζηδκ ηαηδβμνία πενί μοζζμηναηίαξ ηςκ βοκαζηχκ, 

ημκίγμκηαξ υηζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ δεκ οπμζηδνίγεζ ηδκ 

μοζζμηναηία ακάιεζα ζηζξ βοκαίηεξ. Ακηίεεηα, δ εεςνία αοηή ακαθφεζ ιε πμζμκ 

ηνυπμ μ ακδνμηεκηνζζιυξ απμδίδεζ ηδκ μοζζμηναηία ζηζξ βοκαίηεξ ηαζ, ιέζα απυ αοηή 

ηδκ ακάθοζδ, ζημπεφεζ ζηδκ άνζδ αοηήξ ηδξ ακηίθδρδξ. (Harding, 1990a, ζ. 99). ηδ 

εεςνία ηδξ Harding, δεκ πνμηφπηεζ ιζα ηαεμθζηή ηαζ θοζζημπμζδιέκδ βοκαίηα, δ 

μπμία κα ακηζπνμζςπεφεζ έκα ζοβηεηνζιέκμ είδμξ ημζκςκζηήξ ειπεζνίαξ ζημ μπμίμ 

ιπμνεί κα ζηδνζπηεί δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ. Ακηίεεηα, μζ ειπεζνίεξ 

ηαζ μζ μπηζηέξ ηςκ βοκαζηχκ δζαθένμοκ ακάιεζα ζε βοκαίηεξ δζαθμνεηζηχκ ηάλεςκ, 

θοθχκ, πμθζηζζιχκ ηαζ ζελμοαθζημηήηςκ. (Harding, 1986, ζ. 192) 

  Η Harding οπμζηδνίγεζ υηζ δ ένεοκα πνέπεζ κα λεηζκά απυ ηζξ γςέξ ηςκ 

δζαθμνεηζηχκ ιεηαλφ ημοξ βοκαζηχκ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ενςηδιάηςκ, ημκ ενεοκδηζηυ 

ζπεδζαζιυ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ενιδκεία ηςκ δεδμιέκςκ. Καεειία βοκαζηεία μπηζηή, ηδξ 

θηςπήξ βοκαίηαξ, ηδξ θεζαίαξ, ηδξ βοκαίηαξ ημο ηνίημο ηυζιμο, ειπθμοηίγεζ ηδ 

θειζκζζηζηή ζηέρδ. Αηυιδ, ζηδκ επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, ηάεε ηαηαπζεζιέκδ 

ημζκςκζηή μιάδα δεκ αβκμεί ηζξ δζαθμνέξ ηδξ ιε άθθεξ ηαηαπζεζιέκεξ μιάδεξ. 

Δπζζηδιζημί πενζμνζζιμί ή επζζηδιζηά πθεμκεηηήιαηα θυβς ημο θφθμο ηα μπμία 

απμδίδμκηαζ ζηδκ ημζκςκζηή γςή ελεηάγμκηαζ ςξ ιένμξ ηςκ παναδμπχκ οπμαάενμο μζ 

μπμίεξ ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ηεηιδνζαηή δζαδζηαζία. Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ 

ζημπζάξ, ελάθθμο, οπμζηδνίγεζ υηζ ηα έιθοθα οπμηείιεκα ζοβηνμημφκηαζ εκ ζπέζεζ 

ιε ζοβηεηνζιέκεξ ηάεε θμνά ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ. (Harding, 1991, ζζ. 174-180, 

268). Δπμιέκςξ, ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, μζ δζαθμνέξ ιεηαλφ 

ηςκ βοκαζηχκ είκαζ απαναίηδηεξ, ηαεχξ απμηεθμφκ πυνμοξ βζα ηδ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβζηή ένεοκα, δ μπμία δζεηδζηεί ιζα ζθαζνζηυηενδ μπηζηή ζηδ βκχζδ. 

  Η Harding, αέααζα, ζζπονίγεηαζ υηζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ 

εββεκχξ πενζέπεζ ακηζθάζεζξ, δεκ είκαζ μφηε μοζζμηναηζηή αθθά μφηε απυθοηα ιδ 

μοζζμηναηζηή, πανυθμ πμο αζθαθχξ ιάπεηαζ ηζξ μοζζμηναηζηέξ ηδξ ηάζεζξ ηαζ δεκ 

δεζιεφεηαζ ζηδκ μοζζμηναηία. (Harding, 1991, ζ.180). Η εέζδ αοηή, υιςξ, δεκ 

ζοκεπάβεηαζ δζάθοζδ ηδξ οπενάζπζζδξ απυ ηδ Harding ιζαξ ιδ μοζζμηναηζηήξ 
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βοκαζηείαξ θφζδξ, δεκ ζοκεπάβεηαζ ηδκ απμδμπή ζηδ εεςνία ηδξ ηδξ πμθθαπθυηδηαξ 

ηςκ βοκαζηχκ. 

 Η Hekman αζηεί, επίζδξ, ηνζηζηή ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ 

ζημπζάξ, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ δ επζζηδιμθμβία αοηή επζηαθείηαζ ιζα ζδζαίηενδ ζπέζδ 

ηςκ βοκαζηχκ ιε ηδ θφζδ, ζημ πθαίζζμ ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ δζπμημιίαξ ημοθημφνα ηαζ 

θφζδ, δ μπμία απμηθείεζ ηζξ βοκαίηεξ απυ ηδκ επζζηδιμκζηή δναζηδνζυηδηα. 

Σαοηυπνμκα, υιςξ, ζφιθςκα ιε ηδ Harding, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ 

ζημπζάξ επζπεζνεί κα ακηζηνμφζεζ ηδκ επζζηδιμθμβία ημο Γζαθςηζζιμφ, δ μπμία, 

υιςξ, ααζίγεηαζ ζηδ ζφκδεζδ ηδξ βοκαίηαξ ιε ηδ θφζδ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, ζφιθςκα 

ιε ηδ Hekman, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ηαηαθήβεζ κα εκζζπφεζ ηδκ 

επζζηδιμθμβία ημο Γζαθςηζζιμφ. (Hekman, 1990, ζζ. 127-128). Δπμιέκςξ, θαίκεηαζ 

κα πνμηφπηεζ ιζα ακηίθαζδ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ακαθμνζηά 

ιε ημ εάκ ζημπεφεζ ζηδ δζαηήνδζδ ή υπζ ηδξ επζζηδιμθμβίαξ ημο Γζαθςηζζιμφ 

ακαθμνζηά ιε ηδ ζφκδεζδ ηδξ έκκμζαξ βοκαίηα ιε ηδ βοκαζηεία θφζδ. φιθςκα ηαζ 

ιε αοηή ηδκ ηνζηζηή, θμζπυκ, ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ δίκεηαζ 

έιθαζδ ζηδκ θφζδ ημο θφθμο ςξ θοζζηυ παναηηδνζζηζηυ.  

 Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, υιςξ, ζοθθαιαάκεζ ηα 

παναηηδνζζηζηά πμο απμδίδμκηαζ ζηζξ βοκαίηεξ ςξ πνμσυκηα ημζκςκζηήξ πθαζζίςζδξ, 

απμηέθεζια ζπέζεςκ ιεηαλφ ηδξ ιενζηήξ ζημπζάξ ηδκ μπμία δζαεέηεζ μ ηονίανπμξ ηαζ 

ηδξ εονφηενδξ ζημπζάξ ημο ηονζανπμφιεκμο, αζηχκηαξ ηνζηζηή ζηδκ ηονίανπδ 

βκςζζαηή παναβςβή δ μπμία έπεζ ζηδνζπηεί ηαηά αάζδ ζηζξ ειπεζνίεξ ηαζ 

δναζηδνζυηδηεξ ηςκ ακδνχκ. Η θειζκζζηζηή ζημπζά δεκ απμδίδεηαζ αοημιάηςξ ζημ 

οπμηείιεκμ βοκαίηα θυβς ηδξ εδθοηήξ θφζδξ ημο, δεκ πνυηεζηαζ βζα ιζα 

μοζζμηναηζηή ζημπζά ηςκ βοκαζηχκ. Γεκ οπμζηδνίγεζ δ Harding υηζ δ εδθοηή θφζδ 

είκαζ επανηήξ ζοκεήηδ βζα ηδ θειζκζζηζηή ζημπζά. (Code, 1998, ζ. 180∙ Harding, 

1991, ζ. 47, 59). Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δ Harding δζαηοπχκεζ ηα πνμαθήιαηα ζημ 

πεδίμ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ ηαζ επζπεζνεί ηζξ απακηήζεζξ ηδξ, 

ηαεχξ ηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ζδιαζζμθμβεί ηζξ έκκμζεξ πμο πνδζζιμπμζεί 

ζοζπεηίγεηαζ ιε αοηυ πμο εκκμεί ςξ ζημπζά. ηακ δ Harding πνδζζιμπμζεί ηδκ έκκμζα 

ηδξ ζημπζάξ πνμηεζιέκμο κα ζδιαζζμθμβήζεζ ημ θφθμ, δεκ ζοκεπάβεηαζ υηζ ηδ 

δζαθμνεηζηυηδηα ηδξ ζημπζάξ ηδκ εδναζχκεζ ζε παναηηδνζζηζηά θφζδξ.  
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 Δπζπθέμκ, ζφιθςκα ιε ηδ Harding, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ 

έπεζ επζηνζεεί ςξ οπεναμθζηά εειεθζμηναηζηή ηαζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, οπεναμθζηά 

βκςζζμηεκηνζηή. Η θζθμζμθζηή ηνζηζηή ζηδ εεχνδζδ πενί ζηαεενχκ εειεθίςκ ηδξ 

βκχζδξ επζθένεζ ηνζηζηή ζηδκ οπυεεζδ υηζ ιυκμ μζ ιδ αθδεείξ πεπμζεήζεζξ έπμοκ 

ημζκςκζηέξ αζηίεξ. ιςξ, δ ημζκςκζμθμβία ηδξ βκχζδξ πμο οζμεεηεί ημ «ζζπονυ 

πνυβναιια» οπεναζπίγεηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ αζηίεξ πμο πανάβμοκ ηδ βκχζδ ςξ αθδεή 

πεπμίεδζδ. Δπζηνίκεζ, θμζπυκ, ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ υηζ 

επακαθένεζ ζημ πνμζηήκζμ ηα εειέθζα ηδξ βκχζδξ, ηα μπμία έπμοκ αιθζζαδηδεεί. 

(Harding, 1991, ζζ. 166-167) 

 Η Harding απακηά ζε αοηή ηδκ ηνζηζηή, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ ημ είδμξ ηςκ 

εεςνμφιεκςκ εειεθίςκ ηδξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ δεκ είκαζ ημ ίδζμ ιε ηα 

εειέθζα ηδξ παναδμζζαηήξ επζζηδιμθμβίαξ, υπςξ ηα αζζεδηδνζαηά δεδμιέκα. Η 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ πνμαάθθεζ ηδκ μπηζηή ηδξ γςήξ ηςκ 

βοκαζηχκ, ηδ ζημπζά ηςκ βοκαζηχκ, ςξ πνμηζιυηενδ αθεηδνία βζα ηδ βκςζζαηή 

ζοβηνυηδζδ. Δίκαζ ζε αοηή ηδ αάζδ πμο δ ημζκςκζμθμβία ηδξ βκχζδξ ημο «ζζπονμφ 

πνμβνάιιαημξ» επζηνίκεζ ηδκ επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ υηζ επακαθένεζ ηδ 

εειεθζμηναηία. ιςξ, δ επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ δεκ αλζχκεζ ηδκ απυδμζδ 

επζζηδιζημφ εειεθίμο αάζεζ ηδξ βοκαζηείαξ αζμθμβίαξ αθθά μφηε απθχξ αάζεζ ηςκ 

βοκαζηείςκ ειπεζνζχκ. Η επζδναζηζηυηδηα ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ ζηδ βκχζδ 

ηαθείηαζ κα θεζημονβήζεζ ςξ αθεηδνζαηή παναδμπή ηδξ θειζκζζηζηήξ ένεοκαξ βζα ηδ 

βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ. Γεκ δζεηδζηείηαζ δ αλίςζδ ζοβηνυηδζδξ απυθοηα αθδεχκ 

απμηεθεζιάηςκ αάζεζ ηδξ θειζκζζηζηήξ ένεοκαξ ηδξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ. 

οβηνμημφκηαζ βκςζζαημί ζζπονζζιμί μζ μπμίμζ είκαζ θζβυηενμ παναπμζδιέκμζ ηαζ 

θζβυηενμ ιενμθδπηζημί απυ ημοξ ακηίζημζπμοξ ζζπονζζιμφξ ηδξ παναδμζζαηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ. (Harding, 1991, ζζ. 166-167, 185) 

 Απυ ηδκ άθθδ, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ιπμνεί κα επζηνζεεί 

υηζ δεκ έπεζ επζζηδιμθμβζηυ πενζεπυιεκμ αθθά απμηεθεί ιυκμ ιζα ημζκςκζμθμβία ηδξ 

βκχζδξ. Η Harding, υιςξ, απακηά υηζ δ εεςνία ηδξ ζημπζάξ απμηεθεί ιζα 

επζζηδιμθμβία δ μπμία έπεζ δζαθμνεηζηέξ ακδζοπίεξ πμο ζηδνίγμκηαζ ζηζξ ημζκςκζηέξ 

ζοκεήηεξ. Η επζζηδιμθμβία αοηή εζηζάγεζ ζε ιδ ζοιααηζηέξ ενεοκδηζηέξ δζαδζηαζίεξ, 

ηαεχξ εεςνεί ηδκ επζδναζηζηυηδηα ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ ζηδ βκχζδ ςξ 

αθεηδνζαηή παναδμπή ηδξ θειζκζζηζηήξ ένεοκαξ. Δζηζάγεζ, αηυιδ, ζε δζαθμνεηζηέξ 

ηαηδβμνίεξ βκςζζαηχκ οπμηεζιέκςκ, ζηδνζγυιεκδ ζηζξ γςέξ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ 
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πανάβμκηαξ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, βκχζδ δ μπμία αιθζζαδηεί ηζξ παναδμζζαηέξ 

ακηζθήρεζξ βζα ηζξ βοκαίηεξ. (Harding, 1991, ζζ. 169-171)  

 Η CassandraPinnick οπμζηδνίγεζ υηζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ 

ζημπζάξ είκαζ αζοκεπήξ, αθμφ δ επζηοπία ηδξ εα ακαζνμφζε ημκ ααζζηυ ζζπονζζιυ 

ηδξ, ημ επζζηδιζηυ πνμκυιζμ ηςκ βοκαζηχκ ςξ πενζεςνζμπμζδιέκςκ. φιθςκα ιε ημκ 

ζοθθμβζζιυ ηδξ Pinnick, εάκ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ βίκεζ δ 

ηονίανπδ εεςνία ηδξ επζζηήιδξ, μζ βοκαίηεξ δεκ εα είκαζ πζα πενζεςνζμπμζδιέκεξ ηαζ, 

έηζζ, εα πάζμοκ ηαζ ηδκ αλίςζδ ιζαξ εονφηενδξ επζζηδιζηήξ ζημπζάξ. Δίκαζ πνμθακέξ 

υηζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ δεκ ιπμνεί κα οπμζηδνίγεζ ηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ πενζεςνζμπμίδζδξ ηςκ βοκαζηχκ, πνμηεζιέκμο αοηέξ κα έπμοκ 

εονφηενδ επζζηδιζηή μπηζηή. οκεπχξ, παναιέκμκηαξ ζηζξ δζαηδνφλεζξ ηδξ, δ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ δεκ ιπμνεί κα ελαζθαθίζεζ ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

εέζδξ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ επζζηήιδ. φιθςκα ιε ηδκ Pinnick, δ Harding θαίκεηαζ κα 

επζθφεζ αοηυ ημ πνυαθδια οπμζηδνίγμκηαξ ιζα πμζηζθία δζαθμνεηζηχκ 

πενζεςνζμπμζδιέκςκ ζημπζχκ. ιςξ, αοηή δ ημζκςκζηή πμζηζθία δζαθυνςκ ζημπζχκ 

δεκ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα δζαηφπςζδξ επζζηδιμθμβζηήξ θφζδξ ηνίζεςκ βζα ηδκ επζθμβή 

ακάιεζα ζε ακηαβςκζζηζηέξ εεςνίεξ. (Pinnick, 2008a, ζ. 1059) 

 Σμ επζπείνδια ηδξ Pinnick ιπμνεί κα θαίκεηαζ ανπζηά εφθμβμ, υιςξ πνέπεζ κα 

θδθεεί οπυρδ υηζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ δζεηδζηεί ηδκ αλίςζδ δ 

επζδναζηζηυηδηα ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ ζηδ βκχζδ κα ζδςεεί ςξ αθεηδνζαηή 

παναδμπή βζα κέα ηνζηζηά ενςηήιαηα ηαζ εκηέθεζ βζα ιζα κέα βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ. 

Γεκ αλζχκεζ μζ βοκαίηεξ κα απμηηήζμοκ ηονίανπδ εέζδ ζηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδκ 

ημζκςκία, επεζδή αηνζαχξ δεκ είκαζ γδημφιεκδ ιζα ακηζζηνμθή ηςκ νυθςκ ηςκ θφθςκ 

πνμηεζιέκμο μζ βοκαίηεξ κα πάνμοκ ηδ εέζδ ηςκ ακδνχκ. Η Harding δεκ 

εκδζαθένεηαζ κα ηαηανβήζεζ ημ επζζηδιζηυ πνμκυιζμ ςξ πνμξ ηδ βκχζδ, ηδ ζημπζά 

ηςκ βοκαζηχκ, μφηε αλζχκεζ μζ βοκαίηεξ κα βίκμοκ ηονίανπεξ. Σμ κα αθέπεζ ηακείξ ηα 

πνάβιαηα απυ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ζημπζά ημ εεςνεί ηαζ ακηζηεζιεκζηυ παναηηδνζζηζηυ 

αθθά ηαζ δέμκ. Λυβς ηδξ εκενβδηζηήξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ηςκ βκςζζαηχκ 

οπμηεζιέκςκ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, ηζεέιεκδξ εκηυξ ηςκ 

πναβιαηζηχκ ημζκςκζηχκ ζοκεδηχκ, πανάβμκηαζ ζοκεζδδηά πθδνέζηενεξ πενζβναθέξ 

ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. ηακ δ Harding ακαθφεζ ημ επζζηδιζηυ πνμκυιζμ 

ηςκ βοκαζηχκ, υηζ δ ζημπζά ηςκ βοκαζηχκ έπεζ εηείκα ηα ακαβηαία ζδζαίηενα 

παναηηδνζζηζηά βζα κα βκςνίζεζ ηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ, άνα ηαζ ηα θφθα, ιε έκακ 
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ααεφηενμ ηαζ πθδνέζηενμ ηνυπμ οπμζηδνίγεζ υηζ αοηυ μθείθεηαζ αηνζαχξ ζημκ νυθμ 

ηςκ βοκαζηχκ ςξ δζεηδζηδηνζχκ. Σμ ιεζμκέηηδιά ημοξ ςξ πνμξ ηδ ιδ μναηυηδηά ημοξ 

ζηδ βκχζδ ζηδκ ημζκςκία είκαζ πμο ημοξ δίκεζ ηαζ ημ πνμκυιζμ κα εέζμοκ πανάβμκηεξ 

ηαζ παναηηδνζζηζηά ηα μπμία απμζζςπχκηαζ απυ ημοξ άκδνεξ. 

 Η Pinnick οπμζηδνίγεζ, αηυιδ, υηζ μζ ζζπονζζιμί ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ υηζ ζοβηεηνζιέκεξ ημζκςκζημπμθζηζηέξ μιάδεξ, υπςξ μζ 

βοκαίηεξ, έπμοκ εεηζηή ιεεμδμθμβζηή επίδναζδ ζηδ επζζηήιδ ηαζ ηδκ παναβυιεκδ 

επζζηδιμκζηή βκχζδ δεκ έπμοκ ηεηιδνζαηή οπμζηήνζλδ, δεκ έπμοκ απμδεζπηεί 

ειπεζνζηά (Pinnick, 2008a, ζ. 1060∙ Pinnick, 2008b, ζ. 188). ιςξ πμζα 

επζζηδιμθμβζηή εεςνία απμδεζηκφεηαζ δ ίδζα ειπεζνζηά; Η Pinnick ίζςξ εέθεζ κα 

δχζεζ έιθαζδ ζηδκ ζδζαζηενυηδηα ηδξ εεςνίαξ ηδξ ζημπζάξ δ μπμία θεζημονβεί ςξ 

πνυηθδζδ ηαζ, ζηδκ πνμζπάεεζα αοηή, επζηαθείηαζ ηδκ απμοζία ειπεζνζηήξ 

οπμζηήνζλδξ. 

 Βέααζα, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ ίδζα δ Harding δείπκεζ αιθζεοιία ςξ πνμξ 

ηδκ επζθμβή εκυξ είδμοξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, βζα ηδκ επζθμβή ιεηαλφ 

Γζαθςηζζηζηχκ ή ιεηαιμκηένκςκ εεςνήζεςκ εκ ζπέζεζ ιε ηδ θειζκζζηζηή εεςνία. 

Ονζζιέκεξ θειζκζζηζηέξ επζζηδιμθμβίεξ ιπμνεί κα απμθένμοκ κέα πνμβνάιιαηα βζα 

ηδκ επζζηήιδ. Η Harding επζζδιαίκεζ ηδ δζθμνμφιεκδ ζηάζδ βεκζηά ηςκ 

θειζκζζηνζχκ εεςνδηζηχκ ςξ πνμξ ηδκ επζθμβή ιεηαλφ κεςηενζηυηδηαξ ή 

ιεηακεςηενζηυηδηαξ ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία. Ιζπονίγεηαζ, υιςξ, υηζ αοηή δ 

αιθζεοιία, δ δζθμνμφιεκδ ζηάζδ ηαζ μ πνμαθδιαηζζιυξ, είκαζ ακάβηδ κα 

παναηηδνίγεηαζ απυ ανπέξ (principles) ηαζ ηακυκεξ ηαζ κα είκαζ πενζζζυηενμ 

αοημζοκείδδηδ ηαζ εφνςζηδ (robust) απυ αοηή πμο ζδιεζχκμοκ μζ πενζζζυηενεξ 

θειζκίζηνζεξ, ζηα επζπεζνήιαηα ηςκ μπμίςκ δζαηνίκεηαζ ιζα δζζηαηηζηυηδηα 

ακαθμνζηά ιε ηδκ επζθμβή ζε αοηή ηδ δζαιάπδ ιεηαλφ κεςηενζηυηδηαξ ηαζ 

ιεηακεςηενζηυηδηαξ. φιθςκα ιε ηδ Harding, δ φπανλδ μνζζιέκςκ εκηάζεςκ ιεηαλφ 

κεςηενζηχκ ηαζ ιεηακεςηενζηχκ επζπεζνδιάηςκ είκαζ επζεοιδηή, ηαεχξ μζ εκηάζεζξ 

αοηέξ επζζδιαίκμοκ ηζξ δζαθμνεηζηέξ ακάβηεξ ηςκ βοκαζηχκ αθθά ηαζ ηζξ ίδζεξ ηζξ 

εκηάζεζξ ηαζ ακηζθάζεζξ ιέζα ζημκ ηυζιμ ημκ μπμίμ ηαθείηαζ κα ιεθεηά δ 

θειζκζζηζηή εεςνία. ε ηάεε πενίπηςζδ, υιςξ, δ Harding οπμζηδνίγεζ υηζ δ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία αζθαθχξ πνέπεζ κα δζαηδνήζεζ ζημζπεία απυ ηδκ 

Γζαθςηζζηζηή επζζηδιμθμβία, αθθά έπεζ ακάβηδ ηαζ απυ ηζξ κεςηενζηέξ αθθά ηαζ απυ 

ηζξ ιεηαιμκηένκεξ εεςνήζεζξ ακάθμβα ηάεε θμνά ιε ημοξ ζηυπμοξ ηδξ ζημ πθαίζζμ 
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ηςκ δζαθμνεηζηχκ ακαβηχκ ηςκ βοκαζηχκ. (Harding, 1986, ζ. 29, 195∙ Harding, 

1990a, ζ. 86∙ Harding, 1991, ζζ. 185-187) 

 οιπεναζιαηζηά, θμζπυκ, απυ ηδκ ένεοκα ζημ ηεθάθαζμ αοηυ πνμηφπηεζ υηζ 

ζηδκ ανπζηή ιμνθή ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηδξ ζημπζάξ, υπςξ πνμηείκεηαζ απυ ηδ 

Hartsock, ημ θφθμ ηαηαζηεοάγεηαζ ημζκςκζηά ιέζα απυ ηζξ ηαεδιενζκέξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηζξ μπμίεξ ακαθαιαάκμοκ ηα άημια ζηδ γςή ημοξ, ζοκδέμκηαξ ααεζά 

ηζξ βοκαίηεξ ιε ηδκ ακαηνμθή παζδζχκ ηαζ ιε ηδ θνμκηίδα ημο κμζημηονζμφ. ηδ 

ζοκέπεζα, ζηδνζγυιεκδ ζηα βοκαζηεία ημζκςκζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ζημκ έιθοθμ 

ηαηαιενζζιυ δναζηδνζμηήηςκ, δ Harding εζζδβείηαζ ημοξ υνμοξ ιζαξ ζδζυηοπδξ 

ημζκςκζηήξ ηαηαζηεοήξ ημο θφθμο ζημ πθαίζζμ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ 

ζημπζάξ ηδκ μπμία ζοβηνμηεί, ακαθφμκηαξ ηζξ έκκμζεξ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ.Κνίεδηε εεηζηά, ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, υηζ 

δζαηδνχκηαξ ηδ εεχνδζδ ηδξ βκχζδξ ςξ ιζαξ ζφκεεηδξ ημζκςκζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

πμο ηαεμνίγεηαζ εββεκχξ απυ ημ θφθμ, μζ δζαθμνεηζηέξ γςέξ ηςκ βοκαζηχκ δζεηδζημφκ 

ιζα πθδνέζηενδ ηαηακυδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ιζα ακηίζημζπδ 

ζθαζνζηυηενδ ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ οθζζηάιεκδ εεςνμφιεκδ ςξ 

μοδέηενδ αθθά ακδνμηεκηνζηή μπηζηή. Η έιπναηηδ εκαζπυθδζή ηςκ βοκαζηχκ ιε ηδκ 

ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή γςή, ιε ζημπυ κα ηαηαδεζπηεί υηζ μζ ζπέζεζξ ηονζανπίαξ ηαζ 

οπμηαβήξ μζημδμιμφκηαζ πάκς ζε θακεαζιέκεξ πνμτπμεέζεζξ, ζοζηήκεζ ημ ζπεζζαηυ 

πθαίζζμ ηδξ βοκαζηείαξ ζοκεζδδηυηδηαξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ βοκαζηεία ηαηακυδζδ 

ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ιπμνεί κα είκαζ ζθαζνζηυηενδ, αηνζαχξ επεζδή μζ 

βοκαίηεξ ςξ ηονζανπμφιεκεξ είκαζ ζε εέζδ κα ιεζχκμοκ ηζξ ιενμθδπηζηέξ 

ακδνμηεκηνζηέξ πενζβναθέξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, ηαεχξ θαιαάκμοκ οπυρδ ηδκ 

μπηζηή αοηχκ πμο ακηζζηέημκηαζ ζηδκ ηαηαπίεζδ. 

 Αηυιδ, απυ ηδκ ένεοκα έβζκε ζαθέξ υηζ έπμοκ δζαηοπςεεί πμθοεπίπεδεξ 

ηνζηζηέξ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ απυ δζαθμνεηζηέξ θειζκίζηνζεξ 

θζθμζυθμοξ, ηυζμ ηδξ θειζκζζηζηήξ ειπεζνζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, υπςξ δ Longino 

ηαζ δ Nelson, υζμ ηαζ ηδξ ιεηαιμκηένκαξ, υπςξ είκαζ δ Flax ηαζ δ Hekman. 

Πνμηφπηεζ, υιςξ, απυ ηδκ παναπάκς ακάθοζδ υηζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ 

ζημπζάξ ιπμνεί κα απακηήζεζ ηαζ κα οπεναζπζζηεί ζηακμπμζδηζηά ημ επζζηδιζηυ 

πθεμκέηηδιά ηδξ απέκακηζ ζηδκ ηνζηζηή αοηή ηαζ κα δζαζθαθίζεζ ηδ εεςνία ηδξ, 

δζαηδνχκηαξ ηαζ ζζπονμπμζχκηαξ ηδ εέζδ ηδξ ςξ έκα απυ ηα ααζζηά είδδ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ. Απυ ηδκ άθθδ, αέααζα, ιέζα απυ ηδ ιεθέηδ ηδξ 
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ηνζηζηήξ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, ανπίγεζ κα θαίκεηαζ δ 

ακαβηαζυηδηαδζενεφκδζδξ ηδξ εέζδξ πμο εα ιπμνμφζε κα έπεζ μ ιεηαιμκηενκζζιυξ 

ζηδ ζογήηδζδ βζα ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, δ ζδιαζζμθυβδζδ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ δ μπμία 

δζεονφκεζ ηδκ μπηζηή ηδξ θειζκζζηζηήξ βκχζδξ ηαζ πνμτπμεέηεζ ηδκ ηαεμνζζηζηή 

ζοιαμθή ημο οπμηεζιέκμο ηδξ ένεοκαξ ζημ ακηζηείιεκυ ημο, ηαεχξ ηαζ δ ακάδεζλδ 

ηδξ μπηζηήξ ηςκ βοκαζηχκ ςξ πνμκμιζμφπαξ πάνδ ζηδ δοκαηυηδηα κα ακαβκςνίγεζ ηδ 

ιενμθδρία ηδξ ηονίανπδξ ακδνμηεκηνζηήξ ημζιμεζηυκαξ δεκ επζθφεζ εκηεθχξ ημ 

πνυαθδια ηδξ ιενμθδπηζηυηδηαξ ηδξ βκχζδξ, πανά ηδκ ακηαπάκηδζδ υηζ δ 

ιενμθδπηζηυηδηα δζεηδζηεί ιζα ζθαζνζηυηενδ ηαηακυδζδ ηδξ γςήξ, δ μπμία δεκ είκαζ 

ιεζμκέηηδια αθθά δέμκ. Σμ επυιεκμ ηεθάθαζμ, θμζπυκ, ζηνέθεηαζ ζηζξ ιεηαιμκηένκεξ 

θειζκζζηζηέξ εεςνίεξ, πνμηεζιέκμο κα δζενεοκήζεζ ηζξ παναδμπέξ ημο θειζκζζηζημφ 

ιεηαιμκηενκζζιμφ ηαζ κα ελεηάζεζ πχξ δ ιενμθδπηζηυηδηα ηδξ μπηζηήξ αθθά ηαζ δ 

δζαθμνεηζηυηδηα ηςκ βοκαζηχκ ςξ παναηηδνζζηζηυ ηδξ θειζκζζηζηήξ ένεοκαξ ιπμνεί 

κα ηαεμνίγεζ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ δζάθμνεξ ιεηαιμκηένκεξ θειζκζζηζηέξ εεςνίεξ ηαζ 

ηζξ έκκμζεξ ηζξ μπμίεξ ακαθφμοκ. 
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Κεθάιαην Σέηαξην 

4. ΜΔΣΑΜΟΝΣΔΡΝΑ ΦΔΜΙΝΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΟΛΟΓΙΑ  

 

Ο ιεηαιμκηενκζζιυξ είκαζ έκα δζακμδηζηυ ηίκδια πμο δείπκεζ δοζπζζηία ηαζ 

εκακηζχκεηαζ ζηδκ ηαεμθζηυηδηα ςξ παναηηδνζζηζηυ ημο ηυζιμο αθθά ηαζ ηςκ 

εκκμζχκ, ζηδκ επζζηδιζηή αλία ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, ζηδκ μοζζμθμβζηή ζφθθδρδ 

ηαζ ηδκ εκυηδηα ςξ ζηαεενέξ ηςκ θζθμζμθζηχκ πνμζεββίζεςκ. Ακηίεεηα, πνμηνίκεζ 

ηδκ ημπζηυηδηα ηαζ ηδκ εκδεπμιεκζηυηδηα ςξ πςνμπνμκζηά ηαζ πνμζδζμνζζηζηά 

παναηηδνζζηζηά ηδξ ένεοκαξ, ηζξ ιενμθδπηζηέξ πενζβναθέξ ημο ηυζιμο ηαζ ηδξ 

μπηζηήξ ζηδ βκχζδ, ηαεχξ ηαζ ιζα δζάποηδ αιθζζαήηδζδ ηάεε πενζβναθήξ ημο 

αηυιμο ηαζ ημο ηυζιμο. (Anderson, 2015, ζ. 10∙ Di Stefano, 1990, ζ. 63) 

 Η ιεηαιμκηένκα θζθμζμθία αιθζζαδηεί ηζξ πεπμζεήζεζξ πμο ακηθμφκηαζ απυ 

ημκ Γζαθςηζζιυ. Βάθθεζ εκακηίμκ ημο ηαεμθζημφ ηαζ οπενααημθμβζημφ θυβμο ςξ 

ηαεμθζημφ εειεθίμο ηδξ βκχζδξ, ηαζ  απμννίπηεζ ηδκ αθδεή μοδέηενδ βκχζδ δ μπμία 

πανάβεηαζ ιέζς αοημφ. Αιθζζαδηεί ηδκ επζζηήιδ ςξ ημ οπυδεζβια βζα ηάεε αθδεή 

βκχζδ, ηαεχξ ηαζ ημκ δζαοβή παναηηήνα ηδξ βθχζζαξ δ μπμία ζοκζζηά παεδηζηυ ηαζ 

μοδέηενμ ιέζμ ακαπανάζηαζδξ ημο πναβιαηζημφ ηυζιμο. (Flax, 1990, ζζ. 41-42). 

Αθθά αηυιδ δεκ επεκδφεζ ζε έκακ ζηαεενυ εκζαίμ πναβιαηζηυ ηυζιμ πμο ιπμνεί κα 

βίκεζ ημ ηνζηήνζμ εθέβπμο υθςκ ηςκ ζηέρεςκ. Γεκ εηθαιαάκεζ ηδ κεςηενζηή 

ακαπανάζηαζδ ημο πναβιαηζημφ ςξ ιζα οπμαυζημοζα ηάζδ ηονζανπίαξ ηςκ 

κεςηενζηχκ θζθμζυθςκ δ μπμία ααζίγεηαζ ζε έκα απυθοημ ζφζηδια ακαπανάζηαζδξ 

ιζαξ εκζαίαξ μκηυηδηαξ πένα απυ ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά. (Flax,  1992, ζζ. 

451-453) 

 Ο ιεηαιμκηενκζζιυξ, εθυζμκ απμννίπηεζ ηζξ μθμπμζδηζηέξ ιεηααθδβήζεζξ, 

ακηζηίεεηαζ ζηδ δοκαηυηδηα φπανλδξ ιζαξ πθήνμοξ ηαζ εκμπμζδιέκδξ εεςνίαξ βζα ημκ 

ηυζιμ πμο μδδβεί ζηδκ αθήεεζα. ηδ αάζδ αοηή, δ επζθμβή ιζαξ εεςνίαξ εεςνείηαζ 

βζα ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ άζηδζδ ελμοζίαξ, επζθμβή ζοβηεηνζιέκςκ δοκαημηήηςκ ζε 

αάνμξ άθθςκ. (Anderson, 2015, ζ. 10). Τπμζηδνίγεζ ιάθζζηα υηζ δ επζδίςλδ ιζαξ 

εεςνίαξ ηδξ βκχζδξ πμο ζηδνίγεηαζ ζημκ οπενααηζηυ θυβμ ηδξ κεςηενζηυηδηαξ ηαζ 
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ζηα ηαεμθζηά ζδακζηά ηδξ, δεκ ιπμνεί πανά κα εκέπεζ πμθζηζηέξ δζαζηάζεζξ. 

(Nicholson, 1990, ζ. 4) 

 Ο ιεηαιμκηενκζζιυξ εκηάζζεζ ηαζ πενζμνίγεζ ηα οπάνπμκηα ηνζηήνζα αθήεεζαξ 

ηαζ κμιζιμπμίδζδξ ηςκ βκςζζαηχκ ζζπονζζιχκ εκηυξ ηδξ θζθμζμθίαξ ηδξ 

κεςηενζηυηδηαξ ηαζ ηα ζοκδέεζ ιε ηδκ ακάπηολδ ζοβηεηνζιέκςκ «ηαεεζηχηςκ 

ελμοζίαξ» (regimes of power). Ιζπονίγεηαζ υηζ αοηυ πμο εεςνείηαζ ςξ 

πναβιαηζηυηδηα ηαηαζηεοάγεηαζ θμβμεεηζηά (discursively). Ο θμβμεεηζηυξ 

ζπδιαηζζιυξ είκαζ έκαξ ηνυπμξ ζηέρδξ, ιέζα ζημκ μπμίμ ζοβηεηνζιέκεξ ζπέζεζξ 

ζοβηνμημφκηαζ ςξ ακαιθζζαήηδηα αθδεείξ ιε αοηαπυδεζηημ ηνυπμ ή έζης ςξ 

ακαηαθφρεζξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ, μνίγμκηαξ, έηζζ, ηδ θοζζμθμβζηή 

ζοιπενζθμνά οπενάκς ηάεε δζαθςκίαξ. Οζ θμβμεεηζημί ζπδιαηζζιμί επδνεάγμοκ ηαζ 

ηδ ζοιπενζθμνά ημο αηυιμο ηαζ ημκ ηνυπμ πμο αζχκεζ ημ ζχια ημο. Γζα πανάδεζβια, 

μ ηνυπμξ πμο ημ ημνίηζζ αζχκεζ ηαζ πνδζζιμπμζεί ημ ζχια ημο εκηάζζεηαζ ζημκ 

θμβμεεηζηυ ζπδιαηζζιυ ημο «ηαθμφ ηαζ ήζοπμο ημνζηζζμφ». (Anderson, 2015, ζ. 10∙ 

Nicholson, 1990, ζ. 4∙ Paechter, 2001, ζζ. 41-42∙ Scott, 2006, ζ. 145) 

 Δπζπθέμκ, μ ιεηαιμκηενκζζιυξ ζηνέθεζ ηδκ πνμζμπή ημο ζηδ βθχζζα ηαζ 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ ζδιαζία ηςκ βθςζζζηχκ ζοιαυθςκ ζοβηνμηείηαζ απυ ηζξ ζπέζεζξ 

ημοξ ιε άθθα ζφιαμθα ιέζα ζε έκα ζφζηδια θυβμο ζημ μπμίμ ακήημοκ, ηαεχξ ηα 

ζφιαμθα δεκ έπμοκ παναπειπηζηέξ ζηακυηδηεξ ζηδκ ελςηενζηή πναβιαηζηυηδηα. 

(Anderson, 2015, ζ. 10). Σμκίγεζ υηζ μ άκενςπμξ βεκκζέηαζ ιέζα ζε έκα ζφκμθμ 

βθςζζζηχκ παζβκίςκ ηαζ ζοβηνμηείηαζ ςξ άημιμ, ημοθάπζζημκ εκ ιένεζ, ζημ πθαίζζμ 

ηδξ βθχζζαξ: ζοβηνμηείηαζ απυ ζφιαμθα ιέζα ζημ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ. Ο 

ιεηαιμκηενκζζιυξ οπμζηδνίγεζ υηζ ηα αζζεδηδνζαηά δεδμιέκα, μζ ακηζθήρεζξ ηαζ μζ 

πνμεέζεζξ ςξ παναηηδνζζηζηά ηδξ κμδηζηήξ γςήξ δεκ είκαζ άιεζα αθθά ακηακαηθμφκ 

θμβμεεηζηά ηαζ ημζκςκζηά ηαεμνζζιέκεξ πναηηζηέξ. Ο ιεηαιμκηενκζζιυξ, επμιέκςξ, 

ζηδνίγεζ ηδκ αθήεεζα ζε εηενμβεκείξ ηαζ ιδ ζοβηνζκυιεκμοξ θμβμεεηζημφξ 

ζπδιαηζζιμφξ, μζ μπμίμζ παναηηδνίγμκηαζ μ ηαεέκαξ απυ ημ δζηυ ημο ζφκμθμ 

ηακυκςκ αθδεχκ ζζπονζζιχκ. (Flax, 1992, ζζ. 451-453) 

 Δηθαιαάκμκηαξ ηζξ ημζκςκζηέξ πναηηζηέξ ςξ βθςζζζηά ζφιαμθα ηα μπμία 

ιπμνμφκ κα εηθνάγμοκ ηαζ άθθα πνάβιαηα πένα απυ ημκ εαοηυ ημοξ πάνδ ζηδ 

ιεηαθμνζηή πνήζδ ηδξ βθχζζαξ, μ ιεηαιμκηενκζζιυξ ακαθφεζ ηζξ ημζκςκζηέξ 

πναηηζηέξ ζφιθςκα ιε ηδκ ακάθοζδ ηδξ βθχζζαξ, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ δ απυδμζδ 
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ζδιαζζχκ ζηζξ πναηηζηέξ βίκεηαζ ζηδ αάζδ ηδξ ζπέζδξ ημοξ ιε άθθεξ πναηηζηέξ ηαζ 

υπζ ζφιθςκα ιε ηάπμζμ θοζζηυ κυιμ πμο οπάνπεζ πνζκ απυ ηδ βθχζζα. (Anderson, 

2015, ζζ. 10-11) 

 Μέζα ζημ πθαίζζμ αοηυ, επυιεκμ είκαζ υηζ μ ιεηαιμκηενκζζιυξ δεκ 

εειεθζχκεζ ημ οπμηείιεκμ μκημθμβζηά ηαζ δεκ ακαγδηά ιζα μκημθμβία βζα ημ 

βοκαζηείμ θφθμ. Ακηίεεηα, ηίεεηαζ οπέν πμθθαπθχκ οπμηεζιέκςκ ηα μπμία δνμοκ ιε 

πμθθαπθμφξ ηνυπμοξ ηαζ επδνεάγμκηαζ ηαεμνζζηζηά απυ ηδ εέζδ ημοξ ζε δίηηοα 

ελμοζίαξ. οβηνμημφκηαζ ιέζς αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ εκυξ ημζκςκζηά 

πθαζζζμεεηδιέκμο εαοημφ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ ζηδκ μπμία αοηυ δνα. (Chanter, 1998, 

ζζ. 263, 264, 269) 

 Με πμζμκ ηνυπμ δ ιεηαιμκηένκα αιθζζαήηδζδ ημο Γζαθςηζζιμφ αθμνά ζηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία; Πχξ εα ιπμνμφζε κα κμδεεί δ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία παίνκμκηαξ απμζηάζεζξ απυ ηδ κεςηενζηυηδηα βζα κα απμηηήζεζ 

ιεηαιμκηένκμ παναηηήνα; Πχξ είκαζ δοκαηυκ δ θειζκζζηζηή εεςνία κα απμννίρεζ ηζξ 

δζαθςηζζηζηέξ παναδμπέξ ηαζ, υιςξ, κα δζαηδνήζεζ ημκ θειζκζζηζηυ παναηηήνα ηδξ; 

(Code, 1998, ζ. 182∙ Harding, 1990a, ζ. 99). Με πμζμκ ηνυπμ εα ιπμνμφζε κα 

ζοκδεεεί δ θειζκζζηζηή εεςνία ιε ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ, πνμηεζιέκμο κα 

ζοβηνμηδεεί μ θειζκζζηζηυξ ιεηαιμκηενκζζιυξ; 

 

4.1 Φεκηληζηηθή ζεωξία θαη κεηακνληεξληζκόο: Μηα ακθίβνιε ζρέζε 

Μέζα απυ ηδκ ηνζηζηή ζηδκ μοζζμηναηία ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ, ένπεηαζ ζημ 

πνμζηήκζμ δ δζενεφκδζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ ζφβηθζζδξ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ 

ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ. Φαίκεηαζ κα πνμηφπηεζ ιζα ηάζδ απυννζρδξ ηςκ παναδμπχκ 

ημο Γζαθςηζζιμφ ηαζ ιζα ζοκαηυθμοεδ ακάβηδ αλζμπμίδζδξ ηαζ ζφκδεζδξ ηςκ 

παναδμπχκ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ. ιςξ, βζα πμθθέξ 

θειζκίζηνζεξ, δ ζπέζδ ημο θειζκζζιμφ ιε ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ, υπςξ εα 

οπμζηδνζπεεί, είκαζ ακηζθαηζηή ηαζ δζθμνμφιεκδ. (Flax, 1990, ζ. 42∙ Strickland, 1994, 

ζ. 266). Θα ιπμνμφζε ιζα θειζκζζηζηή εεςνία δ μπμία ζηδθζηεφεζ ηδ βοκαζηεία 

ηαηαπίεζδ ηαζ οπμζηδνίγεζ ηδκ απεθεοεένςζδ ηςκ βοκαζηχκ κα εκανιμκζζηεί ιε ημκ 

ιεηαιμκηενκζζιυ; 
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 Απυ ηδ ιζα ιενζά, οπάνπμοκ μνζζιέκα ζδιεία ζφβηθζζδξ ιεηαλφ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ ηαζ, έηζζ, μ ιεηαιμκηενκζζιυξ εα 

ήεεθε κα ζηαεεί ζφιιαπμξ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ. Οζ θειζκίζηνζεξ πμο ηείκμοκ 

πνμξ ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ ηίεεκηαζ εκάκηζα ζηδ εεςνμφιεκδ μοδεηενυηδηα ηαζ 

ακηζηεζιεκζηυηδηα, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ μζ ηαεμθζημί βκςζζαημί ζζπονζζιμί εκέπμοκ 

ακδνμηεκηνζζιυ. (Nicholson, 1990, ζ. 5).  ηδ ζφβηθζζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ 

ηαζ ημοιεηαιμκηενκζζιμφδ μπμία ζημπεφεζ ζηδ εειεθίςζδ ιζαξ ιεηαιμκηένκαξ 

θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ είκαζ δοκαηυ κα ελμοδεηενχκμκηαζ μζ βεκζηεφζεζξ απυ ηζξ 

επζιένμοξ ειπεζνίεξ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο είδμοξ βοκαζηχκ, ηςκ θεοηχκ 

εηενμθοθυθζθςκ βοκαζηχκ ηδξ ιεζαίαξ ηάλδξ ζηδ Γφζδ. (Weedon, 1998, ζ. 81).  

 Η θειζκζζηζηή εεςνία δ μπμία ηείκεζ πνμξ ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ ακηζηίεεηαζ 

ζηδκ οπμαίααζδ ηςκ βοκαζηχκ πμο απμννέεζ απυ ηδκ επζζηδιμθμβία ημο 

Γζαθςηζζιμφ. Αιθζζαδηεί ηδ δζαθςηζζηζηή ηθδνμκμιζά ηδξ δοηζηήξ ζηέρδξ ηδξ 

κεςηενζηυηδηαξ ηαζ εεςνεί υηζ ηα επζζηδιμθμβζηά εειέθζα αοηήξ ηδξ ηθδνμκμιζάξ 

είκαζ εζθαθιέκ αηαζ πνέπεζ κα ακηζηαηαζηαεμφκ απυ ιζα δζαθμνεηζηή βκςζζαηή 

εεχνδζδ.  (Hekman, 1990, ζζ. 1, 6). φιθςκα ιε ηζξ NancyFraser&LindaNicholson, 

ηυζμ δ θειζκζζηζηή εεςνία υζμ ηαζ μ ιεηαιμκηενκζζιυξ αζημφκ ηνζηζηή ζηδκ 

παναδμζζαηή θζθμζμθία ηαζ επζδζχημοκ κέεξ ζοθθήρεζξ ημζκςκζηήξ ηνζηζηήξ. 

Διθακίγεηαζ ηαζ ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία ηαζ ζημκ ιεηαιμκηενκζζιυ ιζα ηάζδ 

επακελέηαζδξ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ηδξ θζθμζμθίαξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ ηνζηζηήξ, 

πνμηεζιέκμο κα ηαηαζηεί δοκαηή δ ζοβηνυηδζδ ημζκςκζηήξ ηνζηζηήξ πςνίξ 

θζθμζμθία. (Fraser & Nicholson, 1990, ζ. 19). Βέααζα, είκαζ ζαθέξ υηζ δεκ αζηεί 

μθυηθδνδ δ θειζκζζηζηή εεςνία ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ ηνζηζηή ζε ηάεε θζθμζμθία, 

ηαεχξ οπάνπμοκ δζάθμνα είδδ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, ηα μπμία 

δζαθμνμπμζμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ςξ πνμξ ηδκ μζηεζμπμίδζδ θζθμζμθζηχκ εέζεςκ. Δδχ, 

μζ Fraser&Nicholson, υπςξ ηαζ άθθεξ θειζκίζηνζεξ θζθυζμθμζ ιε πανυιμζεξ εέζεζξ, 

ηαεζζημφκ ζαθέξ υηζ ακαθένμκηαζ ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία πμο δζάηεζηαζ εοιεκχξ 

πνμξ ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ. 

 Η JaneFlax οπεναζπίγεηαζ ιζα ηάζδ ζφβηθζζδξ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ 

ημοιεηαιμκηενκζζιμφ ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ δ θειζκζζηζηή εεςνία ηδξ επζζηδιμθμβίαξ 

ιπμνεί κα εκηαπεεί ζημ πεδίμ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ. Δπζζδιαίκεζ ηδκ ακηίεεζδ ηδξ 

ακηίθδρδξ πενί βκχζδξ ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία ιε ηζξ ακηζθήρεζξ ημο Γζαθςηζζιμφ. 

Αηυιδ, οπμζηδνίγεζ υηζ, εάκ δ θειζκζζηζηή εεςνία δεκ οζμεεηήζεζ ιεηαιμκηένκμ 
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παναηηήνα, εα ακηζιεηςπίζεζ ημ πνυαθδια ηδξ ηαηαζημθήξ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ 

ηςκ βοκαζηχκ. Η Flax δζαπςνίγεζ ηδκ ακάβηδ δζηαζμθυβδζδξ απυ ηδκ ακάβηδ βζα 

ελμοζία ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ηονζανπίαξ. Ιζπονίγεηαζ υηζ δ αθδεήξ βκχζδ δεκ ζοκεπάβεηαζ 

υηζ ιεζχκεζ ηδκ ηονζανπία ιυκμ ηαζ ιυκμ επεζδή δ ρεοδήξ βκχζδ ηδκ οπμζηδνίγεζ. Η 

θειζκζζηζηή εεςνία εηθνάγεζ ηδκ ααεααζυηδηα ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ βζα ηάεε πηοπή 

ηδξ ακενχπζκδξ ειπεζνίαξ, ηαεχξ μ θειζκζζηζηυξ θυβμξ δεκ είκαζ εκζαίμξ αθθά 

πενζέπεζ ακηζθαηζηέξ εκκμζμθμβήζεζξ ηδξ αννεκςπυηδηαξ ηαζ ηδξ εδθοηυηδηαξ. 

Τπάνπμοκ πμθθά δζαθμνεηζηά είδδ βοκαζηείαξ ηαηαπίεζδξ ζε δζαθμνεηζηέξ ημζκςκίεξ 

ηαζ δζαθμνεηζηέξ θειζκζζηζηέξ μπηζηέξ. (Flax, 1990, ζ. 41-42, 52-55∙ Flax, 1992, ζζ. 

458-459∙ Nicholson, 1990, ζ. 6).  

 Η SeylaBenhabib, πανά ημκ ζηεπηζηζζιυ ηαζ ηδ θακενή ακηίεεζή ηδξ ζε ιζα 

πζεακή ζοιιαπία θειζκζζιμφ ηαζ ιεηαιμκηενκζζιμφ δ μπμία ελεηάγεηαζ ζηδ ζοκέπεζα, 

δζενεοκά ημκ ηνυπμ ιε ημ μπμίμ δ θειζκζζηζηή εεςνία εα ιπμνμφζε κα βίκεζ ζοιααηή 

ιε ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ ζηδκ επζζηδιμθμβία ηαζ, βζα ημκ θυβμ αοηυ, ζημκ 

ζοθθμβζζιυ ηδξ πνμαάθθεζ ιζα θειζκζζηζηή εηδμπή ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ δ μπμία εα 

ιπμνμφζε κα εηθναζηεί ςξ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ νεοιάηςκ. Η Benhabib ζδιεζχκεζ 

υηζ δ θειζκζζηζηή εεςνία επζπεζνεί κα απμιοεμπμζήζεζ ημ ακδνζηυ οπμηείιεκμ, υπςξ 

μ ιεηαιμκηενκζζιυξ απμννίπηεζ ηδκ μοζζμηναηζηή εεχνδζδ ημο οπμηεζιέκμο. Η 

θειζκζζηζηή εεςνία οπμζηδνίγεζ υηζ ημ οπμηείιεκμ ηαθείηαζ κα εκηαπεεί ζημ πθαίζζμ 

ηαηαζηεοήξ ημο θφθμο ηαζ κα ακαηνέρεζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, ηδκ ελάθεζρδ ηςκ 

έιθοθςκ δζαθμνχκ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ δοηζηήξ θζθμζμθίαξ. (Benhabib, 1995a, ζζ. 

18-19). Χζηυζμ, ζε αοηή ηδ εεςνμφιεκδ ςξ θειζκζζηζηή εηδμπή ιεηαιμκηενκζζιμφ, 

ημ οπμηείιεκμ δεκ δζαθφεηαζ, αθθά απθχξ δζενεοκάηαζ ηαζ πθαζζζμεεηείηαζ, 

πνμηεζιεκμο κα ανεεί μ ακδνμηεκηνζηυξ παναηηήνα ημο. 

 Δπζπθέμκ, δ θειζκζζηζηή εεςνία ηαθείηαζ κα απμιαηνοκεεί απυ ηδκ ζζημνία 

απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ εκυξ θεοημφ ακδνζημφ οπμηεζιέκμο, ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ 

μιμζμβέκεζα ηδξ ζζημνζηήξ αθήβδζδξ ημο Γζαθςηζζιμφ. Η θειζκζζηζηή εεςνία 

ηαθείηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ ζηεπηζηζζηζηά ημκ οπενααηζηυ θυβμ, υπςξ μ 

ιεηαιμκηενκζζιυξ πνμαάθθεζ ηδκ απυννζρδ ηδξ ιεηαθοζζηήξ. οβηεηνζιέκα, ζηδ 

θειζκζζηζηή εεςνία, ημ οπμηείιεκμ δζαπθέηεηαζ ζε έιθοθεξ ζπέζεζξ ηαζ ζε ηζξ 

έιθοθεξ δζαθμνέξ ηςκ αηυιςκ. (Benhabib, 1995a, ζζ. 18-19). Φαίκεηαζ, θμζπυκ, υηζ δ 

Benhabib εκημπίγεζ μνζζιέκα εφθμβα ζδιεία ζηα μπμία εα ιπμνμφζακ κα ζοβηθίκμοκ 

ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ δ θειζκζζηζηή εεςνία ηαζ μ ιεηαιμκηενκζζιυξ ιε πζεακυηδηα 
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ζφβηθζζδξ ιεηαλφ ημοξ. Δκημφημζξ, δ ίδζα παναιέκεζ επζθοθαηηζηή, υπςξ εα βίκεζ 

θακενυ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ ενβαζίαξ.  

 Η AnnaYeatman εκημπίγεζ ακηίθαζδ ζηδκ ίδζα ηδ κεςηενζηή πνμμπηζηή. Η 

πμθθαπθυηδηα αημιζηχκ οπεφεοκςκ οπμηεζιέκςκ ζοκδέεηαζ ιε έκακ ιμκαδζηυ 

ηακυκα δζηαζμδμζίαξ μ μπμίμξ ηαείζηαηαζ ακαβηαίμξ βζα ηδκ πμθθαπθυηδηα ημοξ ηαζ 

ακηζπνμζςπεφεζ ιζα ημζιζηή ιμνθή ηδξ εεσηήξ ιμκμθμβζηήξ δζηαζμδμζίαξ δ μπμία 

εεςνείηαζ υηζ έπεζ δζαθοεεί ηαηά ηδκ ελαημιίηεοζδ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ ζηδ 

κεςηενζηυηδηα. Ο ιεηαιμκηενκζζιυξ απμννίπηεζ ηδ κεςηενζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ 

πμθθαπθυηδηαξ αημιζηχκ οπμηεζιέκςκ πάκς ζηδ αάζδ εκυξ ιμκαδζημφ ηακυκα 

δζηαζμδμζίαξ. Η θειζκζζηζηή εεςνία, ζφιθςκα ιε ηδ Yeatman θεζημονβεί ηαζ αοηή ςξ 

εκακηίςζδ ζημκ κεςηενζηυ αημιζηζζιυ ηαζ έπεζ ςξ ζημπυ ηδ δζάθοζδ ηδξ δζπμημιίαξ 

οπμηεζιέκμο ηαζ βοκαίηαξ ζοβηνμημφιεκδξ ςξ άθθμξ, δζά ηδξ απμζηαεενμπμζήζδξ 

ημο υνμο άθθμξ. (Yeatman, 1990, ζ. 289). Δπμιέκςξ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ δ 

θειζκζζηζηή εεςνία μιμθςκεί ιε ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ ςξ πνμξ ηδκ απυννζρδ ημο 

κεςηενζημφ αημιζηζζιμφ. 

 Η JaniceMcLaughlin δζαηείκεηαζ υηζ δ θειζκζζηζηή εεςνία είκαζ ζε εέζδ κα 

ακηέλεζ ιζα ιεηαιμκηένκα απμδυιδζδ ααζζηχκ εκκμζχκ, υπςξ δ βοκαίηα ηαζ δ 

παηνζανπία. Δπζζδιαίκεζ υηζ δ απυδμζδ εθήιενμο ηαζ πθαζζζαημφ παναηηήνα ζηδκ 

οπμηεζιεκζηυηδηα ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ δεκ ηδκ οπμααειίγεζ αθθά ηδκ ηαεζζηά 

γςηζηήξ ζδιαζίαξ ζημζπείμ. Η McLaughlin δζαηείκεηαζ υηζ δ ζφκδεζδ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ιε ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ ηαθείηαζ κα πενζθαιαάκεζ υθα εηείκα 

ηα ζημζπεία ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ ηα μπμία είκαζ πνήζζια ζηδκ έιθοθδ ακάθοζδ, 

υπςξ είκαζ δ δζενβαζία ηδξ απμδυιδζδξ, πνμηεζιέκμο κα δζενεοκδεεί μ πμθφπθεονμξ 

ζπδιαηζζιυξ ημο θφθμο ζε δζαθμνεηζηά ζζημνζηά ηαζ πμθζηζζηζηά πενζαάθθμκηα. 

(Mclaughlin, 1997, ζζ. 11-13). Φαίκεηαζ, θμζπυκ, απυ ηα παναπάκς επζπεζνήιαηα υηζ 

δ θειζκζζηζηή εεςνία ιπμνεί απμηηήζεζ ιεηαιμκηένκμ παναηηήνα. Δίκαζ, υιςξ, αοηή 

δ μνευηενδ ηαζ δ πζμ ηαηάθθδθδ επζθμβή βζα ηδ θειζκζζηζηή εεςνία;  

 Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ακαδεζηκφεηαζ δαιθζζαήηδζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ 

ζφβηθζζδξηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ βζα ηδ ζοκαηυθμοεδ 

ακάδοζδ ιζαξ ιεηαιμκηένκαξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ, ηαεχξ έηζζ πανάβεηαζ ιζα 

πνμαθδιαηζηή ζπέζδ ιεηαλφ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ ιεηαιμκηενκζζιμφ. Η 

ιεηαιμκηένκα θειζκζζηζηή εεςνία ιπμνεί κα εέζεζ ηζξ αλζαηέξ ηδξ δεζιεφζεζξ εκ 
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ζπέζεζ ιε ημκ ζπεηζηζζιυ ιζαξ ιεηαιμκηένκαξ θζθμζμθίαξ; (Yeatman, 1990, ζ. 283). 

Μπμνεί υιςξ δ θειζκζηζηή ηαηδβμνία ημο θφθμο κα ακηέλεζ ιέζα ζε έκα 

ιεηαιμκηένκμ πθαίζζμ; Η Hartsock ηαζ δ Bordo ζζπονίγμκηαζ υηζ δ ηαηδβμνία ημο 

θφθμο είκαζ ακαβηαία ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία ςξ έκα εεςνδηζηυ ζηαιάηδια. 

(Nicholson, 1990, ζ. 8). Η Flax, πανυθμ πμο ηίεεηαζ οπέν ημο θειζκζζηζημφ 

ιεηαιμκηενκζζιμφ, οπμζηδνίγεζ υηζ θαίκεηαζ εφθμβμ μζ βοκαίηεξ ςξ ημζκςκζηή μιάδα 

κα γδημφκ κα πενζθαιαάκμκηαζ ζηα άημια πμο ημοξ παναηηδνίγεζ δ αοημκμιία θυβμο 

δ μπμία δεκ παναπέιπεζ ζημκ ιεηαιμκηενκζζιυ. (Flax, 1990, ζ. 42). Ονζζιέκεξ 

θειζκίζηνζεξ, θμζπυκ, εα εηθνάζμοκ ηαποπμρία πνμξ ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ 

οπαζκζζζυιεκεξ υηζ δ θειζκζζηζηή εεςνία απμηεθεί ιάθθμκ πνμέηηαζδ ηςκ 

δζαθςηζζηζηχκ ακηζθήρεςκ. (McLennan, 1995, ζ. 393) 

 Δκχ εθάπζζηεξ θειζκίζηνζεξ αοημαπμηαθμφκηαζ ιεηαιμκηένκεξ, δ θειζκζζηζηή 

εεςνία απμννίπηεηαζ απυ μνζζιέκμοξ ιεηαιμκηένκμοξ δζακμδηέξ. Ακαβκςνίγεηαζ υηζ 

μ θειζκζζιυξ έπεζ κεςηενζηέξ νίγεξ, απμηεθεί έκα κεςηενζηυ ηίκδια, νζγςιέκμ ζηδ 

κεςηενζηή πανάδμζδ ημο θζθεθεοεενζζιμφ αθθά ηαζ ημο ιανλζζιμφ. Έηζζ, 

ακαβκςνίγεηαζ, αηυιδ ηαζ απυ ηζξ ιεηαιμκηένκεξ θειζκίζηνζεξ, υπςξ δ Hekman, υηζ 

είκαζ δφζημθδ δ απυννζρδ απυθοηςκ αλζχκ ιέζα ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία, ηαεχξ ιζα 

ηέημζα απυννζρδ πανμοζζάγεηαζ κα δοζπεναίκεζ ηδ ζοκέπεζα ημο θειζκζζιμφ ςξ 

πμθζηζημφ ηζκήιαημξ. Έηζζ μ ιεηαιμκηενκζζιυξ ειθακίγεηαζ πμθζηζηά ακεπανηήξ, έκα 

ηίκδια ημ μπμίμ δεκ επζηνέπεζ ηδκ απεθεοεενςηζηή πμθζηζηή δνάζδ. (Hekman, 1990, 

ζζ. 2, 6, 152). Τπυ πμίμοξ υνμοξ δζαηοπχκεηαζ αοηυξ μ ζηεπηζηζζιυξ ηαζ δ 

ζοκαηυθμοεδ αιθζζαήηδζδ ακαθμνζηά ιε ιζα πζεακή ζφβηθζζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

εεςνίαξ ηαζ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ: 

 Η SusanBordo πναβιαηεουιεκδ ηδ ζπέζδ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ ιε ηδ 

θειζκζζηζηή εεςνία, επζηεκηνχκεηαζ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ θειζκζζηζηή εεςνία 

δζαηοπχκεζ ζηεπηζηζζιυ βζα ημ θφθμ ςξ ακαθοηζηή ηαηδβμνία. Αοηυξ μ 

πμθοδζάζηαημξ ζηεπηζηζζιυξ βζα ημ θφθμ ζοβηνμηείηαζ απυ δζάθμνα ζημζπεία ηαζ 

ηνμθμδμηείηαζ απυ δζάθμνα νεφιαηα. ηδ ζογήηδζδ αοηή, εζζένπεηαζ μ 

ιεηαιμκηενκζζιυξ ηαζ δ ζοκαηυθμοεδ πνμμπηζηή εκυξ ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ, 

βζα ηδκ μπμία δ Bordo ζζπονίγεηαζ υηζ πνεζάγεηαζ πνμζμπή. (Bordo, 1990, ζζ. 135-

136). Η ελέηαζδ ημο θειζκζζηζημφ ζηεπηζηζζιμφ βζα ημ θφθμ ζοκακηά ηδκ 

πναβιάηεοζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ ζφβηθζζδξ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ ημο 

ιεηαιμκηενκζζιμφ, υπςξ εα δμφιε πζμ ηάης. 
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 Η Bordo ελεηάγεζ μνζζιέκα νεφιαηα ηα μπμία ηνμθμδμημφκ ημκ ζηεπηζηζζιυ 

βζα ημ θφθμ, υπςξ αοηυ πμο πνμένπεηαζ απυ ηδ ζφκδεζδ ηςκ θειζκζζηζηχκ ακδζοπζχκ 

βζα ηζξ θοθεηζηέξ πνμηαηαθήρεζξ ηαζ ημκ εεκμηεκηνζζιυ ηδξ έιθοθδξ εεςνίαξ ιε ημκ 

ιεηαιμκηενκζζιυ. Αοηή δ έκςζδ μδδβεί ζε ιζα κέα θειζκζζηζηή ιεεμδμθμβία 

(methodologism) δ μπμία ηείκεζ κα αιθζζαδηεί ηαζ κα απμννίπηεζ μνζζιέκεξ 

θειζκζζηζηέξ ηνζηζηέξ. (Bordo, 1990, ζ. 135) 

  Πχξ ζοβηνμηείηαζ δ ζηάζδ ηδξ Bordo απέκακηζ ζε αοηή ηδκ ακαδουιεκδ 

δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ιε ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ, απέκακηζ 

ζηδκ ακάδοζδ ιζαξ ιεηαιμκηένκαξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ; Ονζζιέκεξ βοκαίηεξ μζ 

μπμίεξ έπμοκ πενζεςνζμπμζδεεί αζημφκ ηνζηζηή ζηδκ επζηναημφζα ζογήηδζδ βζα ημ 

θφθμ ηαζ ζηδκ έιθοθδ εεςνία, ιε ηδκ  ηαηδβμνία υηζ αοηή δζαζςκίγεζ πνμκυιζα ηαζ 

απμηθεζζιμφξ ζηδκ ημζκςκία. Η Bordo δέπεηαζ υηζ μ ημπζηυξ ηαζ ζζημνζηά 

πθαζζζμεεηδιέκμξ παναηηήναξ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδ 

ιεηαιμκηένκα εηδμπή ηδξ, είκαζ ζδιακηζηυξ ηαζ πνήζζιμξ. Δπζζδιαίκεζ, υιςξ, υηζ ημ 

θφθμ δζαζηαονχκεηαζ, πένα απυ ηδ θοθή ηαζ ηδκ ηάλδ, ηαζ ιε άθθμοξ πανάβμκηεξ, 

υπςξ είκαζ δ δθζηία ηαζ μ ζελμοαθζηυξ πνμζακαημθζζιυξ. οκάβεζ υηζ μζ ημιέξ αοηέξ 

δεκ ελεηάγμκηαζ πάκηα ζηα θειζκζζηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ υηζ είκαζ δφζημθμ κα 

θαιαάκμκηαζ οπυρδ υθμζ αοημί μζ άλμκεξ ηαοηυηδηαξ ζηα θειζκζζηζηά πνμβνάιιαηα 

ηα μπμία ηαθμφκηαζ κα δζενεοκμφκ ημ θφθμ.  Η Bordo, έηζζ, εηθνάγεζ ημκ ζηεπηζηζζιυ 

ηδξ βζα ηδκ πνμμπηζηή εκυξ ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ. διεζχκεζ, αηυιδ, υηζ ημ κα 

δίκεζ ηακείξ πνμζμπή ζηδ δζαθμνά δεκ ζδιαίκεζ υηζ δ δζαθμνά ακαπανίζηαηαζ 

επανηχξ ηαζ υηζ ημ δζαθμνεηζηυ βίκεηαζ ηαηακμδηυ. (Bordo, 1990, ζζ. 138-140). 

Ακαδφεηαζ, θμζπυκ, ιζα ζηεπηζηζζηζηή ζηάζδ πνμξ έκακ ιεηαιμκηένκμ θειζκζζιυ, 

ελαζηίαξ ηδξ πζεακήξ πανάθεζρδξ απυ ιένμοξ ημο κα ελεηάζεζ υθμοξ ημοξ πανάβμκηεξ 

μζ μπμίμζ αθθδθμδζαπθέημκηαζ ιε ημ θφθμ ιε ηαοηυπνμκδ ηάεε θμνά επζηέκηνςζδ 

ζημ θφθμ. Φαίκεηαζ, έηζζ, υηζ δ έκκμζα δζαθμνά απμηηά ηνίζζιμ παναηηήνα ηαζ 

ηαθείηαζ κα δζενεοκδεεί.  

 Η ζοθθμβζζηζηή ηδξ Bordo ακηζηίεεηαζ ζηδκ οζμεέηδζδ ιζαξ θειζκζζηζηήξ 

ιεηαιμκηένκαξ εεςνίαξ δ μπμία δζαηδνφζζεζ υηζ αζπμθείηαζ ιε ημ γήηδια ηδξ 

δζαθμνάξ ζοβηνμηχκηαξ ακηζμθμπμζδηζηέξ εεςνίεξ, αθθά ηαοηυπνμκα απμηθείεζ απυ 

ηδ ζογήηδζδ μνζζιέκα άημια. Σμκίγεζ υηζ είκαζ ακάβηδ κα ακαπηοπεμφκ μζ 

ηαηάθθδθεξ πνμτπμεέζεζξ οπυ ηζξ μπμίεξ ιπμνμφκ κα εζζαημφμκηαζ πμθθέξ 

δζαθμνεηζηέξ θςκέξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, δεκ πνεζάγεηαζ κα απμννζθεμφκ μζ βεκζηέξ 
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παναδμπέξ (Bordo, 1990, ζ. 140). Πχξ, υιςξ, εα ιπμνμφζακ κα ζοιπενζθδθεμφκ μζ 

ηάεε είδμοξ δζαθμνεηζηέξ θςκέξ ζημ πθαίζζμ εκυξ θυβμο μ μπμίμξ ελεηάγεζ ημ γήηδια 

ηδξ έιθοθδξ δζαθμνάξ; Φαίκεηαζ υηζ, ηαηά ηδ Bordo, δεκ ανηεί δ φπανλδ 

ακηζμθμπμζδηζηχκ εεςνζχκ, ηαεχξ είκαζ ακαβηαία ηαζ ιζα πναηηζηή απμδμπή ηδξ 

δζαθμνάξ υθςκ ηςκ δζαθμνεηζηχκ θςκχκ ζηδ ζογήηδζδ. 

 Η  Bordo εβείνεζ ακηζζηάζεζξ ζηδκ πνμμπηζηή εκυξ ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ 

ηαζ ζοκεπίγεζ ημκ ζοθθμβζζιυ ηδξ βζα ηδκ ακάδοζδ ημο θειζκζζηζημφ ζηεπηζηζζιμφ 

βζα ημ θφθμ ςξ ακαθοηζηή ηαηδβμνία. Έκα δεφηενμ νεφια ημ μπμίμ ηνμθμδμηεί ημκ 

θειζκζζηζηυ ζηεπηζηζζιυ βζα ημ θφθμ πανάβεηαζ απυ ηδ θειζκζζηζηή μζηεζμπμίδζδ ηδξ 

απμδυιδζδξ, ηαηά ηδκ μπμία ακαδφεηαζ ημ ιεηαιμκηένκμ «υκεζνμ απυ πακημφ», έκα 

πθάζια θακηαζίαξ ημ μπμίμ αλζχκεζ ιζα ιεηαιμκηένκα ιδ πθαζζζμεεηδιέκδ ηαζ ιδ 

εκζχιαηδ μπηζηή. (Bordo, 1990, ζζ. 135-136). Η Bordo λεηζκά αοηυ ημ ηιήια ημο 

ζοθθμβζζιμφ ηδξ δδθχκμκηαξ υηζ δεκ δζαθςκεί αλζςιαηζηά ιε ημκ απμδμιδηζηυ 

ιεηαιμκηενκζζιυ, μ μπμίμξ ακηζιεηςπίγεζ ηδκ ζζημνία ηαζ ηδκ ημοθημφνα ςξ ηείιεκα 

πμο επζδέπμκηαζ αζηαεείξ ακαβκχζεζξ. Τπμζηδνίγεζ, υιςξ, υηζ ζημκ ιεηαιμκηενκζζιυ 

δεκ εβηαηαθείπεηαζ ημ οπενααηζηυ ζημζπείμ ηαζ ημ αζχιαημ παναηηδνζζηζηυ, ηαεχξ 

ειθακίγεηαζ ςξ «υκεζνμ απυ πακημφ». (Bordo, 1990, ζζ. 142-143). Δπμιέκςξ, δ 

απμδυιδζδ ηαζ ημ ζοκαηυθμοεμ «υκεζνμ απυ πακημφ» ςξ ιζα ιδ εκζχιαηδ μπηζηή 

απμηεθεί βζα ηδ Bordo πνυαθδια ηαζ ααζζηυ θυβμ ημο θειζκζζηζημφ ζηεπηζηζζιμφ βζα 

ημ θφθμ. 

 Πμζα δ ζπέζδ ηδξ ιεηαιμκηένκαξ απμδυιδζδξ ιε ημ θφθμ ηαζ ηδ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία; Η Bordo ελεηάγεζ ημκ νυθμ ημο ζχιαημξ ζηδ ιεηαιμκηένκα 

επζζηδιμθμβία ημο μκείνμο απυ πακημφ. φιθςκα ιε ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ, ιέζς 

εκυξ ιεηαααθθυιεκμο ηαζ ιεηαηζκμφιεκμο ζχιαημξ, ζοβηνμηείηαζ μ ηυζιμξ ηαζ 

απμηαθφπημκηαζ ηάεε θμνά κέεξ μπηζηέξ. Η Bordo οπμζηδνίγεζ υηζ, πνμηεζιέκμο κα 

ιπμνεί κα ακαβκςνζζηεί δ δζαθμνά ηςκ θφθςκ, πνεζάγεηαζ κα ηίεεηαζ έκα υνζμ ζηδκ 

αηένιμκδ ηίκδζδ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ. Ακαθένεηαζ ζημκ πανάδμλμ παναηηήνα ημο 

ιεηαιμκηένκμο ζχιαημξ κα αθθάγεζ ζπήια ηαζ εέζδ ηαηά αμφθδζδ ηαζ κα 

ιεηαηζκείηαζ μπμοδήπμηε ηαζ ζζπονίγεηαζ υηζ έκα ηέημζμ ιεηαιμκηένκμ ζχια δεκ είκαζ 

ζχια, ηαεχξ δεκ εηπνμζςπεί πζα ημκ πεπεναζιέκμ παναηηήνα ηδξ ακενχπζκδξ 

βκχζδξ. (Bordo, 1990, ζζ. 143-145). Η Bordo οπμζηδνίγεζ υηζ μ ιεηαιμκηενκζζιυξ 

ελαθείθεζ ημ ζχια ηαζ, ζοκεπχξ, ηδκ έκηαλδ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ζημκ πχνμ 

ηαζ ημκ πνυκμ, απεζημκίγμκηάξ ημ ςξ ζοκεπχξ ηζκμφιεκμ ηαζ απμζπαζιαηζηυ, εκχ 
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ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ημ ακενχπζκμ ζχια δεκ έπεζ ηυζμ ιεβάθδ ηζκδηζηυηδηα ηαζ 

εοεθζλία υζδ ημο πνμζδίδεζ μ ιεηαιμκηενκζζιυξ. (Nicholson, 1990, ζ. 8) 

 ηδ ζοκέπεζα, ημ επζπείνδια ηδξBordo ελεηάγεζ ηδκ πενίπηςζδ ακαπαναβςβήξ 

ηδξ ακδνζηήξ βκχζδξ ηαζ ελμοζίαξ ςξ απμηέθεζια ημο θειζκζζηζημφ ζηεπηζηζζιμφ 

βζα ημ θφθμ, μ μπμίμξ είκαζ εονφηενμξ απυ ηδ ιεηαιμκηένκα εηδμπή ημο. Μζα ηέημζα 

εβηαηάθεζρδ ηςκ εεςνμφιεκςκ εδθοηχκ ηνυπςκ βκχζδξ ιπμνεί κα ζοιαεί ιέζς ηδξ 

οζμεέηδζδξ ηςκ μοδέηενςκ ηακυκςκ ημοξ μπμίμοξ απαζηεί μ επαββεθιαηζζιυξ, ημκ 

μπμίμ δ Bordo πνμζθαιαάκεζ ςξ ζοκέπεζα ηδξ εέαξ απυ πμοεεκά. Η Bordo, υιςξ, 

επζιέκεζ υηζ μ έιθοθμξ παναηηήναξ απμδίδεηαζ ακαβηαία ηαζ ακαπυθεοηηα ζημ άημιμ 

πμο γεζ ζε ιζα δοαδζηά έιθοθδ ημζκςκία, δ μπμία παναηηδνίγεζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ 

ηςκ αηυιςκ ςξ ακδνζηέξ ή βοκαζηείεξ ηαζ δ ίδζα δεκ απμπμζείηαζ ημκ έιθοθμ 

παναηηήνα οπέν ηδξ μοδεηενυηδηαξ. (Bordo, 1990, ζζ. 151-152) 

 Πχξ ημπμεεηείηαζ εκ ηέθεζ δ Bordo απέκακηζ ζηδ δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ 

ιεηαλφ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ ιεηαιμκηενκζζιμφ; Οθμηθδνχκμκηαξ ημκ 

ζοθθμβζζιυ ηδξ, δ Bordo δδθχκεζ ειθαηζηά υηζ δεκ απμννίπηεζ αλζςιαηζηά ηζξ 

βεκζηεφζεζξ βζα ημ θφθμ ηαζ ηζξ ηαηδβμνίεξ ημζκςκζηήξ ηαοηυηδηαξ, ιέζς ηςκ μπμίςκ 

ιπμνεί κα απμιοεμπμζδεεί δ μοδέηενδ πνμμπηζηή ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο. 

Δπζζδιαίκεζ υηζ δζαθμνεηζηέξ βοκαίηεξ ιπμνμφκ κα εκημπίγμοκ ημζκά ζδιεία ζηζξ 

ειπεζνίεξ ημοξ. Ακηζεέηςξ, μ ιεηαιμκηενκζζιυξ, εκχ αζηεί ηνζηζηή ζημ αθδνδιέκμ 

άημιμ, έπεζ ςξ ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδκ αλίςζδ απμζηαεενμπμίδζδξ ημο θφθμο 

ηαζ ηςκ άθθςκ βεκζηχκ ηαηδβμνζχκ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαοηυηδηαξ ημο αηυιμο. Η Bordo 

ζοκεπίγεζ κα δζαηοπχκεζ ηζξ αιθζαμθίεξ ηδξ ςξ πνμξ ηδκ ακάδοζδ ιζαξ ιεηαιμκηένκαξ 

θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ, ηαηαδεζηκφμκηαξ ηδ ζοκαηυθμοεδ αζηάεεζα ηαζ εηενμβέκεζα 

πμο εα ηδ ζοκυδεοακ. Ιζπονίγεηαζ υηζ είκαζ ακάβηδ κα ζοκδοαζηεί δ δζενεφκδζδ ηςκ 

θεπηχκ δζαθμνχκ ηαζ ηδξ ζοκεεηυηδηαξ ιε ηδ βεκζηή ημζκςκζηή ηνζηζηή, εκχ 

ηαηαθήβεζ κα θαίκεηαζ ανκδηζηή ζηδκ απμδυιδζδ ημο θφθμο, εεςνχκηαξ υηζ δ 

πμθοζογδηδιέκδ θειζκζζηζηή δζαιάπδ ιπμνεί κα επζθένεζ απυηνορδ ηςκ οπανπυκηςκ 

ζενανπζηχκ ζπέζεςκ ελμοζίαξ ζηδκ ημζκςκία. (Bordo, 1990, ζζ. 150-153). Φαίκεηαζ, 

θμζπυκ, υηζ δ Bordo ειθακίγεζ ιζα αζαθχξ ανκδηζηή, δζθμνμφιεκδ ζηάζδ απέκακηζ 

ζηδ δοκαηυηδηα ιζαξ ιεηαιμκηένκαξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ, ηαεχξ, πανά ημκ έκημκμ 

ζηεπηζηζζιυ ηαζ ηζξ ακηζννήζεζξ ηζξ μπμίεξ δζαηοπχκεζ πνμξ ηδ ζφκδεζδ αοηή, δεκ 

δδθχκεζ λεηάεανα υηζ ηδκ απμννίπηεζ ελ μθμηθήνμο. 
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 οκαθχξ, δ Christine DiStefano, υηακ ελεηάγεζ ηδ ζπέζδ ιεηαιμκηενκζζιμφ 

ηαζ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ, ακαβκςνίγεζ ηδκ φπανλδ ιζαξ ηάζδξ πνμζπχνδζδξ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ζηδ ιεηαιμκηένκα ηαηάδεζλδ ηςκ πμθθαπθχκ δζαθμνχκ, αθθά 

δ ίδζα δζαηοπχκεζ ζηεπηζηζζιυ ηαζ δείπκεζ κα αιθζζαδηεί ιζα δζηαζμθμβδιέκδ ζπέζδ 

ηαζ ζφβηθζζδ ιεηαλφ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ. 

Ιζπονίγεηαζ υηζ μζ βοκαίηεξ δεκ έπμοκ πενάζεζ απυ ημκ Γζαθςηζζιυ υπςξ μζ άκδνεξ 

ηαζ, επμιέκςξ, δ οζμεέηδζδ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ δεκ είκαζ αηυιδ ηαηάθθδθδ βζα 

αοηέξ. Η DiStefano οπμζηδνίγεζ υηζ μ ιεηαιμκηενκζζιυξ ζοκάδεζ ιε υζμοξ έπμοκ ηδκ 

ειπεζνία ημο Γζαθςηζζιμφ ηαζ παναηηδνίγμκηαζ πζα απυ ηδκ ακάβηδ κα οπμαάθθμοκ 

ηα ζημζπεία αοηά ζε ηνζηζηυ έθεβπμ. (Di Stefano, 1990, ζζ. 75-76∙ Nicholson, 1990, ζ. 

6). Η DiStefano ζζπονίγεηαζ, ιάθζζηα, υηζ μ ιεηαιμκηενκζζιυξ ηαεζζηά αδφκαηδ ηδκ 

άζηδζδ θειζκζζηζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ δεκ παναηζκεί επανηχξ ημοξ αηηζαζζηέξ, ηαεχξ 

δεκ επζηνέπεζ ηδ εεχνδζδ ηςκ βοκαζηχκ ςξ οπμηεζιέκμο ηδξ θειζκζζηζηήξ πμθζηζηήξ. 

(Di Stefano, 1990, ζ. 76). οκδέεζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, ηδ ζηάζδ ηδξ ακαθμνζηά ιε ηδ 

δοκαηυηδηα ζφβηθζζδξ ηςκ δφμ νεοιάηςκ ιε ηδκ πμθζηζηή πθεονά ημο θειζκζζιμφ ηαζ 

ημκ ζζημνζηυ παναηηήνα ηςκ εέζεχκ ημο, παναηηδνζζηζηυ πμο θαίκεηαζ εφθμβμ. 

 Η Susan Strickland, επίζδξ, ακαβκςνίγεζ υηζ μ ιεηαιμκηενκζζιυξ θαίκεηαζ 

εθηοζηζηυξ ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία, αθθά ηίεεηαζ ηαηά ιζαξ ηέημζαξ ζφβηθζζδξ 

ιεηαλφ ημοξ. Δπζζδιαίκεζ υηζ δ θειζκζζηζηή εεςνία ηαζ μ ιεηαιμκηενκζζιυξ αζημφκ 

ηνζηζηή ζηδ δζαθςηζζηζηή ζηέρδ αθθά απυ δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ ηαζ βζα 

δζαθμνεηζημφξ θυβμοξ. Η Strickland επζηεκηνχκεηαζ ζημκ υνμ δζαθμνά ηαζ 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ ιεηαιμκηένκα ζφθθδρδ ηδξ δζαθμνάξ μδδβεί ζηδκ απμθοβή ηδξ 

δζαθμνάξ αθθά ηαζ ηδξ ζοκαηυθμοεδξ απεζθήξ δ μπμία ηίεεηαζ ζηζξ ηονίανπεξ 

μπηζηέξ. (Strickland, 1994, ζζ. 266-267) Δπζζδιαίκεζ υηζ μζ θειζκίζηνζεξ ημο 

ιεηαιμκηενκζζιμφ πνμαάθθμοκ ηδκ φπανλδ δζαθμνεηζηχκ ειπεζνζχκ εκ ζπέζεζ ιε ηζξ 

εεςνμφιεκεξ ηαεμθζηέξ ηαηδβμνίεξ ημο Γζαθςηζζιμφ. Σμκίγεζ, υιςξ, υηζ ημ εέια δεκ 

πνέπεζ κα είκαζ ιζα απθή δζεηδίηδζδ ηδξ δζαθμνάξ. Η θειζκζζηζηή εεςνία 

ηαηαδεζηκφεζ ημκ παναπμζδιέκμ παναηηήνα ηςκ ηονίανπςκ εεςνζχκ ηαζ ημκίγεζ υηζ 

ημ επίδζημ δεκ είκαζ δ πνμζεήηδ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ηςκ δζαθμνεηζηά 

πθαζζζμεεηδιέκςκ μπηζηχκ ηςκ δζαθμνεηζηχκ βοκαζηχκ, αθθά ιζα ακαεεχνδζδ ηςκ 

ίδζςκ ηςκ εεςνζχκ. Δπμιέκςξ, δ θειζκζζηζηή δζαθμνά θεζημονβεί ςξ πνυηθδζδ. 

(Strickland, 1994, ζζ. 267-268). Καζ ιέπνζ αοηυ ηα ζδιείμ, θαίκεηαζ υηζ μ 



131 

 

ζοθθμβζζιυξ ηδξ Strickland εα ιπμνμφζε ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ κα εκηαπεεί ζημκ 

ιεηαιμκηενκζζιυ. 

 Τπυ πμίμοξ υνμοξ πνέπεζ κα εηθαιαάκμκηαζ απυ ηδ θειζκζζηζηή εεςνία μζ 

ζζπονζζιμί πενί δζαθμνάξ ιεηαλφ ηςκ βοκαζηχκ; Με πμζμ ηνυπμ δ θειζκζζηζηή 

δζαθμνά θεζημονβεί ςξ πνυηθδζδ; Η Strickland ζοκεπίγεζ ημ επζπείνδια ηδξ, 

οπμζηδνίγμκηαξ υηζ δεκ πνυηεζηαζ απθά βζα ιζα ακάβηδ μνζζιέκςκ βοκαζηχκ κα 

ηαηαδεζηκφμοκ ηδ δζαθμνά ημοξ πνμξ ηζξ θεοηέξ βοκαίηεξ ηδξ Γφζδξ, μφηε απθά βζα 

ιζα ακάβηδ κα εζζαημφμκηαζ μζ δζαθμνεηζηέξ ειπεζνίεξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ βοκαζηχκ, 

πςνίξ κα θαιαάκμκηαζ ζμαανά οπυρδ. Σμ ζδιακηζηυ είκαζ υηζ μζ δζαθμνεηζηέξ 

βοκαζηείεξ ειπεζνίεξ απμηεθμφκ πνυηθδζδ βζα ιζα θειζκζζηζηή εεςνία. Η Strickland 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ πναβιαηζηή ακαβκχνζζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ δζαθμνάξ πνμτπμεέηεζ 

ζφκδεζδ ηαζ ζοζπέηζζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ειπεζνζχκ, ιε άθθα θυβζα ελέηαζδ ημο 

ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ μζ ειπεζνίεξ ηςκ άθθςκ επδνεάγμοκ ηδκ μπηζηή ηαζ ηδκ 

ηαηακυδζδ ημο ηαεεκυξ. Μέζα απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ειπεζνζχκ ηςκ 

άθθςκ, ιπμνεί κα πνμηφρεζ ακάβηδ ακαεεχνδζδξ ηςκ ανπζηχκ εεςνζχκ ημο ηάεε 

βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο. Αοηυ είκαζ πμο, ηαηά ηδ Strickland, απμθεφβεηαζ ζηδ 

ιεηαιμκηένκα απμδμπή ηδξ δζαθμνάξ.  (Strickland, 1994, p. 268). Η Strickland λεηζκά 

απυ ηδ ιεηαιμκηένκα ηαηάδεζλδ ηςκ πμθθαπθχκ δζαθμνχκ ηςκ βοκαζηχκ αθθά, ζηδ 

ζοκέπεζα, πνμαάθθεζ ιζα ενιδκεία ηδξ θειζκζζηζηήξ δζαθμνάξ ιε αάζδ ηδκ μπμία δ 

ίδζα ακηζηίεεηαζ ζημκ ιεηαιμκηένκμ θειζκζζιυ. 

 Πχξ ακηζζηέηεηαζ δ Strickland ζε ιζα θειζκζζηζηή μζηεζμπμίδζδ ηδξ 

ιεηαιμκηένκαξ ζδέαξ ηδξ δζαθμνάξ; Η Strickland οπμζηδνίγεζ ηαηανπήκ υηζ, βζα κα 

θδθεεί ζμαανά οπυρδ δ δζαθμνά, απαζημφκηαζ έκκμζεξ ηαζ βεκζηέξ ηαηδβμνίεξ μζ 

μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ημ θφθμ. Υνεζάγεηαζ κα ιεθεηδεεί ηάεε θμνά ημ ζοβηεηνζιέκμ 

ηαζ ημπζηυ επίπεδμ ηςκ βκςζζαηχκ ζζπονζζιχκ ιέζα ζημ εονφηενμ πθαίζζμ ζημ μπμίμ 

ηίεεκηαζ. Τπμζηδνίγεζ επζπθέμκ υηζ, εάκ δ ακαβκχνζζδ ηδξ δζαθμνάξ ηςκ 

πενζεςνζμπμζδιέκςκ δεκ θαιαάκεηαζ οπυρδ απυ ηζξ ηονίανπεξ μιάδεξ ηαζ εάκ δεκ 

οπάνπεζ δοκαηυηδηα αιθζζαήηδζδξ ηδξ ηονίανπδξ βκχζδξ, υπςξ οπμζηδνίγεζ υηζ 

ζοιααίκεζ ζηδκ ιεηαιμκηένκα ζδέα ηδξ δζαθμνάξ, απμηνφπημκηαζ μζ ζοκέπεζεξ ηδξ 

πθαζζζμεέηδζδξ ημο ίδζμο ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ ηαζ απμθεφβμκηαζ μζ ηνζηζηέξ ζηζξ 

ηονίανπεξ μπηζηέξ. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ δ απυννζρδ ιζαξ αδζαιεζμθάαδηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ δεκ ζοκεπάβεηαζ ηδκ οπενάζπζζδ πμθθαπθχκ πνμμπηζηχκ μζ μπμίεξ 

επζηνέπμοκ ιυκμ ιζα εζςηενζηή ηαηακυδζδ ηςκ βκςζζαηχκ ζζπονζζιχκ ημοξ. Η 
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Strickland πνμαάθθεζ ηδκ ακάβηδ εθέβπμο ηαζ αιθζζαήηδζδξ ηςκ αοημηαηακμήζεςκ 

ηάεε βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ημ μπμίμ επζπεζνεί κα ζοθθάαεζ άθθεξ δζαθμνεηζηέξ 

μπηζηέξ. Δπμιέκςξ, δ Strickland ηαηαθήβεζ, πνεζάγεηαζ ιζα ιδ ιεηαιμκηένκα 

θειζκζζηζηή εέζδ πνμηεζιέκμο δ δζαθμνά κα ιπμνεί κα θδθεεί ζμαανά οπυρδ. Ο 

ιεηαιμκηένκμξ θειζκζζιυξ δεκ εηθνάγεζ αοηή ηδκ πνυηθδζδ ηδξ δζαθμνάξ κα 

απμηαθφπηεζ ζπέζεζξ μζ μπμίεξ δεκ ακαβκςνίγμκηαζ εφημθα απυ ημοξ πνμκμιζμφπμοξ. 

(Strickland, 1994, ζζ. 268-271). Η ακάβηδ ακαβκχνζζδξ ηδξ θειζκζζηζηήξ δζαθμνάξ, 

θμζπυκ, ςξ δοκαηυηδηα αιθζζαήηδζδξ ηαζ ακαεεχνδζδξ ηδξ ηονίανπδξ βκχζδξ ιέζς 

ηδξ ζοζπέηζζδξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ειπεζνζχκ, μδδβεί ηδ Strickland ζηδκ απυννζρδ ηδξ 

ακάδοζδξ εκυξ ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ. 

 πεηζηά ιε ηα παναπάκς, δ McLaughlin, πανυθμ πμο δ ίδζα είκαζ εεηζηά 

δζαηείιεκδ ζε αοηή ηδκ πμθοζογδηδιέκδ ακαδουιεκδ ζφβηθζζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

εεςνίαξ ηαζ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ, εηθνάγεζ ηζξ ακδζοπίεξ ηδξ βζα ιζα ηέημζα 

ζφκδεζδ, μζ μπμίεξ ηαθμφκηαζ κα θδθεμφκ οπυρδ. Δπζζδιαίκεζ υηζ δ οζμεέηδζδ ημο 

ιεηαιμκηενκζζιμφ ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ δεκ επζηνέπεζ ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία κα 

πνδζζιμπμζεί ηα ενβαθεία ακάθοζδξ ηα μπμία δζαεέηεζ. Ο ιεηαιμκηενκζζιυξ θαίκεηαζ 

κα απμννίπηεζ ηδκ ηαεμθζηή ζδιαζία θειζκζζηζηχκ υνςκ ηαζ εεςνδηζηχκ 

ηαηδβμνζχκ, υπςξ ημ θφθμ. (Mclaughlin, 1997, p. 6). Αηυιδ, δ McLaughlin 

ηαηαδεζηκφεζ ηδκ φπανλδ ιζαξ εέζδξ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μ ιεηαιμκηενκζζιυξ 

ιπμνεί κα βίκεζ ακηζθδπηυξ ςξ ιζα ακδνζηή επζπείνδζδ δ μπμία ζημπεφεζ οπυννδηα 

ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ δβειμκίαξ ημο ηονίανπμο δοηζημφ άκηνα ιέζς ηδξ απμδυιδζδξ 

ηδξ έκκμζαξ οπμηεζιεκζηυηδηα. Η ζοββναθέαξ ηαηαδεζηκφεζ ηδ ιεηαιμκηένκα 

απμδυιδζδ ηςκ αοηυκμιςκ οπμηεζιέκςκ ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ απάκηδζδ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ υηζ ημ οπμηείιεκμ είκαζ ακαβηαίμ ςξ πμθζηζηή ηαηδβμνία, 

ηαεχξ δ φπανλδ ηαζ δ παναδμπή εκυξ εδθοημφ οπμηεζιέκμο ημ θένεζ ζηδκ επζθάκεζα 

ζε ηάεε ημιέα. Χζηυζμ, δ ζοββναθέαξ απμννίπηεζ αοηή ηδ ιμνθή ημο 

ιεηαιμκηενκζζιμφ δ μπμία, ιέζς ηδξ απμδυιδζδξ ημο οπμηεζιέκμο, εηθαιαάκεηαζ 

ςξ δζαηήνδζδ ιζαξ ακδνζηήξ ηονίανπδξ ηαηδβμνίαξ. Δπζζδιαίκεζ, υιςξ, υηζ οπάνπεζ 

δοκαηυηδηα κα αημθμοεδεεί μ ιεηαιμκηενκζζιυξ πςνίξ κα ειπθέηεηαζ ζε ηέημζα 

ιμκμπάηζα αθθά κα επζηεκηνχκεηαζ ζηδ δζαθμνεηζηυηδηα ηςκ βοκαζηχκ. (Mclaughlin, 

1997, ζζ. 7-8) 

 Η Flax είκαζ, επίζδξ, εεηζηά δζαηείιεκδ ζε ιζα ζφβηθζζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

εεςνίαξ ηαζ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ, αθθά, πανυθα αοηά, επζζδιαίκεζ ηαζ δ ίδζα ιζα 
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δζαδεδμιέκδ πθέμκ αιθζζαήηδζδ δ μπμία έπεζ εηθναζηεί ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία βζα 

ιζα ηέημζα ζφκδεζδ. Η ιεηαιμκηένκα απυννζρδ ηδξ αθήεεζαξ δοζπεναίκεζ ηδκ ηνίζδ 

ιεηαλφ ακηαβςκζζηζηχκ ζδεχκ ηαζ ιπμνεί κα δζαθφεζ ηέημζεξ δζαιάπεξ ιέζς άζηδζδξ 

ελμοζίαξ ηαζ ηονζανπίαξ. Η ιεηαιμκηένκα απμδυιδζδ ημο οπμηεζιέκμο θαίκεηαζ κα 

ιδκ επζηνέπεζ ηδκ εκενβδηζηή δνάζδ ηαηά ηδκ άζηδζδ θειζκζζηζηήξ πμθζηζηήξ. Οζ 

θειζκζζηζηέξ ζογδηήζεζξ βζα ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ εέημοκ ενςηήιαηα βζα ηδ ζπέζδ 

βκχζδξ ηαζ ελμοζίαξ ηαζ βζα ηδκ ακαβηαζυηδηα ηαζ ημ είδμξ ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ εκ 

ζπέζεζ ιε ηδ θειζκζζηζηή πμθζηζηή. (Flax, 1992, p. 446) 

 Η Flax ακαθένεηαζ ηδκ απμζηαεενμπμίδζδ ηςκ αάζεςκ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

εεςνίαξ απυ ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ ηαζ επζηεκηνχκεηαζ ζε ιζα ζπεηζηή, υπςξ 

ζζπονίγεηαζ, ζδιακηζηή απεζθή.Τπυ αοηή ηδκ έκκμζα, μ ιεηαιμκηενκζζιυξ αιθζζαδηεί 

ηδκ φπανλδ ή ηδ δοκαηυηδηα απυηηδζδξ ιζαξ «αεχαξ» (innocent) βκχζδξ ηαζ 

δοζπζζηεί ςξ πνμξ ηδκ εφνεζδ ηάπμζμο είδμοξ αθήεεζαξ ζηδ δζαθςηζζηζηή ζηέρδ δ 

μπμία κα είκαζ ζε εέζδ κα οπμδείλεζ ηνυπμοξ δνάζδξ βζα ημ ηαεμθζηυ υθεθμξ. 

Δπζηεκηνχκεηαζ ζηζξ ζπέζεζξ βκχζδξ ηαζ ελμοζίαξ ηαζ υπζ ζηζξ ζπέζεζξ βκχζδξ ηαζ 

αθήεεζαξ. (Flax, 1992, ζζ. 447, 457) 

 Αηυιδ, θειζκζζηζηέξ ηνζηζηέξ ζημκ ιεηαιμκηενκζζιυ ημκ ζοκδέμοκ ιε ηδκ 

οπμκυιεοζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ βζα βκχζδ ζηδ αάζδ ηδξ αιθζζαήηδζδξ ηςκ 

ιεηααθδβήζεςκ ηαζ, έηζζ, ακείζηακηαζ ζηδ ζφκδεζή ημο ιε ηδ θειζκζζηζηή εεςνία. 

Χζηυζμ, μ ιεηαιμκηενκζζιυξ πνμζθένεζ βκχζδ, δ μπμία, υιςξ, είκαζ 

δζαθμνμπμζδιέκδ ηαζ ημπμεεηδιέκδ ακάθμβα ιε ηδ εέζδ ημο βκςζζαημφ 

οπμηεζιέκμο. (Weedon, 1998, ζζ. 82-83) Οζ οπένιαπμζ ηδξ ακαδουιεκδξ 

ιεηαιμκηένκαξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ακηαπακημφκ υηζ, πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεμφκ 

ζε ιεβάθμ ααειυ μζ θακεαζιέκεξ βεκζηεφζεζξ ηαζ δ μοζζμηναηία ζηδ ιεηαιμκηένκα 

εεςνία, δεκ είκαζ ακάβηδ δ ελάθεζρδ ηάεε ιεβάθδξ εεςνίαξ, αθθά ιπμνεί δ ακάθοζδ 

κα ημπμεεηείηαζ ιέζα ζε ζζημνζηά πθαίζζα. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ θειζκζζηζηή εεςνία 

ιπμνεί κα οζμεεηήζεζ έκακ πνμζεπηζηά ζοβηνμηδιέκμ ιεηαιμκηενκζζιυ. (Nicholson, 

1990, ζ. 9) 

 Αηυιδ, δ θειζκζζηζηή εεςνία επζηνίκεζ ημκ ζπεηζηζζιυ ημκ μπμίμ ζοκδέεζ ιε 

ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ, απμδίδμκηαξ ζημκ ζπεηζηζζιυ αοηυ παηνζανπζηυ παναηηήνα. 

Μζα ηέημζα ηίκδζδ ηαεζζηά ακαβηαία ηδκ απυννζρδ ηάεε μοζζμηναηζηήξ θειζκζζηζηήξ 

ηάζδξ ηαζ ηαηδβμνίαξ δ μπμία ζοκδέεηαζ ιε ηδκ παηνζανπία. (Yeatman, 1990, ζ. 294). 
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ιςξ, ζφιθςκα ιε ηδ Hekman, μ ιεηαιμκηενκζζιυξ δεκ οζμεεηεί αηνζαχξ ημκ 

ζπεηζηζζιυ ημκ μπμίμ απμννίπηεζ δ κεςηενζηή επζζηδιμθμβία. Ακηίεεηα, μ 

ιεηαιμκηενκζζιυξ απμννίπηεζ ζημ ζφκμθυ ηδξ ηδκ επζζηδιμθμβία δ μπμία ζηδνίγεηαζ 

ζημκ δοσζιυ, απυθοημ ή ζπεηζηυ, ςξ πνμξ ηδ βκχζδ, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ δ βκχζδ 

είκαζ ζζημνζηή ηαζ πθαζζζαηή ηαζ υηζ δεκ είκαζ ακαβηαίμ έκα απυθοημ εειέθζμ βζα ηδ 

βκχζδ. (Hekman, 1990, ζζ. 152-153) 

 Δπμιέκςξ, θαίκεηαζ υηζ πνμαάθθεζ ιζα αιθίαμθδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ. Απυ ηδ ιζα, δ θειζκζζηζηή εεςνία 

ηείκεζ πνμξ ηδ ιεηαιμκηένκα ηνζηζηή ζηδ θζθμζμθζηή μοδεηενυηδηα ηαζ ζηδκ 

ηαεμθζηή βεκζηεοηζηή ζηέρδ βζα ηδ βοκαίηα, πνμαάθθμκηαξ έκημκα ημ γήηδια ηδξ 

δζαθμνεηζηυηδηαξ ηςκ βοκαζηχκ. Σμ θφθμ ςξ παναηηδνζζηζηυ απμηηά ζδιαζία βζα ηδ 

βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ, πανυθμ πμο ημ βοκαζηείμ ηαζ ημ ακδνζηυ οπμηείιεκμ 

απμιοεμπμζμφκηαζ. Μέπνζξ εδχ, ακαδείπεδηε δ δοκαηυηδηα ζφβηθζζδξηδξ 

θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ, πςνίξ κα ζοκάβεηαζ απαναίηδηα υηζ 

δ δοκαηυηδηα αοηή οζμεεηείηαζ ζηδκ εκ θυβς θάζδ ηδξ ακάθοζδξ. Απυ ηδκ άθθδ, 

υιςξ, εκημπίζηδηε έκημκμξ ζηεπηζηζζιυξ ακαθενυιεκμξ ζηδ ζφκδεζδ θειζκζζιμφ ηαζ 

ιεηαιμκηενκζζιμφ βζα ηδκ ακάδοζδ ιζαξ ιεηαιμκηένκαξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ, ζηδ 

αάζδ ηδξ δοζημθίαξ εζηίαζδξ ζημ ίδζμ ημ θφθμ, ζηδ αάζδ ηδξ ακάθοζδξ άθθςκ 

ηνίζζιςκ εκκμζχκ, υπςξ ημ ζχια ηαζ δ δζαθμνά, αθθά ηαζ εονφηενα ζηδ αάζδ ηδξ 

ηαηαθθδθυηδηαξ εκυξ ιεηαιμκηένκμο παναηηήνα βζα ηδ θειζκζζηζηή εεςνία. 

 Σα γδηήιαηα πμο ακέηορακ ζηδ εκυηδηα αοηή, υπςξ δ δζαθμνεηζηυηδηα ηςκ 

βοκαζηχκ, μζ βεκζηεφζεζξ απυ ζοβηεηνζιέκεξ ειπεζνίεξ, δ εεςνμφιεκδ μοδεηεηυηδηα 

ηδξ βκχζδξ, ημ γήηδια ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο, δ δοκαηυηδηα απμδυιδζδξ 

εκκμζχκ ηαζ δ έκκμζα δζαθμνά εκ ζπέζεζ ιε ηδκ ηονίανπδ βκχζδ άπημκηαζ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηαζ, επμιέκςξ, δ αιθίαμθδ ηαζ ακηζθαηζηή ζπέζδ 

ιεηαλφ ιεηαιμκηενκζζιμφ ηαζ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ αθμνά ηαζ ηδκ επζζηδιμθμβία. 

Καζ ημφημ επεζδή ηα πενζζζυηενα ηείιεκα πμο ακαθφεδηακ ζηδκ εκυηδηα αοηή 

ακαθένμκηαζ ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία, μπμία ηείκεζ πνμξ ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ ηαζ 

ακηζηίεεηαζ, παναδείβιαημξ πάνζκ, ζηδκ οπμαίααζδ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ επζζηδιμθμβία 

ημο Γζαθςηζζιμφ. 
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4.2 Η δπλαηόηεηα ζπγθξόηεζεοκηαο κεηακνληέξλαο θεκηληζηηθήο ζεωξίαο 

φιθςκα ιε ηζξ Fraser&Nicholson, δ θειζκζζηζηή εεςνία πνεζάγεηαζ ημκ 

ιεηαιμκηενκζζιυ βζα κα απαθθαβεί απυ ηζξ μοζζμηναηζηέξ βεκζηεφζεζξ, εκχ μ 

ιεηαιμκηενκζζιυξ ιε ηδ αμήεεζα ημο θειζκζζιμφ ηαθείηαζ κα απμαάθεζ ημκ 

ακδνμηεκηνζζιυ ημο. ηδ αάζδ αοηή, πνμαάθθεηαζ δ δοκαηυηδηα ζοβηνυηδζδξ, έζης 

ςξ πνμμπηζηή, ιζαξ ιεηαιμκηένκαξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ, δ μπμία ηαθείηαζ κα 

ζοβηεκηνχζεζ ηα δοκαηά ζδιεία ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ ηαζ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ 

ηαζ κα επζπεζνήζεζ κα άνεζ ηα ακηίζημζπα αδφκαια ζδιεία ημοξ. (Fraser & Nicholson, 

1990, ζ. 20) 

 ιςξ, δζενεοκχκηαξ αοηή ηδ δοκαηυηδηα ακάδοζδξ εκυξ ιεηαιμκηένκμο 

θειζκζζιμφ, επακένπεηαζ ημ ενχηδια: Καηά πυζμ μ ιεηαιμκηενκζζιυξ εκανιμκίγεηαζ 

ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ θειζκζζηζηήξ ηνζηζηήξ; Οζ ζοθθήρεζξ ημζκςκζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ 

ιεηαιμκηένκαξ θζθμζμθίαξ εβηαηαθείπμοκ ηα παναδμζζαηά θζθμζμθζηά εειέθζα ηαζ 

ζζπονίγμκηαζ υηζ δ θζθμζμθία δεκ είκαζ δοκαηυκ κα απμηεθεί εειέθζμ ηδξ ημζκςκζηήξ 

ηνζηζηήξ. Η ιεηαιμκηένκα ημζκςκζηή ηνζηζηή ειθακίγεηαζ ςξ ημπζηή ηαζ πθαζζζαηή. 

Οζ Fraser&Nicholson επζζδιαίκμοκ υηζ δ ιεηαιμκηένκα εζηυκα ηδξ ημζκςκζηήξ 

ηνζηζηήξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ ελέηαζδ ηαζ ακαζοβηνυηδζδ ηδξ ίδζαξ ηδξ θζθμζμθίαξ. 

(Fraser & Nicholson, 1990, ζ. 21). Καείζηαηαζ ακάβηδ, θμζπυκ, κα θδθεεί οπυρδ μ 

παναηηήναξ  ημο ίδζμο ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ, πνμηεζιέκμο κα ιπμνεί κα ελεηαζηεί δ 

ζοζπέηζζή ημο ιε ηδ θειζκζζηζηή εεςνία. 

 Ο υνμξ ιεηαιμκηενκζζιυξ παναηηδνίγεηαζ απυ αζάθεζα ηαζ απυ ιζα δοζημθία 

μνζζιμφ. Η ζοβηνυηδζδ υθςκ ηςκ πναβιάηςκ απυ θμβμεεηζημφξ ζπδιαηζζιμφξ ηαζ δ 

απυννζρδ ημο οπμηεζιέκμο ηαζ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ απμδίδμκηαζ ζημκ 

ιεηαιμκηενκζζιυ ηαζ ημκ έπμοκ ζοκδέζεζ ιε επζηίκδοκεξ ζοκέπεζεξ ιδδεκζζιμφ. Ο 

ιεηαιμκηενκζζιυξ δεκ είκαζ εκμπμζδηζηυξ ηαζ δεκ οπμηάζζεζ ζε παναδείβιαηα υζα 

επζπεζνεί κα ελδβήζεζ. (Butler, 1992, ζζ. 3-6). Δπζπθέμκ, έκαξ ζζπονυξ 

ιεηαιμκηενκζζιυξ δεκ οπμζηδνίγεηαζ απυ πμθθμφξ θζθμζυθμοξ. Ο ζζπονυξ 

ιεηαιμκηενκζζιυξ βίκεηαζ ακηζθδπηυξ ςξ ακηζηαηάζηαζδ ημο ηαεμθζημφ απυ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ, ηδξ αεααζυηδηαξ απυ ηδκ αιθζεοιία ηαζ ημο ζοκυθμο απυ ηδκ 

απμζπαζιαηζηυηδηα. Πανά ηδκ εονεία επίεεζδ ζηζξ κεςηενζηέξ εέζεζξ ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, ηδξ αεααζυηδηαξ ηαζ ηδξ μθμπμζδηζηήξ ζφθθδρδξ ημο 
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πναβιαηζημφ, δεκ επζδμηζιάγμοκ υθμζ μζ ιεηαιμκηένκμζ θζθυζμθμζ ημκ ζπεηζηζζιυ, 

ηδκ αιθζεοιία ηαζ ηδκ απμζπαζιαηζηυηδηα. (McLennan, 1995, ζ. 399) 

 Η Benhabib, ελεηάγμκηαξ μνζζιέκεξ εηδμπέξ ααζζηχκ ιεηαιμκηένκςκ εέζεςκ 

εκ ζπέζεζ ιε ηδ θειζκζζηζηή εεςνία, δζαηοπχκεζ ιζα ζηεπηζηζζηζηή άπμρδ πνμξ ηδ 

δοκαηυηδηα ζοβηνυηδζδξ ιζαξ ιεηαιμκηένκαξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ. Ανπζηά, 

επζζδιαίκεζ υηζ, ηαηά ηδκ αδφκαιδ εηδμπή ηδξ ιεηαιμκηένκαξ εέζδξ βζα ηδκ 

απυννζρδ ηδξ μοζζμηναηζηήξ εεχνδζδξ ημο οπμηεζιέκμο, ημ οπμηείιεκμ 

πθαζζζμεεηείηαζ ζε δζάθμνεξ ημζκςκζηέξ ηαζ θμβμεεηζηέξ πναηηζηέξ, έκα βεβμκυξ ημ 

μπμίμ δεκ απμηθείεζ ελ μνζζιμφ ηδκ ακάβηδ κα εηθναζηεί ιζα πζμ επανηήξ 

ζοβηνυηδζδ ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ μφηε απμννίπηεζ ελμθμηθήνμο ηα παναδμζζαηά 

παναηηδνζζηζηά ημο θζθμζμθζημφ οπμηεζιέκμο, υπςξ δ αοημκμιία ηαζ δ 

μνεμθμβζηυηδηα, αθθά ηα ακαδζαιμνθχκεζ αάζεζ ηδξ εηάζημηε πθαζζζμεέηδζδξ. 

(Benhabib, 1995a, ζ. 20). ε αοηή ηδκ αδφκαιδ εηδμπή αοηήξ ηδξ ιεηαιμκηένκαξ 

εέζδξ βζα ηδκ απυννζρδ ηδξ μοζζμηναηζηήξ εεχνδζδξ ημο οπμηεζιέκμο, δεκ θαίκεηαζ 

κα πνμηφπηεζ πνυαθδια ιε ηδ θειζκζζηζηή εεςνία, δ μπμία πνεζάγεηαζ ιζα έκκμζα 

οπμηεζιεκζηυηδηαξ βζα ηδκ αοημζοβηνυηδζή ηδξ ηαζ ηδκ αβςκζζηζηή ημζκςκζηή 

πθεονά ηδξ. Πυζμ πεζζηζηή ηαζ ζοκεπήξ είκαζ, υιςξ, δ επζδίςλδ ηαζ ακαγήηδζδ ιζαξ 

επανημφξ ζοβηνυηδζδξ ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ ιέζα ζημκ ιεηαιμκηενκζζιυ; 

 Χζηυζμ, δ Benhabib ημκίγεζ υηζ, ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπονή εηδμπή ημο 

ιεηαιμκηενκζζιμφ μ μπμίμξ απμννίπηεζ ηδκ μοζζμηναηζηή εεχνδζδ ημο οπμηεζιέκμο, 

ημ οπμηείιεκμ δζαθφεηαζ ζε έκα ζφκμθμ ζδιαζζχκ ζηδ βθχζζα ηαζ, ιε ημκ ηνυπμ 

αοηυ, πάκεζ ηδκ αοημκμιία ηαζ ηδκ πνμεεηζηυηδηά ημο. ιςξ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

Benhabib, αοηή δ ζζπονή εηδμπή ηδξ ιεηαιμκηένκαξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ πςνίξ 

αοημκμιία ηαζ πνμεεηζηυηδηα δεκ πνμςεεί ηα αζηήιαηα ιζαξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ, 

υηακ αοηή επζδζχηεζ ηδκ εκκυδζδ ηςκ βοκαζηχκ ςξ αοηυκμιςκ οπμηεζιέκςκ ηαεχξ 

ηαζ ςξ οπμηεζιέκςκ βκχζδξ, πνμηεζιέκμο κα είκαζ εθζηηυξ μ ζηυπμξ ηδξ βοκαζηείαξ 

απεθεοεένςζδξ. Η Benhabibζδιεζχκεζ ςξ πανάδεζβια ηδκ ηαηάνβδζδ απυ ηδ Butler 

ημο οπμηεζιέκμο ηαζ ηδξ πνμτπάνπμοζαξ έιθοθδξ ηαοηυηδηαξ ηαηά ηδκ πνμζπάεεζα 

οπένααζδξ ημο δοσζιμφ ημο θφθμο. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, πχξ ιπμνμφκ κα αθθάλμοκ 

αοηέξ μζ εηθνάζεζξ ημο θφθμο μζ μπμίεξ ζοβηνμημφκ ηδκ έιθοθδ ηαοηυηδηα; 

(Benhabib, 1995a, ζζ. 20-21). Η Benhabib, θμζπυκ, ακηζηίεεηαζ ζε έκακ ηέημζμ ζζπονυ 

ιεηαιμκηενκζζιυ υζμκ αθμνά ηδ θειζκζζηζηή ημο δζάζηαζδ. 
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 ηδ ζοκέπεζα, δ Benhabib ελεηάγεζ ηδ ιεηαιμκηένκα εέζδ βζα ηδκ απυννζρδ 

ηδξ ζζημνίαξ, ηδκ μπμία εεςνεί ςξ θζβυηενμ πνμαθδιαηζηή εέζδ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ 

απυννζρδ ημο οπμηεζιέκμο ηαζ ηδξ ιεηαθοζζηήξ, θυβς ηδξ βεκζηήξ απμβμήηεοζδξ ιε 

ηα ζδακζηά ηδξ πνμυδμο ζηδκ ζζημνία ηαζ υθςκ ηςκ ανκδηζηχκ ζημζπείςκ ηα μπμία 

ζοκδέμκηαζ ιε αοηή. Χξ αδφκαιδ εηδμπή ηδξ ιεηαιμκηένκαξ εέζδξ, δ απυννζρδ ηδξ 

ζζημνίαξ είκαζ εθηοζηζηή ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία, ηαεχξ ενιδκεφεηαζ ςξ δ απυννζρδ 

ηςκ ιεβάθςκ μοζζμηναηζηχκ αθδβήζεςκ ηαζ ςξ απυννζρδ ηδξ ακαπανάζηαζδξ ηδξ 

ζζημνίαξ απυ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ηονίανπδ μιάδα. ιςξ, δ ζζπονή εηδμπή ηδξ 

ιεηαιμκηένκαξ εέζδξ βζα ηδκ απυννζρδ ηδξ ζζημνίαξ απμννίπηεζ ηδκ ζζημνζηή 

αθήβδζδ δ μπμία εζηζάγεζ ζημ ιαηνμπνυεεζιμ ηαζ πνμαάθθεζ, ακηίεεηα, ημπζηέξ 

ζζημνίεξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, υιςξ, απμννίπηεηαζ ημ επζζηδιζηυ εκδζαθένμκ ζηδκ 

ζζημνία ηςκ βοκαζηχκ ςξ ιζαξ αβςκζγυιεκδξ μιάδαξ ηαζ οπμκμιεφεηαζ μ θειζκζζηζηυξ 

ζηυπμξ ηδξ απεθεοεένςζδξ. (Benhabib, 1995a, ζζ. 22-23, 29) 

 Καηυπζκ, δ Benhabib ελεηάγεζ ηδ ιεηαιμκηένκα εέζδ ηδξ απυννζρδξ ηδξ 

ιεηαθοζζηήξ. Χξ ζζπονή εέζδ ζημκ ιεηαιμκηενκζζιυ, δ απυννζρδ ηδξ ιεηαθοζζηήξ 

ηαεζζηά ιδ ακαβκςνίζζιδ ηδ κευηενδ θζθμζμθζηή πανάδμζδ, ηαεζζηχκηαξ ηδ 

ιμκυπθεονδ ηαζ μοζζμηναηζηή, ηαζ ελαθείθεζ ηδκ ίδζα ηδκ πναηηζηή κμιζιμπμίδζδξ. 

(Benhabib, 1995a, ζζ. 24,28) 

 Αθμφ δ άζηδζδ ημζκςκζηήξ ηνζηζηήξ είκαζ ακαβηαία βζα ηδ θειζκζζηζηή 

εεςνία, δ Benhabib ελεηάγεζ ιε πμζμκ ηνυπμ αοηή εα ιπμνμφζε κα δζαζθαθζζηεί ζημκ 

ιεηαιμκηενκζζιυ ακηί ημο πμθοζογδηδιέκμο θζθμζμθζημφ ηνυπμο. Οζ ιεηαιμκηένκμζ 

θζθυζμθμζ μζ μπμίμζ απμννίπημοκ ηδ θζθμζμθία ςξ κμιζιμπμζδηζηή ιεηααθήβδζδ 

αθθά επζγδημφκ ημζκςκζηή ηνζηζηή ιπμνεί κα πνμαάθθμοκ ηζξ ημπζηέξ αθδβήζεζξ ςξ 

ζηακέξ κα ζοβηνμημφκ ηνίζεζξ ιε ηα δζηά ημοξ εζςηενζηά ηνζηήνζα κμιζιμπμίδζδξ, 

χζηε κα είκαζ δοκαηή δ ημζκςκζηή ηνζηζηή πςνίξ θζθμζμθία. Η θειζκζζηζηή ημζκςκζηή 

ηνζηζηή, υιςξ, είκαζ δοκαηυκ κα αζηείηαζ απυ ιζα πθαζζζμεεηδιέκδ μπηζηή ιζαξ 

ημζκςκίαξ ή ιζαξ ημοθημφναξ; (Benhabib, 1995a, ζζ. 25-26). Η Benhabib επζπεζνεί κα 

δζενεοκήζεζ αοηή ηδκ πζεακυηδηα. 

 Πχξ ιπμνεί κα οπάνλεζ ιζα πθαζζζμεεηδιέκδ ημζκςκζηή ηνζηζηή αθμφ μζ 

ημζκςκίεξ δεκ είκαζ μιμζμβεκείξ ηαζ είκαζ απαναίηδηδ ιζα ζοκεπήξ ζοβηνυηδζδ ηαζ 

ακαζοβηνυηδζδ ηακυκςκ ηαζ αλζχκ ηαηά ηδκ άζηδζδ ημζκςκζηήξ ηνζηζηήξ; Η 

Benhabib ακαβκςνίγεζ υηζ δ επζθμβή ιζαξ ηέημζαξ πθαζζζμεεηδιέκδξ εζςηενζηήξ 
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ηνζηζηήξ, ακηί βζα ηδ θζθμζμθζηή δζηαζμθυβδζδ, έπεζ ςξ εθάηηςια ηδ εεχνδζδ ηςκ 

αθδβήζεςκ ιζαξ ημοθημφναξ ςξ ιμκμζήιακηςκ ηαζ ηδκ πνμτπυεεζδ φπανλδξ εκυξ 

ιυκμ ζοκυθμο ηέημζςκ εζςηενζηχκ ηνζηδνίςκ κμιζιμπμίδζδξ. Έκα αηυιδ εθάηηςια 

ιζαξ ηέημζαξ εζςηενζηήξ ημζκςκζηήξ ηνζηζηήξ είκαζ δ οπυεεζδ υηζ απμηθεζζηζηά ιε 

αάζδ ημοξ εκοπάνπμκηεξ ηακυκεξ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ ημζκςκίαξ είκαζ δοκαηυκ κα 

αζηδεεί ημζκςκζηή ηνζηζηή βζα ημ επζεοιδηυ ιέθθμκ. ιςξ, δ Benhabib επζζδιαίκεζ 

υηζ μ αζηχκ ημζκςκζηή ηνζηζηή ιενζηέξ θμνέξ ιπμνεί κα ζδςεεί ςξ ημζκςκζηυξ 

ελυνζζημξ, ηαεχξ απμζηαζζμπμζείηαζ απυ ηζξ δεδμιέκεξ αεααζυηδηεξ ηςκ ηακυκςκ ηαζ 

αλζχκ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ ημοθημφναξ. (Benhabib, 1995a, ζζ. 26-28). Δπμιέκςξ, δ 

επζθμβή ιζαξ ηέημζαξ πθαζζζμεεηδιέκδξ εζςηενζηήξ ηνζηζηήξ δεκ ζοκάδεζ ιε ηδκ 

φπανλδ ιζαξ ζφκεεηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, ηαεχξ δεκ θαιαάκεζ οπυρδ ηδκ 

πμθοπθμηυηδηα ηδξ ίδζαξ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ μθυηθδνμο ημο ημζκςκζημφ ηυζιμο ηαηά 

ημκ μπμίμ αθθδθμδζαπθέημκηαζ δζαθμνεηζηέξ ημζκςκίεξ. 

 Δπμιέκςξ, δ Benhabib ζοιπεναίκεζ υηζ δεκ ιπμνεί κα ζοθθδθεεί ιζα εηδμπή 

ημζκςκζηήξ ηνζηζηήξ πςνίξ θζθμζμθία ηαζ, ζηδ αάζδ αοηή, αιθζζαδηεί ηδκ μνευηδηα 

ηαζ ηαηαθθδθυηδηα ηδξ πνμμπηζηήξ ακάδοζδξ ιζαξ ιεηαιμκηένκαξ θειζκζζηζηήξ 

εεςνίαξ. Καηαθήβεζ υηζ δ ζζπονή εηδμπή ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ είκαζ ανηεηά δοκαηή 

ηαζ εα οπμκυιεοε ημκ απεθεοεενςηζηυ παναηηήνα ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαηά ηδκ 

πνμζπάεεζα ζοιιαπίαξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ ιεηαιμκηενκζζιμφ. (Benhabib, 

1995a, ζζ. 25, 29) 

 Αλίγεζ κα επζζδιακεεί υηζ δ Benhabib δζαθςκεί ιε ημκ πμθοεεσζιυ αλζχκ ηδξ 

ιεηαιμκηένκαξ θζθμζμθίαξ ημο Lyotard, πανυθμ πμο ακαβκςνίγεζ ηδ ζηνμθή ηδξ 

θζθμζμθίαξ πνμξ ηδκ επζηέθεζδ ηαζ ηδ βθχζζα. Τπμζηδνίγεζ, θμζπυκ, υηζ είκαζ 

δοκαηυκ κα ελεηαζημφκ άθθεξ εκαθθαηηζηέξ ζηδκ ελαζεέκζζδ ημο κεςηενζημφ 

επζζηδιζημφ ηδξ ακαπανάζηαζδξ, πένακ απυ ηδ εέζδ ημο Lyotard, ιε άθθα θυβζα 

πένα απυ ηδκ οπενάζπζζδ ημπζηχκ ηνζηδνίςκ εβηονυηδηαξ. Ιζπονίγεηαζ υηζ, ζηδκ 

πενίπηςζδ πμο δεκ εθανιυγμκηαζ ιέηνα επακυνεςζδξ ηςκ ακζζμηήηςκ ηαζ ηςκ 

ζπέζεςκ οπμηαβήξ ηςκ βοκαζηχκ, δεκ έπεζ πναβιαηζηή ζδιαζία δ πθμοναθζζηζηή 

μπηζηή ημο Lyotard. (Benhabib, 1990, ζζ. 112-113,123) 

 Οζ Fraser&Nicholson πνμαάθθμοκ ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ ημο Lyotard ςξ 

πανάδεζβια ζηδ ζοθθμβζζηζηή ημοξ, πνμηεζιέκμο κα ελεηάζμοκ ηδκ πνμμπηζηή, ηδ 

δοκαηυηδηα ζοβηνυηδζδξ, ιζαξ ιεηαιμκηένκαξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ. Δπζζδιαίκμοκ 
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υηζ, αζηχκηαξ ηνζηζηή ζηδ θζθμζμθία, μ Lyotard ζοβηνμηεί κέεξ ζοθθήρεζξ 

ημζκςκζηήξ ηνζηζηήξ. Ο Lyotard απμννίπηεζ ηζξ ιεβάθεξ αθδβήζεζξ, ηζξ ιεηααθδβήζεζξ 

ημο Γζαθςηζζιμφ, ςξ έκα είδμξ κεςηενζηήξ κμιζιμπμίδζδξ, ημ μπμίμ επζπεζνεί κα 

κμιζιμπμζήζεζ ηζξ δζάθμνεξ πνχηδξ ηάλδξ (first-order) θμβμεεηζηέξ πναηηζηέξ 

εκηάζζμκηάξ ηεξ ιέζα ζε έκακ εονφηενμ πνμκμιζμφπμ ιεηαθυβμ. Δπμιέκςξ, μζ 

Fraser&Nicholson ζηδ ζοθθμβζζηζηή ημοξ ηναημφκ ηαζ ημκίγμοκ ημ ζοιπέναζια ημο 

Lyotard ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μζ θζθμζμθζηέξ ιεηααθδβήζεζξ δεκ πνμζθένμοκ 

κμιζιμπμίδζδ. (Fraser & Nicholson, 1990, ζζ. 20, 22) 

 Πχξ ζοβηνμηείηαζ δ κμιζιμπμίδζδ ηαζ δ ημζκςκζηή ηνζηζηή ζημκ 

ιεηαιμκηενκζζιυ ημο Lyotard; φιθςκα ιε ηζξ Fraser&Nicholson, ζημκ 

ιεηαιμκηενκζζιυ ημο Lyotard ειθακίγεηαζ ιζα ημπζηή ηαζ πθδεοκηζηή κμιζιμπμίδζδ. 

Διθακίγμκηαζ κέα είδδ ημζκςκζηήξ ηνζηζηήξ, υπςξ μζ ημπζηέξ λεπςνζζηέξ ζζημνίεξ βζα 

δζάθμνεξ θμβμεεηζηέξ πναηηζηέξ ςξ ζοβηνυηδζδ ημπζηήξ ημζκςκζηήξ ηνζηζηήξ. ιςξ, 

μζ Fraser&Nicholson ζδιεζχκμοκ υηζ μ Lyotard επζζδιαίκεζ υηζ ζηδκ ημζκςκία 

οπάνπεζ δ ηάζδ οπμαμθήξ ηςκ θμβμεεηζηχκ πναηηζηχκ ζημ ηνζηήνζμ ηδξ 

επζηεθεζηζηυηδηαξ. Δπμιέκςξ, θαίκεηαζ κα πνμηφπηεζ ιζα ακάβηδ φπανλδξ 

ημζκςκζηήξ ηνζηζηήξ δ μπμία κα οπενααίκεζ ημκ ημπζηυ παναηηήνα ηδξ. (Fraser & 

Nicholson, 1990, ζζ. 23-25) 

 Με πμζμκ ηνυπμ ζοκδέεηαζ δ επίηθδζδ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ ημο Lyotard ιε 

ηδ δοκαηυηδηα ζοβηνυηδζδξ ιζαξ ιεηαιμκηένκαξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ, δ μπμία είκαζ 

ημ ακηζηείιεκμ δζενεφκδζδξ ζηδκ εκυηδηα αοηή; Οζ Fraser&Nicholson οπμζηδνίγμοκ 

υηζ ιζα ηέημζα ζφθθδρδ ημζκςκζηήξ ηνζηζηήξ υπςξ αοηή ημο Lyotard δεκ είκαζ 

επανηήξ πνμηεζιέκμο κα ιπμνεί κα ηαηακμδεεί ημ γήηδια ηδξ έιθοθδξ ηονζανπίαξ 

ζηδκ ημζκςκία ηαζ, επμιέκςξ, είκαζ ακάβηδ κα ζοβηνμηδεμφκ πζμ δοκαηέξ ημζκςκζηέξ 

ηνζηζηέξ ζηδ θειζκζζηζηή θζθμζμθία. Αηυιδ, επζζδιαίκμοκ υηζ δ ιεθέηδ ηαζ δ 

θειζκζζηζηή ηνζηζηή ηδξ ακδνζηήξ ηονζανπίαξ απαζηεί δζάθμνα είδδ ημζκςκζηήξ 

ηνζηζηήξ ηα μπμία δεκ έπμοκ υθα ημπζηυ παναηηήνα, υπςξ είκαζ, παναδείβιαημξ πάνζκ, 

μζ αθδβήζεζξ ακαθμνζηά ιε ηδ ιεηαααθθυιεκδ ημζκςκζηή μνβάκςζδ. (Fraser & 

Nicholson, 1990, ζζ. 20, 26). Δπμιέκςξ, ιε αάζδ αοηυ ημ επζπείνδια, δ θειζκζζηζηή 

ημζκςκζηή ηνζηζηή δεκ ιπμνεί κα μιμθςκεί ιε ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ ημο Lyotard. 

Πχξ είκαζ δοκαηή, πανυθα αοηά, δ πνμμπηζηή ακάδοζδξ εκυξ ιεηαιμκηένκμο 

θειζκζζιμφ ζημκ ζοθθμβζζιυ ηςκ Fraser&Nicholson;  
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 Οζ Fraser&Nicholson ηίεεκηαζ οπέν ιζαξ ιεηαιμκηένκαξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ 

δ μπμία πανμοζζάγεηαζ ςξ ιζα ιεηαιμκηένκα θειζκζζηζηή ζφθθδρδ ημζκςκζηήξ 

ηνζηζηήξ. Η ζοβηεηνζιέκδ ιεηαιμκηένκα θειζκζζηζηή εέζδ ηςκ Fraser&Nicholson δεκ 

έπεζ ηαεμθζημπμζδηζηυ παναηηήνα ηαζ ακηζηίεεηαζ ζηδκ φπαλδ εκυξ οπμηεζιέκμο ηδξ 

ζζημνίαξ. ιςξ, δεκ απμννίπηεζ ηζξ ιεβάθεξ ζζημνζηέξ αθδβήζεζξ μφηε ημκ εεςνδηζηυ 

παναηηήνα ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ. Αλίγεζ κα επζζδιακεεί, αέααζα, υηζ δ εεςνία ζε 

αοηυκ ημκ ιεηαιμκηένκμ θειζκζζιυ απμηηά ζζημνζηυ παναηηήνα ηαζ θαιαάκεζ οπυρδ 

ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ημζκςκζχκ ηαζ ημζκςκζηχκ μιάδςκ. (Fraser & 

Nicholson, 1990, ζζ. 34-35). Υάνδ ζηδ απυδμζδ ζζημνζημφ ηαζ πμθζηζζηζηά 

πθαζζμεεηδιέκμο παναηηήνα ζηζξ ηαηδβμνίεξ ηδξ, αοηή δ ιεηαιμκηένκα θειζκζζηζηή 

εεςνία επζπεζνεί κα δζαηδνήζεζ ηαζ κα κμιζιμπμζήζεζ ημκ ιεηαιμκηένκμ παναηηήνα 

ηδξ, πςνίξ κα επζηαθείηαζ ηδκ ζζπονή εηδμπή ημο. 

 Οζ Fraser&Nicholson οπμζηδνίγμοκ υηζ ιζα ηέημζα ιεηαιμκηένκα θειζκζζηζηή 

εεςνία ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζημκ θειζκζζηζηυ πμθζηζηυ αβχκα, ηαεχξ εέηεζ ημ γήηδια 

ηςκ ζοιιαπζχκ μζ μπμίεξ ηαθμφκηαζ κα ζοβηνμημφκ αοηή ηδ θειζκζζηζηή πμθζηζηή 

πναηηζηή ηαζ, ιε ημκ ηνυπμ, αοηυ, ακηαπακηά ζηδκ απυννζρδ ιζαξ εκζαίαξ βοκαζηείαξ 

ηαοηυηδηαξ. Γζεοηνζκίγμοκ υηζ δεκ είκαζ δοκαηή ιία ιμκαδζηή θφζδ ζηα γδηήιαηα ηα 

μπμία πνμηφπημοκ απυ ηζξ ειπεζνίεξ πμζηίθςκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ βοκαζηχκ. Σα ημζκά 

ζδιεία ηα μπμία ιπμνεί κα οπάνλμοκ ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ βοκαζηχκ 

αθθδθμδζαπθέημκηαζ ιε ηζξ δζαθμνέξ ακάιεζά ημοξ ιέζα ζηδκ πμζηζθία ηςκ 

ειπεζνζχκ ηςκ βοκαζηχκ. (Fraser & Nicholson, 1990, ζ. 35). Αοηή δ πνμηνμπή ηςκ 

Fraser&Nicholson βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ ζηδκ πμθζηζηή 

πναηηζηή ημο θειζκζζιμφ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ ακηζννήζεζξ δζαθυνςκ 

θειζκζζηνζχκ εεςνδηζηχκ ακαθμνζηά ιε ηδ ζοκεζζθμνά ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ ζημκ 

θειζκζζηζηυ αβχκα.  

 Με αάζδ ηδ ιεθέηδ ημο ζοθθμβζζιμφ ηςκ Fraser&Nicholson, οπμζηδνίγεηαζ 

υηζ ζηδ θειζκζζηζηή ζηέρδ, πένα απυ ηδκ επζζήιακζδ μνζζιέκςκ ζδιείςκ μιμθςκίαξ 

ηδξ ιε ημκ ιεηαιμκηενκζζιμφ, δ δοκαηυηδηα ζοβηνυηδζδξ, ςξ πνμμπηζηήξ, ιζαξ 

ιεηαιμκηένκαξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ είκαζ δοκαιζηά πανμφζα, εκ ιέζς, υιςξ, 

έκημκμο ζηεπηζηζζιμφ ηαζ επζθοθάλεςκ πνμξ ιζα ηέημζα ηίκδζδ.Η θειζκζζηζηή 

εεςνία ζηδκ εκυηδηα αοηή αθμνά ηονίςξ γδηήιαηα ακδνζηήξ ηονζανπίαξ ζηδκ 

ημζκςκία ηαζ ακηίζημζπδξ θειζκζζηζηήξ ημζκςκζηήξ ηνζηζηήξ αθθά ηαζ ημ γήηδια ηδξ 

οπμηεζιεκζηυηδηαξ ζηδ ζηεπηζηζζηζηή εέζδ ηδξ Benhabib βζα ιζα ιεηαιμκηένκα 
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θειζκζζηζηή εεςνία. Αοηή δ δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ιε ημκ 

ιεηαιμκηενκζζιυ, πανά ηζξ δοζημθίεξ ηδξ, ηαηαθένκεζ κα ζοβηνμηδεεί πεναζηένς ςξ 

θειζκζζηζηυξ ιεηαιμκηενκζζιυξ, υπςξ ακαθφεηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ ενβαζίαξ. 

 

4.3 Η αλαγθαηόηεηα ζπγθξόηεζεο κηαο κεηακνληέξλαο θεκηληζηηθήο ζεωξίαο 

Η δζενεφκδζδ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ εκυξ ιεηαιμκηένκμο παναηηήνα 

ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ζοκδέεηαζ ηαηανπήκ ιε ηδ ζογήηδζδ βζα ηδκ έιθοθδ 

δζαθμνά. φιθςκα ιε ηδ DiStefano, δ πεπμίεδζδ ζημκ εειεθζχδδ παναηηήνα ηςκ 

έιθοθςκ δζαθμνχκ ςξ ζοιαάζεςκ βζα ηδ δζαθμνμπμζδιέκδ ζοβηνυηδζδ ημο άκδνα 

ηαζ ηδξ βοκαίηαξ ηδκ πενίμδμ ηδξ κεςηενζηυηδηαξ θαίκεηαζ κα μδδβεί ζε ιζα πμθζηζηή 

ηδξ δζαθμνάξ ηαζ ζηδκ οπενάζπζζδ ιζαξ ιδ ακδνζηήξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ, 

απμλεκςιέκδξ απυ ηδκ ηονίανπδ ημοθημφνα. Ακηίεεηα, δ πεπμίεδζδ ηδξ 

κεςηενζηυηδηαξ ζημκ ιδ εειεθζχδδ παναηηήνα ημο θφθμο είπε ήδδ μδδβήζεζ ζηδκ 

επζδίςλδ ιζαξ πμθζηζηήξ ηδξ ζζυηδηαξ ηαζ ηδξ οπένααζδξ ηςκ έιθοθςκ δζαθμνχκ. 

ιςξ, ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία ηαείζηαηαζ πθέμκ ζαθέξ υηζ αοηέξ δεκ είκαζ μζ 

ιμκαδζηέξ επζθμβέξ. (Di Stefano, 1990, ζζ. 65, 72) 

 Αοηή δ ακηίθδρδ πενί έιθοθδξ δζαθμνάξ ζοκδέεηαζ ζηεκά ιε ηδ ζπέζδ ιεηαλφ 

ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ ηδξ κεςηενζηυηδηαξ. Απυ ηδ ιζα, ειθακίγεηαζ ιζα 

μνεμθμβζζηζηή εέζδ πμο εκηάζζεηαζ ζηδ κεςηενζηυηδηα, δ μπμία οπμζηδνίγεζ υηζ δ 

μνεμθμβζηυηδηα απμηεθεί παναηηδνζζηζηυ υθςκ ηςκ ακενχπςκ ημ μπμίμ ημοξ 

δζαηνίκεζ απυ ηδ θφζδ. Η μνεμθμβζζηζηή εέζδ πνμαάθθεζ ηδκ ακαβηαζυηδηα 

απμηήνολδξ ηαζ ελάθεζρδξ ηδξ έιθοθδξ δζαθμνάξ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

βοκαζηχκ ςξ ίζςκ ιε ημοξ άκδνεξ ζηδκ ημζκςκία. (Di Stefano, 1990, ζζ. 65,67,73). Η 

θζθεθεφεενδ θειζκζζηζηή εεςνία εηπνμζςπεί ιζα κεςηενζηή επζζηδιμθμβία δ μπμία 

απμδέπεηαζ ημκ ακδνμηεκηνζηυ μνζζιυ ηδξ μνεμθμβζηυηδηαξ αθμφ, υιςξ, απμαάθεζ 

ημκ ζελζζιυ ηδξ ηαζ ζοιπενζθάαεζ ηζξ βοκαίηεξ. ηδ θζθεθεφεενδ θειζκζζηζηή εεςνία, 

υπςξ εηθνάγεηαζ ζηδκ επζζηδιμθμβία ημο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ, ημ βοκαζηείμ 

θφθμ ηαθείηαζ κα εζζέθεεζ ζε ιζα ηαεμνζζιέκδ απυ ημοξ άκδνεξ μνεμθμβζηυηδηα. 

(Hekman, 1990, ζζ. 39-41). Η ιανλζζηζηή θειζκζζηζηή εεςνία, ζφιθςκα ιε ηδ 

Hekman, εκηάζζεηαζ ηαζ αοηή ζηδκ μνεμθμβζζηζηή κεςηενζηή εέζδ, ηαεχξ 

απμδέπεηαζ ηδ δζπμημιία έθθμβμ-ιδ έθθμβμ ηδξ κεςηενζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηαζ ηδ 

κεςηενζηή ζφθθδρδ ηδξ μνεμθμβζηυηδηαξ, δ μπμία, αέααζα, ηαθείηαζ κα δζμνεχζεζ 
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ημκ ζελζζηζηυ παναηηήνα ηδξ ηαζ κα ζοιπενζθάαεζ ημ βοκαζηείμ θφθμ. Η εεςνία αοηή 

δέπεηαζ ηδ κεςηενζηή ένεοκα βζα αθήεεζα ηαζ απεθεοεένςζδ, πνμηεζιέκμο κα 

ζοιπθδνχζεζ ιε έκακ δζαθμνεηζηυ αοηή ηδ θμνά ηνυπμ ημ απεθεοεενςηζηυ 

πνυβναιια ημ μπμίμ δεκ ηαηυνεςζε κα πεηφπεζ μ θζθεθεοεενζζιυξ. (Di Stefano, 

1990, ζ. 67∙ Hekman, 1990, ζζ. 39-40)  

 Η νζγμζπαζηζηή θειζκζζηζηή εεςνία, υιςξ, δέπεηαζ, επίζδξ, ηδ δζπμημιία 

έθθμβμ-ιδ έθθμβμ, αθθά ηδκ ακηζζηνέθεζ ηαζ επακεηηζιά ηδ εδθοηή πθεονά ηδξ 

δζπμημιίαξ, ελοικχκηαξ ημ βοκαζηείμ ζημζπείμ ηαζ ηζξ βοκαζηείεξ αλίεξ, υπςξ δ 

θνμκηίδα ηαζ, ηαοηυπνμκα, απμπμζμφιεκδ ηα ηαηά ημο κεςηενζημφ ηυζιμο πμο έπμοκ 

ζοκδεεεί ιε ημοξ άκδνεξ ηαζ ηδκ μνεμθμβζηυηδηα. Η εεςνία αοηή ακηζηίεεηαζ ηαηά 

ηάπμζμ ηνυπμ ζηδκ μνεμθμβζζηζηή εέζδ, ηαεχξ επζηαθείηαζ ηδ δζαθμνά ηςκ βοκαζηχκ 

απυ ημοξ άκδνεξ ηαζ απμννίπηεζ ηζξ έιθοθα μοδέηενεξ αλζχζεζξ. Σαοηυπνμκα, υιςξ, 

μνίγεζ ηδ βοκαίηα ςξ θζβυηενμ έθθμβδ απυ ημκ άκδνα. (Di Stefano, 1990, ζ. 67∙ 

Hekman, 1990, ζζ. 40-41). ημ νζγμζπαζηζηυ θειζκζζιυ, δ βοκαζηεία εηενυηδηα είκαζ 

νζγζηή ηαζ δεκ ακάβεηαζ ζημ ηαεμθζηυ οπμηείιεκμ, εκχ δ έκηαλδ ηςκ βοκαζηχκ ζημκ 

ακδνμηεκηνζηυ ηυζιμ ηζξ ακδνμπμζεί, ηζξ ηαεζζηά άκδνεξ, αθθμζχκεζ ημκ εαοηυ ημοξ 

ηαζ, άνα, δεκ είκαζ ημ γδημφιεκμ. (Ρεεοιζςηάηδ, Μανμπμφθμο, & Σζαηζζηνάηδ, 

2015, ζ. 46) 

 Απυ ηδκ άθθδ, υιςξ, ζημ πθαίζζμ αοηυ, πένα απυ ηδκ μνεμθμβζζηζηή εέζδ, 

ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία ειθακίγεηαζ ηαζ ιζα ιεηαμνεμθμβζζηζηή εέζδ, μ 

ιεηαιμκηενκζζιυξ, ςξ δ μδυξ δζαθοβήξ απυ ημ αδζέλμδμ ηδξ κεςηενζηυηδηαξ 

ακαθμνζηά ιε ηζξ έιθοθεξ δζαθμνέξ. (Di Stefano, 1990, ζζ. 65,67,73). Αοηή δ μδυξ 

δζαθοβήξ ειθακίγεηαζ ςξ δ απμδυιδζδ ημο δζθήιιαημξ ζζυηδηα ή δζαθμνά. Η 

απμδυιδζδ αθμνά ηδκ ακηζζηνμθή ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ημκ εηημπζζιυ ηςκ 

ηαηαζηεοαζιέκςκ, εκ ηέθεζ, δζπμθζηχκ ακηζεέζεςκ. ηδ δζαδζηαζία αοηή, μζ 

θαζκμιεκζηά δζπμημιζημί υνμζ απμηαθφπημκηαζ αθθδθελανηχιεκμζ. Ο εηημπζζιυξ ημο 

υνμο πμο έπεζ απμηθεζζηεί ακαδεζηκφεζ ηδ θεζημονβία ημο ακελάνηδηα απυ ημκ 

ακηζεεηζηυ ημο υνμ ηαζ, πανάθθδθα, ζοιαάθθεζ ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ πςξ απμηεθεί 

πνμτπυεεζδ φπανλδξ ημο ηονίανπμο υνμο. Η απμδμιζζηζηή ζηναηδβζηή απμηεθεί 

αζθαθχξ δφζημθμ εβπείνδια, ηαεχξ δ πναβιαηζηυηδηα έπεζ ήδδ ηαηαζηεοαζηεί ιε 

δζπμθζηέξ ακηζεέζεζξ. (Scott, 2006, ζζ. 148-149) 
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  Δπζζηνέθμκηαξ ζηδκ απμδυιδζδ ημο δζθήιιαημξ ζζυηδηα ή δζαθμνά, δ 

JoanScott οπμζηδνίγεζ υηζ δ θειζκζζηζηή εεςνία ηαθείηαζ κα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα 

ακαβκςνίγεζ ηδκ έιθοθδ δζαθμνά ηαζ ηαοηυπνμκα κα ιδκ εβηαηαθείπεζ ημ αίηδια βζα 

ζζυηδηα ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ. Δπζζδιαίκεζ υηζ ημ κα ηίεεηαζ δ δζαθμνά ζε ζπέζδ 

ακηίεεζδξ ιε ηδκ ζζυηδηα απμηνφπηεζ ημ βεβμκυξ υηζ δ ίδζα δ έκκμζα ηδξ ζζυηδηαξ 

εειεθζχκεηαζ ζηδκ φπανλδ ηδξ δζαθμνάξ. Σεθζηά, μζ δφμ υνμζ ημο οπμηζεέιεκμο 

δζθήιιαημξ ηαηαθήβμοκ αθθδθελανηχιεκμζ. Γζυηζ, ζζυηδηα δεκ ζδιαίκεζ ελάθεζρδ 

ηδξ δζαθμνάξ ηαζ δ δζαθμνά δεκ απμηθείεζ ελ μνζζιμφ ηδκ ζζυηδηα. Γζα ηδκ 

απμδυιδζδ ημο δζθήιιαημξ ζζυηδηα ή δζαθμνά πνμτπμηίεεηαζ αζθαθχξ δ 

ζοκεζδδημπμίδζδ υηζ μζ έιθοθεξ ηαηδβμνίεξ απμηεθμφκ ηακμκζζηζηέξ επζηαβέξ ιέζα 

ζηα δζαθμνεηζηά πμθζηζζιζηά πθαίζζα, ηαεχξ ηαζ δ πεπμίεδζδ υηζ δ δζαθμνά 

ηαεμνίγεηαζ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ ιέζα ζηα πμθζηζζιζηά ζοιθναγυιεκα. (Scott, 

2006, ζζ. 157-161) 

 Ο ιεηαιμκηενκζζιυξ ακηζηίεεηαζ ζε μοζζμπμζδιέκεξ ηαοηυηδηεξ, ακαπηφζζεζ 

δζαθμνεηζηέξ εκκμζμθμβήζεζξ ηδξ ακηίεεζδξ ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ δ δζαθμνά δεκ 

ααζίγεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζημ θφθμ αθθά πμθθαπθαζζάγεηαζ ηαζ ζοβηνμηεί ιζα 

πμθθαπθυηδηα δζαθμνχκ. (Di Stefano, 1990, ζζ. 65,67,73) Η Hekman οπμζηδνίγεζ 

υηζ δ ελέηαζδ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ θζθεθεοεενζζιμφ 

ζοκεζζθένεζ εκ ηέθεζ ζηδκ ελέηαζδ ηδξ ιεηαιμκηένκαξ θειζκζζηζηήξ ηνζηζηήξ ηδξ 

μνεμθμβζηυηδηαξ. Δπζζδιαίκεζ υηζ μ θζθεθεφεενμξ θειζκζζιυξ εεςνεί ημκ 

θζθεθεοεενζζιυ ςξ αάζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ. Ο θζθεθεοεενζζιυξ ςξ ηίκδια 

οπμζηδνίγεζ ηδκ ζζυηδηα ηςκ αηυιςκ ζηδκ μνεμθμβζηυηδηα, δ μπμία ζοκεπάβεηαζ ίζδ 

ζοιιεημπή ζηδκ πμθζηζηή γςή. Αηυιδ, δ πνυμδμξ ημο θζθεθεοεενζζιμφ εζζάβεζ ζηδκ 

πμθζηζηή γςή εηείκμοξ μζ μπμίμζ ζηενμφκηαζ ιέπνζ εηείκδ ηδ ζηζβιή ηα πμθζηζηά 

δζηαζχιαηα. Η θζθεθεφεενδ θειζκζζηζηή εεςνία δζεηδζηεί ηδκ έκηαλδ ηςκ βοκαζηχκ 

ζε αοηή ηδκ ηαηδβμνία ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ μζ βοκαίηεξ πνέπεζ κα εεςνμφκηαζ ςξ 

έθθμβα υκηα ηαζ ςξ ίζεξ ιε ημοξ άκδνεξ. (Hekman, 1990, ζζ. 47-48) 

 Η Hekman, πανυθμ πμο ακαβκςνίγεζ υηζ μ θειζκζζιυξ ζηδνίπηδηε ανπζηά 

ζηδκ απεθεοεενςηζηή δφκαιδ ημο θζθεθεοεενζζιμφ, πνμηείκμκηαξ ιζα  ιεηαιμκηένκα 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία, ημκίγεζ υηζ μ ααεζά ζελζζηζηυξ παναηηήναξ ηδξ 

κεςηενζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, μ μπμίμξ βίκεηαζ λεηάεανμξ ζηδκ έιθοθδ δζάζηαζδ πμο 

παίνκμοκ μζ δζπμημιίεξ, υπςξ ημ έθθμβμ-ιδ έθθμβμ, αθθά ηαζ μ θζθεθεοεενζζιυξ μ 

μπμίμξ εειεθζχκεηαζ ζηδκ επζζηδιμθμβία αοηή, οπμαζαάγεζ ηζξ βοκαίηεξ ζηδ ζθαίνα 
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ημο ιδ έθθμβμο ηαζ, έηζζ, ηζξ απμηθείεζ ηαζ απυ ηδκ πμθζηζηή γςή, ζηδ αάζδ ηδξ 

ζφκδεζδξ ηςκ δφμ εκκμζχκ, ηδξ μνεμθμβζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ακδνζηυηδηαξ. Η Hekman 

ημκίγεζ υηζ μζ δζπμημιίεξ ηδξ κεςηενζηήξ επζζηδιμθμβίαξ δεκ ιπμνμφκ κα ελαθεζθεμφκ 

ή κα ακηζζηναθμφκ, εάκ δ επζζηδιμθμβία αοηή δζαηδνδεεί ςξ έπεζ. Η ελέηαζδ ηδξ 

ζφκδεζδξ ημο θζθεθεοεενζζιμφ ιε ηδ δζαθςηζζηζηή επζζηδιμθμβία ηαηαδεζηκφεζ, 

ζφιθςκα ιε ηδ Hekman, ηδκ ακάβηδ απυννζρήξ ηδξ ηαζ, άνα, ηδκ ακάβηδ ζηνμθήξ 

ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ επζζηδιμθμβίαξ ζημκ ιεηαιμκηενκζζιυ. (Hekman, 

1990, ζζ. 48, 57-59) 

 Έκα άθθμ επζπείνδια βζα ηδκ ακαβηαζυηδηα ζηνμθήξ ζημκ ιεηαιμκηενκζζιυ 

είκαζ υηζ δ ίδζα δ θειζκζζηζηή εεςνία, αζηχκηαξ θειζκζζηζηή ημζκςκζηή ηνζηζηή, 

ηαείζηαηαζ ακάβηδ κα απμννίρεζ μνζζιέκεξ θζθμζμθζηέξ αάζεζξ ηδξ. Οζ 

Fraser&Nicholson οπμζηδνίγμοκ υηζ έκα ιένμξ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ, 

παναηζκμφιεκμ απυ ηζξ ακάβηεξ ηδξ πμθζηζηήξ πναηηζηήξ, ζοβηνμηεί μζμκεί 

ιεηααθδβήζεζξ (quasi-metanarratives), εεςνίεξ μζ μπμίεξ ιμζάγμοκ ιε ηζξ θζθμζμθζηέξ 

ιεηααθδβήζεζξ ζηζξ μπμίεξ ακηζηίεεηαζ μ ιεηαιμκηενκζζιυξ, ηαεχξ απμηεθμφκ 

ιεβάθεξ ημζκςκζηέξ εεςνίεξ μζ μπμίεξ ζοβηνμημφκ ηα βεκζηά παναηηδνζζηζηά ημο 

ζελζζιμφ ηαζ πνμτπμεέημοκ μοζζμηναηζηέξ ακηζθήρεζξ βζα ημκ άκενςπμ, ηαεχξ ηαζ 

ιδ ζζημνζηά πθαζζζμεεηδιέκεξ έκκμζεξ. Σέημζεξ εεςνίεξ δεκ ιπμνμφκ κα θαιαάκμοκ 

οπυρδ ηζξ δζάθμνεξ ζζημνζηέξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ ζοκεήηεξ αθθά, ακηίεεηα, 

ηαεμθζημπμζμφκ ηα παναηηδνζζηζηά ζοβηεηνζιέκςκ ενεοκδηχκ. (Fraser & Nicholson, 

1990, ζζ. 20, 26-27) 

 Σμ εφνμξ ηςκ θειζκζζηζηχκ εεςνζχκ μζ μπμίεξ ακηζιεηςπίγμκηαζ απυ ηζξ 

Fraser&Nicholso nςξ μζμκεί-ιεηααθδβήζεζξ λεηζκά απυ ηδκ μοζζμηναηζηή επίηθδζδ 

ηςκ αζμθμβζηχκ δζαθμνχκ ιεηαλφ ημο άκδνα ηαζ ηδξ βοκαίηαξ βζα ηδκ οπενάζπζζδ 

ηδξ ζδιακηζηυηδηαξ ηςκ έιθοθςκ έκακηζ άθθςκ δζαθμνχκ απυ ηζξ νζγμζπάζηνζεξ 

θειζκίζηνζεξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970. Υαναηηδνζζηζηά ηςκ βοκαζηχκ πμο 

ακαπηφζζμκηαζ ηάης απυ ζοβηεηνζιέκεξ ημζκςκζηέξ ηαζ ζζημνζηέξ ζοκεήηεξ 

πνμαάθθμκηαζ ζε υθεξ ηζξ βοκαίηεξ. (Fraser & Nicholson, 1990, ζζ. 27-28) 

 Οζ θειζκζζηζηέξ εεςνίεξ ςξ μζμκεί-ιεηααθδβήζεζξ ζοκεπίγμοκ ιε ημκ 

δζαπςνζζιυ ηδξ δδιυζζαξ ηαζ ζδζςηζηήξ ζθαίναξ εκ ζπέζεζ ιε ημ ακδνζηυ ηαζ ημ 

βοκαζηείμ θφθμ ακηίζημζπα, μ μπμίμξ παναηηδνίγεηαζ, επίζδξ, ςξ μοζζμηναηζηή 

ελήβδζδ ηςκ έιθοθςκ δζαθμνχκ, ηαεχξ μζ βοκαζηείεξ δναζηδνζυηδηεξ δεκ θαίκεηαζ 
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κα επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ φπανλδ δζαθμνεηζηήξ ημοθημφναξ ηαζ ημζκςκζηχκ 

ζοκεδηχκ. Αοηυξ μ μζμκεί-ιεηααθδβδιαηζηυξ ηυκμξ ζοκεπίγεηαζ ζηδ θειζκζζηζηή 

οπενάζπζζδ ιζαξ οπμηζεέιεκα εκζαίαξ ηαζ πμθζηζζιζηά ηαεμθζηήξ βοκαζηείαξ 

δναζηδνζυηδηαξ, υπςξ είκαζ, παναδείβιαημξ πάνζκ, δ ακάθοζδ ηδξ ιδηνυηδηαξ ηαηά 

ηδκ Chodorow. Η Chodorow οπμζηδνίγεζ υηζ δ ιδηνυηδηα ζοβηνμηεί ιζα ζπεζζαηή 

έκκμζα ημο εαοημφ ζηζξ βοκαίηεξ, εκχ ζημοξ άκδνεξ ιζα ιδ ζπεζζαηή έκκμζα ημο 

εαοημφ. (Fraser & Nicholson, 1990, ζζ. 27-30) 

 Μεηά ημ 1980, πανυηζ δ εονφηενδ θειζκζζηζηή ένεοκα  δεκ ακαγδηά ηζξ αζηίεξ 

ημο ζελζζιμφ αθθά δζελάβεηαζ πενζζζυηενμ εζηζαζιέκδ ηαζ ζοβηεηνζιέκδ, δ ελέηαζδ 

ηδξ έιθοθδξ ηαοηυηδηαξ ςξ μοζζμηναηζηήξ ηαηδβμνίαξ απμηεθεί, επίζδξ, έκδεζλδ εκυξ 

μζμκεί-ιεηααθδβδιαηζημφ παναηηήνα ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ. Οζ 

Fraser&Nicholson πανμοζζάγμοκ ςξ πανάδεζβια ηδ ζοβηνυηδζδ απυ ηδ Gilligan εκυξ 

εδθοημφ, βοκαζημηεκηνζημφ οπμδείβιαημξ βζα ηδκ δεζηή ακάπηολδ, ηαηά ηδκ μπμία 

ειθακίγεηαζ λακά ιζα ηάζδ βεκίηεοζδξ ηαζ απυδμζδξ μοζζμθμβζζιμφ ζηζξ βοκαίηεξ, 

ηαηά ημ οπυδεζβια ηςκ μζμκεί-ιεηααθδβήζεςκ. (Fraser & Nicholson, 1990, ζζ. 30-

32) 

 Βέααζα, πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ δ απυδμζδ απυ ηζξ Fraser&Nicholson εκυξ 

μζμκεί ιεηααθδβδιαηζημφ παναηηήνα ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία ακαθένεηαζ ζε εεςνίεξ 

πμο δεκ ακήημοκ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηαζ ιάθζζηα εεςνίεξ πμο έπμοκ 

δζαηοπςεεί πνζκ απυ ηδκ μοζζαζηζηή ακάπηολδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ. Σα 

γδηήιαηα πμο πναβιαηεφμκηαζ, υιςξ, οπεζζένπμκηαζ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ηαζ ζηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηαζ, άνα, δ ζοθθμβζζηζηή ηςκ Fraser&Nicholson δεκ είκαζ 

άζπεηδ ιε ηδ δζενεφκδζδ ηδξ ακαβηαζυηδηα ζοβηνυηδζδξ ηαζ ιζαξ θειζκζζηζηήξ 

εεςνίαξ. 

 Πμφ μδδβεί αοηυξ μ ακααναζιυξ ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία; Η ζφκδεζδ 

θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ κεςηενζηυηδηαξ ανπίγεζ κα ηάιπηεηαζ ηαζ κα ακαθαίκεηαζ 

ιζα ακαβηαζυηδηα οπένααζδξ ηδξ κεςηενζηυηδηαξ ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία. Με ημκ 

ηνυπμ αοηυ, απμζηαεενμπμζείηαζ δ εκμπμίδζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ιε ηζξ 

αεααζυηδηεξ ηδξ δζαθςηζζηζηήξ πανάδμζδξ ζηδκ μπμία έπεζ ζηδνζπηεί δ αλίςζδ ηδξ 

βοκαζηείαξ πεζναθέηδζδξ. Πχξ δ εειεθζχδδξ θειζκζζηζηή ζηέρδ βζα ηδ βοκαζηεία 

πεζναθέηδζδ, ςξ έκα είδμξ ιεβάθδξ αθήβδζδξ, είκαζ δοκαηυκ κα απμηεθέζεζ ζδιείμ 

ηνζηζηήξ απυ ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ; (Βανίηα, 2005, ζζ. 378, 410) 
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  Η θειζκζζηζηή εεςνία ανπίγεζ κα ακηζηίεεηαζ ζηζξ ιεηααθδβήζεζξ, ηζξ μπμίεξ 

ακηζιεηςπίγεζ πθέμκ ςξ θακεαζιέκεξ πνμεηηάζεζξ απυ ηζξ ειπεζνίεξ ζοβηεηνζιέκςκ 

βοκαζηχκ. (Fraser & Nicholson, 1990, ζ. 33). Αζηείηαζ θειζκζζηζηή ηνζηζηή ζημκ 

απυθοημ ελμνεμθμβζζιυ ηδξ κεςηενζηυηδηαξ, δ μπμία ααζίγεηαζ ζηδκ εκακηίςζδ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ζηζξ πναηηζηέξ ηδξ θζθμζμθίαξ πμο είκαζ ακαπυζπαζηδ ιε ηδκ 

μνεμθμβζηυηδηα. Αοηή δ θειζκζζηζηή ηνζηζηή ζημκ θυβμ δεκ ζοκεπάβεηαζ απαναίηδηα 

ιζα βεκζηή απυννζρδ ηδξ θζθμζμθίαξ αθθά ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζημκ ειπθμοηζζιυ ηαζ 

ζηδκ ακαζοβηνυηδζή ηδξ. Η θειζκζζηζηή εεςνία δζαηοπχκεζ ζηεπηζηζζιυ πνμξ έκακ 

ηαεμθζηυ θυβμ ηαζ επζπεζνεί κα δζαθφζεζ ηζξ δζπμημιίεξ μζ μπμίεξ ακηζδζαζηέθθμοκ ημκ 

θυβμ απυ ημ βοκαζηείμ ζημζπείμ. (Lloyd, 1998, ζ. 165) 

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ θειζκζζηζηή εεςνία ακηζηίεεηαζ ζηδκ μοζζμηναηία ηαζ 

ζηζξ ηαεμθζηέξ παναδμπέξ βζα ηδ βοκαίηα ηαζ βζα ηδκ ελήβδζδ ηδξ βοκαζηείαξ 

ηαηαπίεζδξ. Καηαδεζηκφεζ υηζ μζ οπάνπμοζεξ ακαθφζεζξ ηδξ δεκ ζοιπενζθαιαάκμοκ 

υθμ ημ εφνμξ ηςκ βοκαζηχκ, αθθά εηθνάγμοκ ηονίςξ ζοβηεηνζιέκεξ ηαηδβμνίεξ 

βοκαζηχκ, ηζξ θεοηέξ βοκαίηεξ ηδξ ιεζαίαξ ηάλδξ. Αζηείηαζ εζςηενζηή ηνζηζηή ζηδ 

θειζκζζηζηή εεςνία βζα ηδκ αδοκαιία ηδξ κα εηθνάγεζ ηζξ δζαθμνεηζηέξ ειπεζνίεξ 

υθςκ ηςκ βοκαζηχκ, ηαεχξ ηαζ ηζξ δζαθμνέξ ακάιεζα ζηζξ βοκαίηεξ. (Αεακαζίμο, 

2006, ζ. 36∙ Strickland, 1994, ζ. 265). Η εκυηδηα ηδξ βοκαίηαξ θαίκεηαζ κα 

απμηνφπηεζ ημ ζημζπείμ ηδξ δζαθμνάξ ηαζ ζοθθαιαάκεηαζ πθέμκ απυ ηδ θειζκζζηζηή 

εεςνία ςξ ακήημοζα ζημ θζθμζμθζηυ θακηαζηζηυ. Η θειζκζζηζηή εεςνία εεςνεί υηζ δ 

εκυηδηα ηδξ βοκαίηαξ είκαζ ακάβηδ κα απμιοεμπμζδεεί. (Lloyd, 1998, ζζ. 168-169). 

Δπμιέκςξ, λεηζκά ζηδ θειζκζζηζηή ζηέρδ ιζα πνμζπάεεζα ακάδεζλδξ ηςκ εζςηενζηχκ 

δζαθμνχκ ηδξ ακαθοηζηήξ ηαηδβμνίαξ βοκαίηα. Τπυ πμίμοξ υνμοξ, υιςξ, δ 

θειζκζζηζηή εεςνία ιπμνεί κα οπεναζπζζηεί ηα δζηαζχιαηα ηςκ βοκαζηχκ ηαζ κα 

δζεηδζηήζεζ ημζκςκζηή αθθαβή, εθυζμκ απμννίπηεηαζ δ βοκαζηεία θφζδ ςξ αάζδ ηδξ 

βοκαζηείαξ ηαοηυηδηαξ; (Αεακαζίμο, 2006, ζ. 20, 36) 

 Η θειζκζζηζηή εεςνία έπεζ ακάβηδ απυ έκακ ηνυπμ ζηέρδξ πμο οπενααίκεζ ηζξ 

μζημοιεκζηέξ ηαηδβμνίεξ ηαζ ηζξ ζοκεπαβυιεκεξ ζενανπζηά δμιδιέκεξ ακηζθήρεζξ βζα 

ημκ ηυζιμ ηαζ θαιαάκεζ οπυρδ ηδκ πμθθαπθυηδηα ηαζ δζαθμνεηζηυηδηα. (Scott, 2006, 

ζ. 141). Δπζζδιαίκεηαζ υηζ δ ίδζα δ θειζκζζηζηή εεςνία παναηηδνίγεηαζ απυ 

πενζμνζζιέκεξ πνμμπηζηέξ. Αηυιδ, ηαηαδεζηκφεηαζ δ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ βοκαζηχκ 

ιε αάζδ ηδκ ημζκςκζηή ηάλδ ηαζ ηδ θοθή ηαζ επζζδιαίκεηαζ δ απμζζχπδζδ υπζ ιυκμ 

ηςκ βοκαζηχκ αθθά ηαζ πμθθχκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ. Τπμζηδνίγεηαζ υηζ δ 
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θειζκζζηζηή εεςνία ζοκεπίγεζ ηζξ ηαεμθζημπμζδηζηέξ ηάζεζξ ηςκ ζπμθχκ ζηέρδξ ζηζξ 

μπμίεξ ακήηεζ. Ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ πνυαθδια ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία υηζ αοηή δεκ 

ακαβκςνίγεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζζημνζηυ πθαίζζμ ηςκ παναδμπχκ ηδξ. (Nicholson, 

1990, ζ. 1) 

 Ο θειζκζζηζηυξ ζηυπμξ οπένααζδξ ηδξ παηνζανπίαξ ζηδκ ημζκςκία ηαζ ηδξ 

ακζζυηδηαξ δ μπμία ζηδνίγεηαζ ζημκ έιθοθμ ηαηαιενζζιυ ηδξ ενβαζίαξ ηδκ πενίμδμ 

ηδξ κεςηενζηυηδηαξ δζαηδνεί ηδκ ακαβηαζυηδηα φπανλδξ ημο ηαζ αλζχκεζ ηδκ 

ηαηάδεζλδ ημο παναδμζζαημφ παναηηήνα ημο έιθοθμο ηαηαιενζζιμφ ηδξ ενβαζίαξ, 

πνμηεζιέκμο, ζηδ ζοκέπεζα, κα δζενεοκδεμφκ μζ υνμζ ηδξ ακαδυιδζδξ ηςκ ζπέζεςκ 

ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ ζημκ ιεηαιμκηενκζζιυ. ε ιζα ιεηα-παηνζανπζηή ηάλδ, 

εα απμζοβηνμημφκηακ μζ απμηθεζζηζηέξ ηαηδβμνίεξ ημο άκδνα ηαζ ηδξ βοκαίηαξ ηαζ 

ηα οπμηείιεκα εα επακαημπμεεημφκηακ ςξ ημζκςκζημί δνχκηεξ. (Yeatman, 1990, p. 

281) 

 Φαίκεηαζ, θμζπυκ, υηζ δ ακαβηαζυηδηα ζφβηθζζδξ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ 

ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ, δ ηάζδ πνμξ ιζα ιεηαιμκηένκα θειζκζζηζηή εεςνία, απμηηά 

επζηαηηζηυ ηαζ πμθοεπίπεδμ παναηηήνα. Λαιαάκεζ ημ παναηηήνα ιζαξ μδμφ δζαθοβήξ 

απυ ημ αδζέλμδμ ηδξ κεςηενζηυηδηαξ ακαθμνζηά ιε ηζξ έιθοθεξ δζαθμνέξ. 

Δκζςιαηχκεζ ημ θζθμζμθζηυ αίηδια απυννζρδξ πνμβεκέζηενςκ ιεηααθδβήζεςκ ηαζ 

μζμκεί ιεηααθδβήζεςκ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ μζ μπμίεξ ααζίγμκηαζ ζε ιζα 

μοζζμηναηζηή βοκαζηεία ηαηδβμνία. Η θειζκζζηζηή ηνζηζηή ζημκ θυβμ ακήηεζ, επίζδξ, 

ζε αοηή ηδκ ηάζδ ακαζοβηνυηδζδξ ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ιέζς ημο 

ιεηαιμκηενκζζιμφ. Σίεεκηαζ γδηήιαηα ακηζπνμζχπεοζδξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ βοκαζηχκ 

ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία ηαζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, ηίεεηαζ οπυ δζενεφκδζδ δ ίδζα δ 

εκυηδηα ηςκ βοκαζηχκ. Η ακαβηαζυηδηα ζφκδεζδξ ηαζ ζφβηθζζδξ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

εεςνίαξ ηαζ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ, θμζπυκ, πανάβεηαζ απυ ιζα ζοκεπή ηαζ 

ελεθζζζυιεκδ θζθμζμθζηή πναβιάηεοζδ ζδιακηζηχκ γδηδιάηςκ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

εεςνίαξ, υπςξ ημ γήηδια ηςκ έιθοθςκ δζαθμνχκ, ςξ ζοκέπεζα ηδξ ίδζαξ πμνείαξ ηδξ 

θζθμζμθζηήξ ζηέρδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ θειζκζζηζηή δζάζηαζή ηδξ ςξ πνμξ ημ 

γήηδια ηδξ βοκαίηαξ. 

 θδ αοηή δ πνμαθδιαηζηή ακαθμνζηά ιε ηδκ ακαβηαζυηδηα ζοβηνυηδζδξ ιζαξ 

ιεηαιμκηένκα θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ, υπςξ ακαθφεδηε παναπάκς, αθμνά ηαζ ηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία. Γζυηζ, δ ελέηαζδ γδηδιάηςκ υπςξ μ θυβμξ ηαζ μζ 
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κεςηενζηέξ δζπμημιίεξ, αθθά ηαζ ημ δίθδιια ζζυηδηα ή δζαθμνά, αθμνμφκ ηδκ 

επζζηδιμθμβία ηαζ ζοκδέμοκ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, ηδκ ακαβηαζυηδηα ζοβηνυηδζδξ 

ιζαξ ιεηαιμκηένκαξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ δζά ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ. 

 

4.4 Φεκηληζηηθόο κεηακνληεξληζκόο 

Οζ θειζκίζηνζεξ ημο θεμινιζηικού μεηαμονηεπνιζμού(feminist postmodernism), ςξ 

εηπνυζςπμζ αοηήξ ηδξ ακηζδζαθςηζζηζηήξ θειζκζζηζηήξ ηάζδξ, υπςξ ηαζ μζ 

ιεηαιμκηένκμζ θζθυζμθμζ βεκζηυηενα, απμδμιμφκ ηδ κεςηενζηή έκκμζα ηδξ 

οπμηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ακαπηφζζμοκ δζαθμνεηζηέξ ζοθθήρεζξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ ηονίανπμ κεςηενζηυ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ, ημ μπμίμ εεςνείηαζ 

αοηυκμιμ ηαζ έθθμβμ, οθίζηαηαζ ιζα ηνζηζηή ςξ πνμξ ηδ δζηαζμδμζία ηαζ κμιζιυηδηα 

ημο απυ ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ, ηαεχξ δζαθμνεηζηέξ θςκέξ, μζ μπμίεξ είπακ ζοθθδθεεί 

ςξ «άθθμζ», ένπμκηαζ ζηδκ επζθάκεζα. Ο θειζκζζηζηυξ ιεηαιμκηενκζζιυξ απμννίπηεζ 

ςξ ακδνμηεκηνζηή ηαηαζηεοή ηδκ έκκμζα ημο ζοκεηηζημφ ηαζ εκμπμζδιέκμο 

οπμηεζιέκμο υπςξ αοηυ ζοθθαιαάκεηαζ απυ ηδ κεςηενζηή δοηζηή θζθμζμθία. Η 

ηονίανπδ ακδνζηή ηαοηυηδηα απμδμιείηαζ ηαζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

ένεοκαξ ζηνέθεηαζ ζηζξ επζιένμοξ ηαοηυηδηεξ ηαζ ζηδκ ακάδοζδ ιζαξ πμθθαπθυηδηαξ 

δζαθμνχκ. Η οπμηεζιεκζηυηδηα ειθακίγεηαζ ςξ εκζχιαηδ ηαζ ζοθθαιαάκεηαζ ςξ 

αιθίαμθδ ηαζ εθήιενδ,  ζοζπεηζγυιεκδ ιε ημ ακηίζημζπμ πθαίζζμ ζημ μπμίμ ηίεεηαζ 

ηάεε θμνά. (Code, 2007, ζ. 218∙ Mclaughlin, 1997, ζ. 10∙ Weedon, 1998, ζζ. 75-77∙ 

Yeatman, 1994, ζ. 187-188) 

 Αηυιδ, μζ ιεηαιμκηένκεξ θειζκίζηνζεξ επζπεζνμφκ κα ηαηαδείλμοκ ηδ ζφκδεζδ 

ηδξ βκχζδξ ιε ηδκ ελμοζία δ μπμία δζαηδνεί ηδκ ηονζανπία ηαζ πενζεςνζμπμζεί ημ 

βοκαζηείμ θφθμ. (Yeatman, 1994, ζ. 188). Αιθζζαδημφκ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ςξ ιζα 

ζηαεενή δμιή δ μπμία ιπμνεί κα ζοθθδθεεί ιέζς ημο μνεμφ θυβμο ηαζ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ. Αηυιδ, αζημφκ ηνζηζηή ζηδ βναιιζηή ακηίθδρδ ημο πνυκμο 

ηαζ ζηδκ ακηίζημζπδ βναιιζηή πνυμδμ δ μπμία εεςνείηαζ υηζ μδδβεί ζε δζάθμνα είδδ 

πεζναθέηδζδξ. (Βανίηα, 2005, ζζ. 379, 385) 

 Οζ ιεηαιμκηένκεξ θειζκίζηνζεξ, ακηθχκηαξ απυ ηδκ δπεζνςηζηή θζθμζμθία ηαζ 

ηδκ ροπακαθοηζηή ζηέρδ, παναηηδνίγμκηαζ απυ πενζζζυηενδ νζγμζπαζηζηυηδηα ζε 

ζπέζδ ιε ηα άθθα δφμ είδδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, ημο ειπεζνζζιμφ ηαζ ηδξ 
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ζημπζάξ. Ο θειζκζζηζηυξ ιεηαιμκηενκζζιυξ ζηδκ επζζηδιμθμβία αιθζζαδηεί ηδ 

δζηαζμδμζία ηδξ εειεθζμηναηζηήξ επζζηήιδξ ηαζ αζηεί ηνζηζηή ζηζξ εειεθζμηναηζηέξ 

εεςνίεξ βζα ηδ βκχζδ. Απμννίπηεζ αζθαθχξ ηζξ εεςνίεξ εηείκεξ μζ μπμίεξ 

δζηαζμθμβμφκ ηζξ ζελζζηζηέξ πναηηζηέξ ζηδ αάζδ ηςκ θοζζηχκ ηαζ μοζζςδχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ιεηαλφ ημο άκδνα ηαζ ηδξ βοκαίηαξ, μζ μπμίεξ μδδβμφκ ζηδ 

βοκαζηεία οπμηαβή. (Anderson, 2015, ζ. 11∙ Code, 1998, ζ. 183∙ Yeatman, 1994, ζ. 

190). Ο θειζκζζηζηυξ ιεηαιμκηενκζζιυξ οπμζηδνίγεζ υηζ δεκ οπάνπεζ ιία 

ιεηααθήβδζδ δ μπμία κα ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ υθεξ ηζξ βκςζζαηέξ πναηηζηέξ, μφηε 

έκα εκμπμζδιέκμ ηαζ αζχιαημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ. Αζηεί ηνζηζηή ζηζξ ιεβάθεξ 

ηαεμθζημπμζδηζηέξ εεςνίεξ, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ αοηέξ δεκ θαιαάκμοκ οπυρδ ημκ 

ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ημ θφθμ ςξ ηαηδβμνία ζοβηνμηεί ημ άημιμ. Τπμζηδνίγεζ υηζ ηα 

εεςνμφιεκα ςξ ηαεμθζηά ηνζηήνζα αθήεεζαξ ακήημοκ ζημκ κεςηενζηυ δοηζηυ θυβμ μ 

μπμίμξ είκαζ ακδνμηεκηνζηυξ. (Code, 1998, ζ. 183∙ Weedon, 1998, ζζ. 75-76) 

 Δπζπθέμκ, μ θειζκζζηζηυξ ιεηαιμκηενκζζιυξ αζηεί ηνζηζηή ηαζ ζηδ ααζζηή 

ακαθοηζηή ηαηδβμνία  βοκαίηα ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ, ζδίςξ ζηδκ εκυηδηα ηαζ 

μιμζμβέκεζα ηδξ ηαηδβμνίαξ αοηήξ. Τπμζηδνίγεζ υηζ δ ηαηδβμνία βοκαίηα 

δζαζηαονχκεηαζ ιε άθθμοξ ζπδιαηζζιμφξ ηαοηυηδηαξ, υπςξ είκαζ δ θοθή ηαζ δ ηάλδ. 

Αζηεί ηνζηζηή ζηζξ εεςνίεξ ηδξ οπμηζεέιεκδξ ηαεμθζηήξ έιθοθδξ ηαοηυηδηαξ, 

οπμζηδνίγμκηαξ υηζ ζε αοηέξ ακαπανίζηαηαζ δ θεοηή εηενμθοθυθζθδ βοκαίηα ηδξ 

ιεζαίαξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ. (Anderson, 2015, ζ. 11) 

 Ο θειζκζζηζηυξ ιεηαιμκηενκζζιυξ ζε ιζα πζμ νζγμζπαζηζηή ιμνθή ημο 

πνμηνίκεζ ιζα ηαηάζηαζδ ζοκεπμφξ ιεηααμθήξ μπηζηχκ ζηδκ επζζηδιζηή ηαηάζηαζδ 

ημο αηυιμο βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ πμθθαπθχκ θειζκζζηζηχκ εεςνζχκ.Τπμζηδνίγεηαζ 

υηζ επζζηδιζηή ηαηάζηαζδ ημο αηυιμο δζαεέηεζ ιζα ιυκζιδ πμθθαπθυηδηα μπηζηχκ, 

ηαεχξ ηάεε άημιμ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα επζθέβεζ ιζα μπηζηή ηαζ κα ηδκ οζμεεηεί, εκχ 

δεκ είκαζ οπμπνεςιέκμ κα παναιέκεζ ιέζα ζε ιζα μνζζιέκδ ηαοηυηδηα, υπςξ είκαζ δ 

έιθοθδ ηαοηυηδηα. (Anderson, 2015, ζ. 12) 

 Γζενεοκάηαζ, θμζπυκ, ζηδκ εκυηδηα αοηή, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμκ ηα 

παναηηδνζζηζηά ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ, υπςξ πνςημπανμοζζάζηδηακ 

παναπάκς ζηδ αάζδ βεκζηχκ παναδμπχκ, ειθακίγμκηαζηαζ ηαεμνίγμοκ ηάεε θμνά 

ημκ παναηηήνα ηςκ πνμζεββίζεςκ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ιεηαιμκηένκςκ θειζκζζηνζχκ, 

ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηδξ Hekman, ηδξ Irigaray, ηδξ Kristeva ηαζ ηδξ Haraway.  
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 Η SusanHekman οπεναζπίγεηαζ ιζα ιεηαιμκηένκα πνμζέββζζδ ζηδ 

θειζκζζηζηή εεςνία, έκακ ιεηαιμκηένκμ θειζκζζιυ. Δλεηάγεζ πχξ δ οζμεέηδζδ ημο 

ιεηαιμκηενκζζιμφ ιπμνεί κα θφζεζ μνζζιέκα γδηήιαηα ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ, 

πανάθθδθα, οπμζηδνίγεζ υηζ δ θειζκζζηζηή εεςνία ζοκεζζθένεζ ζημκ 

ιεηαιμκηενκζζιυ ηαηά ηδκ αιμζααία ζφκδεζή ημοξ, ηαεχξ ακαδεζηκφεζ ημ θφθμ ςξ 

ιζα κέα δζάζηαζδ ηδξ ιεηαιμκηένκαξ πνμζέββζζδξ. (Hekman, 1990, ζζ. 3, 64) 

 Η ααζζηή εέζδ ηδξ Hekman είκαζ υηζ δ πνμζηυθθδζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

εεςνίαξ ζηδ κεςηενζηυηδηα δζαηδνεί ηδ κεςηενζηή επζζηδιμθμβία ηαζ ηδ 

ζοκεπαβυιεκδ έκηαλδ ηςκ βοκαζηχκ ζε οπμδεέζηενδ εέζδ έκακηζ ηςκ ακδνχκ. 

Δπμιέκςξ, οπμζηδνίγεζ υηζ δ επίεεζδ ζημοξ δοσζιμφξ ηδξ κεςηενζηυηδηαξ είκαζ 

απαναίηδηδ βζα ηδκ άνζδ ηδξ οπμδεέζηενδξ εέζδξ ηςκ βοκαζηχκ, ηαεχξ είκαζ ακάβηδ 

κα απμζοκδεεεί μ μνευξ θυβμξ αθθά ηαζ δ έκκμζα ημο οπμηεζιέκμο απυ ημκ ακδνζηυ 

παναηηήνα μ μπμίμξ ημοξ έπεζ απμδμεεί ζημ πθαίζζμ ηςκ ακηίζημζπςκ δζπμημιζχκ ηδξ 

κεςηενζηυηδηαξ ηαζ μ μπμίμξ ακδνζηυξ παναηηήναξ θεζημονεί, έηζζ, ςξ ηακυκαξ βζα 

ηδκ εηηίιδζδ ηςκ γδηδιάηςκ ηςκ βοκαζηχκ. (Hekman, 1990, ζζ. 2-8, 11, 30, 47) 

  Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία, ζφιθςκα ιε ηδ Hekman, 

οζμεεηχκηαξ ιεηαιμκηένκμ παναηηήνα, αιθζζαδηεί ηδ κεςηενζηή δζπμημιία ακδνζημφ 

ηαζ βοκαζηείμο, δ μπμία θεζημονβεί ςξ αάζδ ηαζ άθθςκ απμννμπηέςκ δζπμημιζχκ ημο 

Γζαθςηζζιμφ, υπςξ δ δζπμημιία  έθθμβμ-ιδ έθθμβμ ή δ δζπμημιία οπμηείιεκμ- 

ακηζηείιεκμ. Η Hekman απμννίπηεζ, αηυιδ, ηαζ ημκ μνεμθμβζηυ παναηηήνα ηδξ 

επζζηδιμθμβίαξ ημο Γζαθςηζζιμφ. Ο ιεηαιμκηένκμξ θειζκζζιυξ ηδξ λεηζκά απυ ηδκ 

ηαηάδεζλδ ηαζ απυννζρδ ημο μνζζιμφ ημο μνεμφ θυβμο ςξ ακδνζημφ ηνυπμο ζηέρδξ, 

αζηχκηαξ ηνζηζηή ζε αοηή ηαζ δίκμκηαξ, έηζζ, έιθοθμ παναηηήνα ζε ααζζηά 

παναηηδνζζηζηά ηδξ δζαθςηζζηζηήξ ζηέρδξ. Η ζφκδεζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ ιε ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ ζοκεζζθένεζ ζηδ ιεηαιμκηένκα ηνζηζηή ημο 

Γζαθςηζζιμφ, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ μζ οπάνπμκηεξ επζηνζκυιεκμζ δοσζιμί έπμοκ 

έιθοθμ παναηηήνα, άνα απμννίπηεζ ηδκ ίδζα ηδκ επζζηδιμθμβία δ μπμία δδιζμονβεί 

ηζξ ηαηδβμνίεξ ακδνζηυ-βοκαζηείμ. Τπμζηδνίγεζ υηζ δ ιεηαιμκηένκα θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία δεκ ζημπεφεζ ζηδκ έκηαλδ ηςκ βοκαζηχκ ιέζα ζημκ ακδνμηεκηνζηυ 

μνζζιυ ημο μνεμφ θυβμο μφηε ζε ιζα απθή ακηζζηνμθή ημο πνμκμιίμο ζηδ δζπμημιία 

έθθμβμ-ιδ έθθμβμ. Ακηίεεηα, δ ιεηαιμκηένκα θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία, ζφιθςκα 

ιε ηδ Hekman, πνμαάθθεζ ηδκ ακαβηαζυηδηα απμδυιδζδξ ηδξ δζαθςηζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ ηαζ ηςκ δοσζιχκ πμο αοηή πανάβεζ (Hekman, 1990, ζζ. 2-8, 11, 30, 
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47) ζοκδέμκηαξ ηδκ άνζδ ηδξ βοκαζηείαξ οπμηίιδζδξ ιε ηδκ ακαβηαζυηδηα απυννζρδξ 

ηδξ κεςηενζηήξ επζζηδιμθμβίαξ. 

 ηδ αάζδ αοηή, δ Hekman λεηζκά ημκ ζοθθμβζζιυ ηδξ απυ ηδ ζηέρδ ηδξ 

Beauvoir, δ μπμία ελεηάγεζ ηζξ επζπηχζεζξ ημο δοσζιμφ ιεηαλφ οπμηεζιέκμο ηαζ 

ακηζηεζιέκμο ηδξ βκχζδξ ζηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ βοκαζηχκ, ζημπεφμκηαξ κα εζζαβάβεζ 

ηζξ βοκαίηεξ ςξ οπμηείιεκα ηδξ βκχζδξ ιαγί ιε ημοξ άκδνεξ. Η Beauvoir 

ηαηαδεζηκφεζ ηδ βοκαίηα ςξ άθθμκ, ςξ αοηή πμο δεκ είκαζ άκδναξ. Οζ βοκαίηεξ 

ειθακίγμκηαζ, έηζζ, παεδηζηέξ ηαζ ηείκμοκ πνμξ ηδ θφζδ ηαζ ηζξ θοζζηέξ θεζημονβίεξ. 

Με ημκ ηνυπμ αοηυ, μζ βοκαίηεξ ειθακίγμκηαζ κα είκαζ ακαβηαίεξ βζα ηδκ πμνεία ηςκ 

ακδνχκ πνμξ ηδκ οπένααζδ. Πανάθθδθα, υιςξ, ζηδ ζηέρδ ηδξ Beauvoir, μζ βοκαίηεξ 

ηαθμφκηαζ κα οπεναμφκ ηδκ εηενυηδηά ημοξ ηαζ κα ακαγδηήζμοκ ηδκ οπενααζδ ηδξ 

θφζδξ χζηε βζα κα βίκμοκ πθήνδ ακενχπζκα υκηα. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, υιςξ, 

ζφιθςκα ιε ηδ Hekman, δ Beauvoir δζαζςκίγεζ ηδκ οπενμπή ηςκ ακδνχκ ζηδ αάζδ 

ηδξ δζαηήνδζδξ ημο δοσζιμφ οπμηεζιέκμο-ακηζηεζιέκμο. οκαθχξ, δ Hekman 

δζαηείκεηαζ υηζ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα δζαηδνδεμφκ μνζζιέκα ζημζπεία ημο ηανηεζζακμφ 

οπμηεζιέκμο ηαζ ηαοηυπνμκα κα απμννζθεμφκ άθθα, ηαεχξ ηα ζημζπεία αοηά είκαζ 

ζηεκά ζοκδεδειέκα ιεηαλφ ημοξ. Ιζπονίγεηαζ υηζ ιζα ηέημζα ακαζοβηνυηδζδ ημο 

οπμηεζιέκμο δεκ απαθθάζζεηαζ απυ ημκ ααεζά θαθθμηεκηνζηυ παναηηήνα ημο βζα κα 

ζοιπενάκεζ, ζηδ αάζδ αοηή, υηζ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία πνμηφπηεζ δ 

ακαβηαζυηδηα αιθζζαήηδζδξ ηςκ δζπμημιζχκ ημο Γζαθςηζζιμφ. (Hekman, 1990, ζζ. 

74-81) 

 Γζα κα ζηδνίλεζ αοηή ηδ εέζδ ηδξ ακαθμνζηά ιε ηδκ ακάβηδ απυννζρδξ ηςκ 

δζπμημιζχκ, δ Hekman επζηαθείηαζ ηδκ επίεεζδ ημο Gadamer ζηδκ μνεμθμβζηυηδηα 

ημο Γζαθςηζζιμφ. Ο Gadamer ηίεεηαζ οπέν ιζαξ πθαζζζαηήξ ηαζ ζζημνζηήξ 

ηαηακυδζδξ δ μπμία ζοβηνμηείηαζ ιέζς πνμηαηαθήρεςκ ηδξ ημζκςκίαξ. Η 

ηαηακυδζδ ηαζ δ ζοκεπαβυιεκδ ηνζηζηή εηείκςκ ηςκ πνμηαηαθήρεςκ ηδξ δοηζηήξ 

ημζκςκίαξ μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ οπμδεέζηενμ νυθμ ηςκ βοκαζηχκ απμηεθεί βζα 

ηδ Hekman ένβμ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ. Η ηονίανπδ ακδνμηεκηνζηή 

επζζηδιμθμβία ζοκδέεζ ημ έθθμβμ ιε ημ ακδνζηυ, ηαεχξ ηαζ ηδκ πθαζζζμεέηδζδ ιε ημ 

βοκαζηείμ. Γζα ηδ Hekman δ δζαηήνδζδ ηδξ δζαθςηζζηζηήξ δζπμημιίαξ έθθμβμο-ιδ 

έθθμβμο αθθά ηαζ ακδνζημφ-βοκαζηείμο δεκ ιπμνεί κα εκανιμκίγεηαζ ιε ηδκ απυδμζδ 

πνμκμιζαηήξ εέζδξ ζηζξ βοκαζηείεξ αλίεξ, ηαεχξ δ ίδζα δ δζπμημιία μνίγεζ ηαζ 

δζαηδνεί ηδκ ηαηςηενυηδηα ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ημκ ιδ έθθμβμ παναηηήνα ημοξ ςξ 
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ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηδξ δζπμημιίαξ. Αθμφ μ Gadamer επζηίεεηαζ ζηζξ δζπμημιίεξ 

ημο Γζαθςηζζιμφ, δ Hekman οπμζηδνίγεζ υηζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ιπμνμφκ κα 

εηημπζζημφκ ηαζ ηα έιθοθα παναηηδνζζηζηά αοηχκ ηςκ δζπμημιζχκ, ηα μπμία 

ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ δζπμημιίεξ. (Hekman, 1990, ζζ. 15-17 ηδ αάζδ ηδξ 

θμοηςζηήξ ακάθοζδξ, ζζπονίγεηαζ υηζ δ απυδμζδ ιδ έθθμβμο παναηηήνα ζηζξ 

βοκαίηεξ είκαζ ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ οπμδεέζηενδ εέζδ ηςκ βοκαζηχκ αάζεζ 

ημζκςκζηχκ εεζιχκ, ζοκδέμκηαξ, έηζζ, βκχζδ ηαζ ελμοζία. Τπμζηδνίγεζ υηζ, 

απμννίπημκηαξ ηδκ μοζζμηναηία ηδξ κεςηενζηυηδηαξ, μ Foucault απμννίπηεζ ηδκ 

μοζζμηναηζηή εεχνδζδ ηδξ βοκαίηαξ ηαζ ηδκ μοζζμηναηζηή βοκαζηεία 

ζελμοαθζηυηδηα. (Hekman, 1990, ζζ. 21, 72) 

 Η Hekman οπμζηδνίγεζ, αηυιδ, υηζ ηαζ δ ζηέρδ ημο Derrida ιπμνεί κα 

ζοκδοαζηεί ιε αοηέξ ηζξ θειζκζζηζηέξ ακδζοπίεξ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ, ηαεχξ μ 

εηείκμξ ζοκδέεζ ημκ θμβμηεκηνζζιυ ιε ηζξ δοαδζηέξ ακηζεέζεζξ. Ο Derrida ζοκδέεζ, 

αηυιδ, ηδκ ηονζανπία ημο θυβμο ιε ημκ θαθθμηεκηνζζιυ, ζηδ αάζδ ηςκ ηονίανπςκ 

δοσζιχκ πμο απμηημφκ έιθοθμ παναηηήνα. Η Hekman οπμζηδνίγεζ υηζ δεκ έπεζ 

κυδια μζ βοκαίηεξ κα επζδζχημοκ απθχξ ηδ ζοβηνυηδζή ημοξ ςξ οπμηείιεκα, επεζδή 

ιε ημκ ηνυπμ αοηυ εα παβζδεουηακ ζημκ ηονίανπμ θαθθμηεκηνζζιυ ηαζ εα 

εκδοκαιχκμκηακ δ ελμοζία ηςκ ακδνχκ, ηαεχξ μζ δοαδζηέξ ακηζεέζεζξ δζαπμηίγμοκ 

ηδκ ζενανπζηή δζπμημιία ακδνζηυ-βοκαζηείμ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ ηονζανπία ημο 

θυβμο ηαηαθήβεζ κα οθίζηαηαζ ςξ θαθθμβμηεκηνζζιυξ. Δπμιέκςξ, δ εκακηίςζδ ηαζ μ 

εηημπζζιυξ αοηχκ ηςκ ακηζεέζεςκ, ζφιθςκα ιε ηδ Hekman, ιπμνεί κα ζδςεεί ςξ δ 

πζμ ηαηάθθδθδ θειζκζζηζηή ηίκδζδ ηαζ μ εηημπζζιυξ ηςκ ακηζεέζεςκ ηςκ δοηζηχκ 

δζπμημιζχκ κα επζηεοπεεί ζηδ αάζδ ηδξ απμδυιδζδξ. (Hekman, 1990, ζζ. 21-26, 68) 

 Με αοηή ηδ ζηήνζλδ ζηδ ζηέρδ ηςκ ηνζχκ αοηχκ ιεηαιμκηένκςκ θζθμζυθςκ, 

δ Hekman δζαιμνθχκεζ ηδ εέζδ ηδξ βζα ηδκ ακαβηαζυηδηα απυννζρδξ ημο δοσζιμφ 

έθθμβμ ηαζ ιδ έθθμβμ, αθθά ηαζ ημο δοσζιμφ οπμηείιεκμ-ακηζηείιεκμ, μζ μπμίμζ 

ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ημκ δοσζιυ ακδνζηυ-βοκαζηείμ ηαζ, επμιέκςξ, εκέπμοκ 

θειζκζζηζηυ παναηηήνα. 

 Δπζπθέμκ, δ Hekman, βζα ηδκ εκίζποζδ ημο ζοθθμβζζιμφ ηδξ, επζηαθείηαζ εκ 

ηάπεζ ηδκ Irigaray δ μπμία ζζπονίγεηαζ υηζ δ επζζηδιμθμβία πμο ζηδνίγεηαζ ζημ 

οπμηείιεκμ ηδξ δοηζηήξ θζθμζμθίαξ είκαζ θαθθμηναηζηή ηαζ ηαηαπζεζηζηή βζα ηζξ 

βοκαίηεξ. Η Irigaray, ζφιθςκα ιε ηδ Hekman, απμννίπηεζ ηδ κεςηενζηή δζπμημιία 
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οπμηείιεκμ-ακηζηείιεκμ πμο ζοκεπάβεηαζ ζοβηνυηδζδ ζενανπζχκ, υπςξ ηάεε 

δζπμημιία, ηαζ, έηζζ, απμννίπηεζ ηαζ ηδκ εονφηενδ κεςηενζηή επζζηδιμθμβία ζηδκ 

μπμία ηίεεκηαζ αοηέξ μζ δζπμημιίεξ. (Hekman, 1990, ζζ. 82-83) 

  Η Hekman επζηαθείηαζ ηαζ ηδκ Kristeva, δ μπμία επζπεζνεί κα απμδμιήζεζ ημ 

ηανηεζζακυ οπμηείιεκμ ηαζ κα ιεηαζπδιαηίζεζ ημκ θαθθμηεκηνζηυ θυβμ εη ηςκ έζς. 

Η Kristeva λεηζκά απυ ηδκ ροπακαθοηζηή εεςνία ημο Lacan, μ μπμίμξ έπεζ ηαοηζζηεί 

απυ μνζζιέκεξ θειζκίζηνζεξ ιε ημκ θαθθμηεκηνζζιυ ελαζηίαξ ηδξ εεχνδζήξ ημο 

θαθθμφ ςξ αάζδξ ηάεε ζδιαζίαξ ζηδ βθχζζα ηαζ ηδξ εεχνδζδξ ηςκ βοκαζηχκ ςξ 

αοηυ πμο δεκ έπεζ κυδια απυ ιυκμ ημο, πένακ ημο θαθθμφ. Η Kristeva, ζηδ εέζδ ημο 

ηανηεζζακμφ οπμηεζιέκμο, πνμαάθθεζ, ακηί βζα αοηυ, έκα θμβμεεηζηά ζοβηνμηδιέκμ 

οπμηείιεκμ, έκα οπμηείιεκμ ςξ βθςζζζηή ηαηαζηεοή. (Hekman, 1990, ζζ. 84-88) Η 

Hekman οπμζηδνίγεζ υηζ δ θειζκζζηζηή ηνζηζηή ημο οπμηεζιέκμο επεηηείκεζ ηδκ 

ακηίζημζπδ ιεηαιμκηένκα ηνζηζηή, ηαηαδεζηκφμκηαξ ημκ έιθοθμ παναηηήνα ημο 

ηονίανπμο ακδνζημφ οπμηεζιέκμο, ημ μπμίμ απμηθείεζ ηζξ βοκαίηεξ απυ ηδ εέζδ ημο 

οπμηεζιέκμο ζηδ κεςηενζηή επζζηδιμθμβία. (Hekman, 1990, ζζ. 92-93). Γζα ηδ 

ζηήνζλδ ηδξ εέζδξ ηδξ πενί απυννζρδξ ηςκ κεςηενζηχκ δζπμημιζχκ, ανίζηεζ 

ζοιιάπμοξ ιέζα απυ ηα ηείιεκα ιεηαιμκηένκςκ θζθμζυθςκ μζ μπμίμζ δεκ ακήημοκ 

ζημ θειζκζζηζηυ πεδίμ, αθθά ηαζ μνζιέκςκ ιεηαιμκηένκςκ θειζκζζηνζχκ, υπςξ δ 

Irigaray ηαζ δ Kristeva, ζηζξ μπμίεξ, επίζδξ, δ Hekman απμδίδεζ  ηδκ απυννζρδ ηςκ 

κεςηενζηχκ δζπμημιζχκ.  

 Η Hekman ζοκεπίγεζ ηδκ επζπεζνδιαημθμβία οπέν ηδξ ιεηαιμκηένκαξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, ζηνεθυιεκδ αοηή ηδ θμνά ζε ιζα επζπθέμκ δζπμημιία, 

ζηδ δζπμημιία θφζδ-ημοθημφνα, δ μπμία, επίζδξ, είκαζ παναηηδνζζηζηή εέζδ ημο 

Γζαθςηζζιμφ. Τπμζηδνίγεζ υηζ, ζηδκ παναδμζζαηή δοηζηή θζθμζμθζηή ζηέρδ, δ 

βοκαίηα έπεζ ζοκδεεεί ιε ηδ θφζδ ηαζ μ άκδναξ ιε ηδκ ημοθημφνα, ζημ πθαίζζμ ηδξ 

δζπμημιίαξ θφζδξ-ημοθημφναξ, δ μπμία απμηεθεί αζθαθχξ ζζημνζηυ ηαζ ημζκςκζηυ 

θαζκυιεκμ. Η ημοθημφνα, ιάθζζηα, έπεζ ςξ ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ημκ μνευ θυβμ, 

απυ ηδ ζθαίνα ηδξ μπμίαξ δ βοκαίηα, επίζδξ, απμηθείεηαζ. Δπμιέκςξ, δ απυννζρδ ηδξ 

φπανλδξ ιζαξ δζαηνζηήξ ηαεμθζηήξ μοζζμηναηζηήξ θφζδξ ηδξ βοκαίηαξ είκαζ 

ζδιακηζηή ηαζ ακαβηαία βζα ηδκ απμδυιδζδ ηδξ δζπμημιίαξ θφζδξ-ημοθημφναξ, δ 

μπμία είκαζ ημ γδημφιεκμ, ηαεχξ ηναηά ηδ βοκαίηα ζε οπμδεέζηενδ εέζδ έκακηζ ημο 

άκδνα. (Hekman, 1990, ζζ. 105-107) 
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 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ Hekman ακαηνέπεζ ζηδ ζηέρδ ημο Gadamer, υηακ ζημ 

TruthandMethod ακαθφεζ ημκ παναηηήνα ηδξ βκχζδξ ζηζξ ακενςπζζηζηέξ επζζηήιεξ. 

ηδ αάζδ αοηή, δ Hekman επζζδιαίκεζ ειθαηζηά ημκ απμηθεζζιυ ηςκ βοκαζηχκ απυ 

ηδκ μνεμθμβζηυηδηα ζηδ αάζδ ηςκ οπμηζεέιεκςκ ζοκαζζεδιαηζηχκ ηαζ άνα ιδ 

έθθμβςκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ, δζαπίζηςζδ πμο μδδβεί ζημκ απμηθεζζιυ ημοξ ηαζ 

απυ ηδ βκχζδ ηαζ ηδκ επζζηήιδ, δ μπμία έπεζ ηαοηζζηεί ιε ηδκ μνεμθμβζηυηδηα ημο 

άκδνα. Η Hekman οπμζηδνίγεζ, ιάθζζηα, υηζ μ Gadamer ακαθένεηαζ ζημκ  

απμηθεζζιυ ηςκ βοκαζηχκ απυ ηδκ επζζηήιδ, πςνίξ αέααζα ίδζμξ κα πανμοζζάγεζ 

θειζκζζηζηυ επζπείνδια ηαζ πςνίξ κα εειαημπμζεί ημ γήηδια ημο θφθμο. Δκημφημζξ, βα 

ηδκ Hekman, δ επίεεζδ ημο Gadamer ζημκ δζαπςνζζιυ θφζδξ-ημοθημφναξ ηαζ ζηδκ 

παναδεδεβιέκδ έκκμζα ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, δ μπμία εειεθζχκεζ ηδκ επζζηήιδ ημο 

Γζαθςηζζιμφ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ ημο αιενυθδπημο παναηδνδηή, ζοκηείκεζ ζημ κα 

ζοθθάαεζ ηδκ ακενχπζκδ ηαηακυδζδ ηαζ ηδκ επζζηήιδ ςξ ενιδκεοηζηυ εβπείνδια, 

άνα ςξ πθαζζζαηή βκχζδ ηαζ ςξ έπμοζα ηάεε θμνά ζοβηεηνζιέκδ μπηζηή. (Hekman, 

1990, ζζ. 106-107) 

  Ο Gadamer, εέημκηαξ ημ ενχηδια πχξ είκαζ δοκαηή δ ηαηακυδζδ, ακαθφεζ ημ 

θαζκυιεκμ ηδξ ηαηακυδζδξ ηαζ ηδξ ζςζηήξ ενιδκείαξ. Η ηαηακυδζδ δζαπμηίγεζ ηζξ 

ακενςπζζηζηέξ επζζηήιεξ ηαζ ηζξ εηάζημηε ζπέζεζξ ηςκ ακενχπςκ ιε ημκ ηυζιμ, 

επμιέκςξ, ημ «ενιδκεοηζηυ ζφιπακ» (hermeneuticuniverse) ζοβηνμηείηαζ απυ ημκ 

ηνυπμ πμο μ έκαξ αζχκεζ ημκ άθθμκ αθθά ηαζ απυ ημκ ηνυπμ πμο μ ηαεέκαξ αζχκεζ ηζξ 

ζζημνζηέξ παναδυζεζξ αθθά ηαζ ημ θοζζηυ δεδμιέκμ ηδξ φπανλήξ ημο ηαζ ημο ηυζιμο. 

Η ζζημνία επδνεάγεζ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ πανάδμζδξ, εκχ ημ ιέζμ ιε ημ μπμίμ 

επζηοβπάκεηαζ δ ηαηακυδζδ εκυξ γδηήιαημξ είκαζ δ βθχζζα, εκηαβιέκδ ζημ εηάζημηε 

πθαίζζμ, δίκμκηαξ ζηδκ ηαηακυδζδ ενιδκεοηζηυ παναηηήνα. (Gadamer, 1975/2004, 

ζζ. xx, xxiii, xxvii, 385-386, 390)  Δπμιέκςξ, ζφιθςκα ιε ηδ ζηέρδ ημο Gadamer 

υπςξ ηδκ ακαζοβηνμηεί δ Hekman, ιέζα ζε ιζα ηέημζα πθαζζζαηή βκςζζαηή ζφθθδρδ 

ηδξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ επζζηήιδξ, υπςξ αοηή ημο Gadamer, μζ βοκαίηεξ δεκ πνεζάγεηαζ 

κα απμηθείμκηαζ απυ ηδκ επζζηήιδ ζηδ αάζδ ιζαξ οπμηζεέιεκδξ αδοκαιίαξ αθαίνεζδξ 

απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ημοξ ηάεε θμνά εέζδ ηαζ μπηζηή. (Hekman, 1990, ζζ. 106-107) 

 Η Hekman, ζηδ ζοκέπεζα ηδξ ζοθθμβζζηζηήξ ηδξ, επζηαθείηαζ ημκ Foucault, μ 

μπμίμξ, επίζδξ, δεκ αζπμθείηαζ νδηά ιε ημκ απμηθεζζιυ ηςκ βοκαζηχκ απυ ηδκ 

επζζηήιδ. OFoucault, υιςξ, ζφιθςκα ιε ηδ Hekman, αιθζζαδηεί ειιέζςξ αοηυκ ημκ 

απμηθεζζιυ αζηχκηαξ ηνζηζηή ζηδ δζαθςηζζηζηή ζφθθδρδ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ζηδκ 
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επζζηδιμθμβία ημο Γζαθςηζζιμφ, ηδκ μπμία επζηνίκεζ ςξ νζγςιέκδ ζε ζζημνζηά 

ζοβηενζιέκεξ αθθά οπμηζεέιεκα ηαεμθζηέξ παναδμπέξ βζα ημκ ηυζιμ. (Hekman, 

1990, ζζ. 108-109). Ο Foucault πναβιαηεφεηαζ ηδ ζελμοαθζηυηδηα ςξ ιζα 

εθζζζυιεκδ έκκμζα ιέζα ζηζξ ζπέζεζξ ελμοζίαξ, ζοκδέεζ  ηα ζοζηήιαηα ελμοζίαξ ιε 

ημ ζχια, ζοκδέμκηαξ ιεηαλφ ημοξ ημ ζζημνζηυ ηαζ ημ αζμθμβζηυ ζημζπείμ ιε ιζα 

πμθοπθμηυηδηα (Foucault, 1976/1978, ζζ. 128, 186). Γίκμκηαξ έιθαζδ ζηδκ 

ζζημνζηυηδηα ηαηαδεζηκφεζ ειιέζςξ ηδκ εζθαθιέκδ πνμζπάεεζα μοζζμθμβζημφ 

μνζζιμφ ηδξ βοκαζηείαξ θφζδξ. Aπμννίπηεζ ιζα μοζζμηναηζηή ηαεμθζηή 

ζελμοαθζηυηδηα ηαζ οπεναζπίγεηαζ ηδκ ζζημνζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ έκκμζαξ 

ζελμοαθζηυηδηα ςξ πνμσυκ ζζημνζηά ζοβηεηνζιέκςκ θμβμεεηζηχκ ζπδιαηζζιχκ 

(discourses) ιέζα ζηζξ ημζκςκζηέξ ηαζ ζζημνζηέξ ζοκεήηεξ. (Hekman, 1990, ζζ. 108-

109) 

 Σέθμξ, δ Hekman δζαπζζηχκεζ υηζ ηαζ μ Derrida επζηίεεηαζ ζηδ κεςηενζηή 

επζζηήιδ ηαζ, άνα, ημπμεεηείηαζ εκακηίμκ ημο βοκαζηείμο απμηθεζζιμφ απυ ηδκ 

επζζηήιδ, αθθά ηαζ αιθζζαδηεί ηζξ νίγεξ ηδξ κεςηενζηήξ ζηέρδξ ηαζ επζπεζνεί κα 

απμδμιήζεζ ηδ δζπμημιία θφζδ - ημοθημφνα, δ μπμία απμηεθεί ααζζηυ αήια βζα ηδκ 

απμδυιδζδ ηδξ «ιεηαθοζζηήξ ηδξ πανμοζίαξ» (metaphysicsofpresence) δ μπμία 

μνβακχκεηαζ ζηδ αάζδ ζενανπζηχκ δοσζιχκ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, μ Derrida εκζζπφεζ 

έιιεζα ηδ θειζκζζηζηή πνμζπάεεζα απμδυιδζδξ ηδξ ζηεκήξ ζφκδεζδξ ηδξ βοκαίηαξ 

ιε ιζα μοζζμηναηζηή θφζδ. (Hekman, 1990, ζζ. 109-110) 

 Δπμιέκςξ, ηαηά ηδκ Hekman, δ ιεηαιμκηένκα ζηέρδ ημο Gadamer, ημο 

Foucault ηαζ ημο Derrida οπμκμιεφεζ ηδ κεςηενζηή επζζηήιδ (episteme), πμο ζηδνίγεζ 

ηδ δζπμημιία θφζδ - ημοθημφνα ηαζ πμο απμηθείεζ ηζξ βοκαίηεξ απυ ηδκ επζζηήιδ, 

εκχ ζοκδέεζ ηδ βοκαζηεία θφζδ ιε ημκ θοζζηυ ηυζιμ. (Hekman, 1990, ζζ. 109-110). 

Η οπενάζπζζδ ηδξ απμδυιδζδξ ηςκ εκ θυβς εκκμζχκ ηαζ εέζεςκ πνμζδίδεζ ζηδ 

θειζκζζηζηή πναβιάηεοζδ ηδξ Hekman ιεηαιμκηένκμ πνμζακαημθζζιυ. Μέζα απυ 

υθδ αοηή ηδ ιαηνά ζοθθμβζζηζηή ηδξ, ακαγδηά ζημζπεία ημο ιεηαιμκηένκμο 

θειζκζζιμφ, ζηδνζγυιεκδ ζηζξ παναδμπέξ ιεηαιμκηένκςκ δζακμδηχκ ηδξ ιδ 

θειζκζζηζηήξ πνμζέββζζδξ, ηδξ επζζηδιμθμβίαξ ημο ηονίμο νεφιαημξ. Δπζπθέμκ, 

ααζζηή εέζδ ηδξ είκαζ υηζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μ ιεηαιμκηενκζζιυξ ζοθθαιαάκεζ 

ηδκ αθήεεζα ηαζ ηδκ πμθζηζηή δνάζδ δεκ είκαζ επζαθααήξ βζα ηζξ πμθζηζηέξ ακάβηεξ 

ημο θειζκζζιμφ ηαζ, επμιέκςξ, δ ίδζα ζοκηάζζεηαζ ιε ηδκ εηηίιδζδ υηζ μ 

ιεηαιμκηενκζζιυξ ιπμνεί κα οζμεεηδεεί απυ ηδ θειζκζζηζηή εεςνία. Γζα ηδ ζηήνζλδ 
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ηδξ εέζδξ αοηήξ, δ Hekman ηαηαθεφβεζ εη κέμο ζηδ εεςνία ημο Derrida, 

ζδιεζχκμκηαξ υηζ έπεζ αζηδεεί ηνζηζηή ζηδ εεςνία ημο Derrida υηζ δ απμδυιδζδ 

ζοκεπάβεηαζ άνκδζδ ηδξ φπανλδξ ηδξ αθήεεζαξ. Δλδβεί, υιςξ, υηζ μ Derrida, υκηαξ 

ζημ ιεηαιμκηένκμ πθαίζζμ, αιθζζαδηεί ημκ μνζζιυ ηδξ αθήεεζαξ ςξ ιίαξ ιμκαδζηήξ 

αθήεεζαξ δ μπμία ααζίγεηαζ ζε απυθοηα εειέθζα. Ακηζεεηα, οπεναζπίγεηαζ πμθθαπθέξ 

αθήεεζεξ ηαζ πμθθαπθέξ ενιδκείεξ μζ μπμίεξ είκαζ ζοιααηέξ ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

απμδυιδζδξ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ. Η Hekman εα ακαβκςνίζεζ υηζ έπεζ αζηδεεί 

ηνζηζηή ζημκ Derrida υηζ δ απμδυιδζδ δεκ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδκ ακαηνμπή ηδξ 

ακδνζηήξ ηονζανπίαξ. ιςξ, εηείκδ  ζπεφδεζ κα ημκίζεζ υηζ, ζηδ εεςνία ημο Derrida, 

δ απμδυιδζδ οπμκμιεφεζ ηζξ δζπμημιίεξ ηδξ επζζηδιμθμβίαξ ημο Γζαθςηζζιμφ, μζ 

μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ οπμηίιδζδ ηδξ εέζδξ ηςκ βοκαζηχκ έκακηζ ηςκ ακδνχκ, ηαζ 

ζοιαάθθεζ ζηδκ ακαηνμπή ηδξ ακδνζηήξ ηονζανπίαξ. (Hekman, 1990, ζζ. 163-164, 

190) 

 Δλάθθμο, υπςξ παναηδνεί δ Hekman, ηαζ ζημκ Foucault έπεζ αζηδεεί ηνζηζηή 

υηζ δ εεςνία ημο ειπμδίγεζ ηδκ πμθζηζηή δνάζδ ημο θειζκζζιμφ ζηδ αάζδ ηδξ 

οπενάζπζζδξ ιζαξ ζπεηζηζζηζηήξ αθήεεζαξ, δ μπμία δεκ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ εειέθζμ 

πμθζηζηήξ δνάζδξ. ιςξ, δ Hekman ημκίγεζ υηζ, ηαζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, μ 

Foucault αιθζζαδηεί απθχξ ηδκ ακάβηδ εειεθίςζδξ ηδξ πμθζηζηήξ δνάζδξ ζηδκ 

απυθοηδ αθήεεζα. Δπμιέκςξ, ιζα ιεηαιμκηένκα θειζκζζηζηή πνμζέββζζδ πμο 

ζπεηίγεηαζ ιε ημ πκεφια ηδξ θμοηςζηήξ εεςνίαξ δεκ ζηδνίγεηαζ ζε ηαεμθζηέξ έκκμζεξ, 

υπςξ δ βοκαζηεία θφζδ ςξ αάζδ ηςκ θειζκζζηζηχκ ηνζηζηχκ, αθθά ελεηάγεζ ηδκ 

ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ηδξ βοκαίηαξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ ηάεε θμνά ζοκεήηεξ. Η 

ακηίζηαζδ ζηδκ ακδνζηή ηονζανπία, ζφιθςκα ιε ηδ Hekman, δεκ πνέπεζ κα 

ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ έκα ηαεμθζηυ θαζκυιεκμ αθθά κα είκαζ ζοβηεηνζιέκδ ηάεε θμνά, 

κα ηίεεηαζ ιέζα ζε ζοβηεηνζιέκδ ημζκςκζηή ηαζ ζζημνζηή ζοβηονία. (Hekman, 1990, 

ζζ. 175-185) 

 Δπμιέκςξ, δ ένεοκα ηδξ Hekman άπηεηαζ ηνίζζιςκ επζζηδιμθμβζηχκ 

πνμαθδιάηςκ πμο ζοκζζημφκ ζοιαμθή ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία, ηαεχξ 

εθέβπεζ ηζξ κεςηενζηέξ δζπμημιίεξ ακαθενυιεκδ ζημκ απμηθεζζιυ ηςκ βοκαζηχκ απυ 

ηδκ επζζηήιδ, ημ ηνζηήνζμ ηδξ μνεμθμβζηυηδηαξ ηαζ ημ γήηδια ημο οπμηεζιέκμο. ημ 

Gender and Knowledge. Elements of a Postmodern Feminism (1990), ηαηά ηδκ 

πναβιάηεοζδ μνζζιέκςκ ιεηαιμκηένκςκ θζθμζυθςκ, εέηεζ ημοξ βεκζημφξ υνμοξ ηαζ 

ημ πενίβναιια εκυξ ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ ζηδκ επζζηδιμθμβία, εηηζκχκηαξ απυ 
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ηδκ απυννζρδ ηαζ απμδυιδζδ ηςκ δζπμημιζχκ ηδξ επζζηδιμθμβίαξ ημο Γζαθςηζζιμφ, 

ηαεχξ αοηέξ εέημοκ ηδ βοκαίηα ζε οπμδεέζηενδ εέζδ έκακηζ ηςκ ακδνχκ. Η Hekman 

δδθχκεζ λεηάεανα υηζ ακηζηίεεηαζ ζηδ κεςηενζηή επζζηδιμθμβία εκ ζπέζεζ ιε 

θειζκζζηζηά γδηήιαηα. Τπεναζπίγεηαζ ηζξ ιεηαιμκηένκεξ ζοθθήρεζξ ηδξ αθήεεζαξ ηαζ 

ημο ηνυπμο ακαηνμπήξ ηδξ ακδνζηήξ ηονζανπίαξ, υιςξ, δεκ ακαθφεζ πεναζηένς ημκ 

ιεηαιμκηένκμ θειζκζζιυ ημκ μπμίμ οπεναζπίγεηαζ. Γεκ πνμααίκεζ ζε ιζα ακάθοζδ ηδξ 

έκκμζαξ βοκαίηα, μφηε ζε ιζα ακάθοζδ ηδξ έκκμζαξ θφθμ, πένα απυ ηδκ οπμκυδζδ ηδξ 

ημζκςκζηήξ ηαηαζηεοήξ ημο ιέζς ηδξ απυννζρδξ ιζαξ δζαηνζηήξ μοζζμηναηζηήξ 

θφζδξ ηδξ βοκαίηαξ ηαζ πένα απυ ηδ δζεηδίηδζδ ηδξ απμδυιδζδξ ηδξ δζπμημιίαξ 

ιεηαλφ ακδνζημφ ηαζ βοκαζηείμο. Αζηεί θειζκζζηζηή ηνζηζηή ζημ κεςηενζηυ 

οπμηείιεκμ ηαζ απμδμιεί ηδ δζπμημιία ιέζα ζηδκ μπμία αοηυ κμήεδηε, βζα κα εέζεζ 

ημ γήηδια ηδξ έκηαλδξ ηςκ βοκαζηχκ ζηζξ εηάζημηε ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ ηδξ 

ημζκςκίαξ. Η Hekman, θμζπυκ, ακαθφεζ ηδκ ακαβηαζυηδηα κα ανεεί δ οπμδεέζηενδ 

εέζδ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ επζζηήιδ, ηδκ ημζκςκία ηαζ ηδ θζθμζμθία ηαζ βφνς απυ 

αοηή ηδκ ακαβηαζυηδηα ακαπηφζζεζ μθυηθδνμ ημκ ζοθθμβζζιυ ηδξ ζημ πθαίζζμ ημο 

ιεηαιμκηενκζζιμφ.  

 Η Hekman επζηαθείηαζ δομ ζδιακηζηέξ βαθθίδεξ θειζκίζηνζεξ θζθμζυθμοξ ηαζ 

ροπακαθφηνζεξ, ηδκ Kristeva ηαζ ηδκ Irigaray, μζ μπμίεξ εκηάζζμκηαζ ζημκ 

ιεηαιμκηένκμ θειζκζζιυ ηαζ αζημφκ ηνζηζηή ζηδκ μνεμθμβζηυηδηα, ζζπονζγυιεκεξ υηζ 

δ ηαηαπίεζδ ηςκ βοκαζηχκ είκαζ νζγςιέκδ ζηδ βθχζζα, ηαεχξ δ θαθθμηναηζηή 

βθχζζα αθήκεζ ηζξ βοκαίηεξ ιε δφμ ιυκμ επζθμβέξ: Απυ ηδ ιία, εάκ μζ βοκαίηεξ 

ιζθμφκ ςξ βοκαίηεξ, κα είκαζ ιδ έθθμβεξ. Απυ ηδκ άθθδ, δ είζμδμξ ηςκ βοκαζηχκ ζηδ 

ζθαίνα ηδξ ημο μνεμφ θυβμο, μ μπμίμξ εεςνείηαζ ακδνζηυξ, κα ζοκεπάβεηαζ 

απμπμίδζδ ημο βοκαζηείμο ημοξ παναηηήνα ηαζ πνήζδ ηδξ βθχζζαξ ηςκ ακδνχκ. Οζ 

εκ θυβς ιεηαιμκηένκεξ θειζκίζηνζεξ απμννίπημοκ ηαζ ηζξ δφμ αοηέξ εκαθθαηηζηέξ, 

επζπεζνχκηαξ κα απμδμιήζμοκ ηαζ ηδ θαθθμηναηζηή βθχζζα. (Hekman, 1990, ζ. 42).  

 Πχξ ακαθφεηαζ δ έκκμζα βοκαίηα ζηδ θειζκζζηζηή ζηέρδ ηδξ Irigaray; Πνζκ 

απυ ηδκ ακάθοζδ αοηή, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ βθχζζα ζημκ ιεηαιμκηενκζζιυ δεκ 

ακαθένεηαζ ζηδ ζοκήεδ βθςζζμθμβζηή ηδξ ζδιαζία, δεκ ακηζζημζπεί απθχξ ζε έκα 

ζοβηεηνζιέκμ θελζθυβζμ. Ακηίεεηα, βθχζζα ζδιαίκεζ έκα ζφζηδια ζοβηνυηδζδξ 

κμήιαημξ ηαζ κμδιαηζηχκ ηαηδβμνζχκ, μνβάκςζδξ πμθζηζζιζηχκ πναηηζηχκ ηαζ 

ακαπανάζηαζδξ ημο ηυζιμο. Μέζς ηδξ ακάθοζδξ ηδξ βθχζζαξ ηαηακμμφκηαζ μζ 

ηνυπμζ ιε ημοξ μπμίμοξ βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ μζ ζπέζεζξ ηςκ αηυιςκ ζηδκ ημζκςκία 
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αθθά ηαζ μζ ηνυπμζ ιε ημοξ μπμίμοξ εβηαεζδνφμκηαζ μζ ζοθθμβζηέξ ηαοηυηδηεξ. 

Δπζπθέμκ, ζημ ιεηαιμκηενκζζιυ, μζ θέλεζξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ δεκ έπμοκ έκα 

ζηαεενυ ηαζ εββεκέξ κυδια. (Scott, 2006, ζζ. 143-144) 

 Η θζθμζμθζηή ηαζ ροπακαθοηζηή ζηέρδ ηδξ LuceIrigaray βζα ηδ βοκαίηα 

εηθαιαάκεζ ηδ δοηζηή ημοθημφνα ςξ ιζα παηνζανπζηή ημοθημφνα δ μπμία 

ελζδακζηεφεζ ηδκ ακδνζηή ζδζαζηενυηδηα ζημκ ηνυπμ πναβιαημπμίδζδξ ηςκ ζημπχκ 

ηδξ. Η Irigaray, θμζπυκ, επζπεζνεί κα οπμζηδνίλεζ ιζα ημοθημφνα ηδξ δζαθμνάξ. 

(Martin, 2003, ζζ. 1-2). ηδ ζηέρδ ηδξ Irigaray, ηονζανπεί δ ακηίθδρδ υηζ, εάκ δ 

βοκαίηα δεκ δζεηδζηήζεζ ηδκ ημζκςκζηή απμδμπή ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ έιθοθςκ 

ηαοημηήηςκ, ηυηε αοηή δ ζηάζδ ηδξ εκζζπφεζ αηυιδ πενζζζυηενμ ηδκ ακδνζηή 

ηονζανπία, ηαεχξ επζαάθθεζ ιζα ιμκμδζάζηαηδ μπηζηή ζηδ ζηέρδ αθθά ηαζ ζηδκ 

έιπναηηδ εεχνδζδ. (Martin, 2003, ζ. 3). Η ακηίθδρδ αοηή θένκεζ ζημ πνμζηήκζμ ηδξ 

ζηέρδξ ηδξ Irigaray ηδκ έκκμζα ημο άθθμο ζηδκ θζθμζμθζηή ηδξ ακάθοζδ ακαθμνζηά 

ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ ηςκ θφθςκ. 

  Η Irigaray οπμζηδνίγεζ υηζ, ζηδ δοηζηή θζθμζμθία, δ βοκαζηεία δζαθμνά ςξ 

πνμξ ημκ άκδνα μνίγεηαζ ςξ ηαηςηενυηδηα ηαζ ςξ εθάηηςια ηςκ βοκαζηχκ, πάκς ζε 

ιζα ηαηά ηα άθθα ζοιιεηνζηή ζπέζδ, ζε ιζα ζπέζδ ακηζζημζπίαξ, ηδξ βοκαίηαξ ιε ημκ 

άκδνα. Αοηή δ οπμηζεέιεκδ ζοιιεηνία ηνφαεζ ηδ βοκαίηα ηαζ ζοβηνμηεί εζθαθιέκδ 

ακηίθδρδ βζα ηδ βοκαίηα, ηδκ μπμία δ Irigaray πνμζπαεεί κα ακαηνέρεζ. φιθςκα ιε 

αοηυκ ημκ ζοθθμβζζιυ, εάκ δ βοκαίηα μνίγεηαζ ςξ «μ άθθμξ ημο άκδνα», δεκ είκαζ 

δοκαηυκ κα ακαβκςνζζηεί πναβιαηζηά δ εδθοηυηδηα. Ακηίεεηα, αοηή δ αλίςζδ 

ζοιιεηνίαξ δεκ ακαβςνίγεζ ηδκ εηενυηδηα ηδξ εδθοηυηδηαξ ηαζ ζοβηνμηεί ηδ βοκαίηα 

ςξ έθθεζρδ (lack) ηαζ απμοζία (absence). (Irigaray, 1985, ζ. 49∙ VanBuren, 1995, ζζ. 

234-235). Με άθθα θυβζα, δ βοκαίηα έπεζ εεςνδεεί ςξ αηεθέξ ακηίβναθμ ημο άκδνα, 

ημ μπμίμ παναηηδνίγεηαζ απυ ακεπάνηεζεξ ζε ζπέζδ ιε ημκ άκδνα, μ μπμίμξ απμηεθεί 

ημ ιμκαδζηυ οπμηείιεκμ ζηδ δοηζηή θζθμζμθία. (Irigaray, 1995, ζ. 7). Αοηή δ 

εζθαθιέκδ ακαπανάζηαζδ ηδξ βοκαίηαξ ςξ έθθεζρδ μδδβεί ζηδκ ακάβηδ κα 

δζενεοκδεεί πεναζηένς ημ βοκαζηείμ ζημζπείμ, δ βοκαζηεία οπμηεζιεκζηυηδηα. (Van 

Buren, 1995, ζ. 235). Η Irigaray, θμζπυκ, ημκίγεζ υηζ  δ ακάθοζδ ηδξ έκκμζαξ βοκαίηα 

είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ηςκ βοκαζηχκ απυ ηδκ οπμηαβή ημοξ ζηδκ 

ακδνζηή ηαοηυηδηα. (Irigaray, 1996, ζ. 65) 
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 Η ζοθθμβζζηζηή ηδξ Irigaray, θμζπυκ, πναβιαηεφεηαζ ημ ενχηδια ημο 

«άθθμο», οπμζηδνίγμκηαξ υηζ πνέπεζ κα δμεεί ζδιαζία ζημοξ πμζηίθμοξ άθθμοξ. 

Ιζπονίγεηαζ υηζ δ κεςηενζηή επζζηδιμθμβία δ μπμία είκαζ νζγςιέκδ ζημ οπμηείιεκμ 

είκαζ θαθθμηναηζηή, ηαεχξ ημ ακδνζηυ οπενκζηά ημ βοκαζηείμ ςξ ημ άθθμ, ςξ ημ 

ακηίεεηυ ημο. (Irigaray, ζζ. 133, 275). Η Irigarayακαθένεηαζ ζε αοηυ ημ ζδιείμ ημο 

ζοθθμβζζιμφ ηδξ ζηδ Beauvoir δ μπμία ανκείηαζ κα ηαοηίζεζ ηδ βοκαίηα ιε ημκ άθθμκ, 

ηαεχξ ηαζ ζηδ εέζδ ηδξ Beauvoir υηζ δ βοκαίηα πνέπεζ κα είκαζ ημ ίδζμ υπςξ μ άκδναξ 

(thesameasman), κα είκαζ ίδζα ιε ημκ άκδνα, κα ηαοηίγεηαζ ιε ημκ άκδνα, αηνζαχξ βζα 

κα ιδκ είκαζ δεφηενδ ζε ζπέζδ ιε αοηυκ. (Irigaray, 1995, ζ. 8) 

  Ακηζζηνέθμκηαξ ηδ εέζδ ηδξ Beauvoir, δ Irigaray οπεναζπίγεηαζ ηδκ ακάβηδ 

κα εεςνδηζημπμζδεεί δ βοκαίηα ςξ έκαξ πναβιαηζηυξ ηαζ ακελάνηδημξ άθθμξ, υπζ ςξ 

άθθμξ ηαοηυξ, υπζ ςξ ακηζβναθή ημο ηαοημφ, αθθά ςξ έκαξ δζαθμνεηζηυξ άθθμξ, ζηδ 

αάζδ ηδξ ακηίθδρδξ υηζ δ θειζκζζηζηή εεςνία δεκ πνέπεζ κα ανκείηαζ ηδ δζαθμνά 

ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ αθθά κα ηδκ θαιαάκεζ οπυρδ. Η Irigaray πνμηνίκεζ ηδκ φπανλδ 

ιζαξ «άθθδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ», βοκαζηείαξ, εκυξ άθθμο οπμηεζιέκμο βζα ηδ 

βοκαίηα, ημ μπμίμ δεκ είκαζ άκδναξ, δεκ ακάβεηαζ ηαηά ηακέκα ηνυπμ ζημ ακδνζηυ 

οπμηείιεκμ μφηε απμηεθεί ζοιπθήνςιά ημο μφηε παναηηδνίγεηαζ ςξ δεφηενμ εκ 

ζπέζεζ ιε ημ ακδνζηυ οπμηείιεκμ. Η βοκαίηα ςξ άθθμξ ζηδ ζηέρδ ηδξ Irigaray 

ζδιαίκεζ υηζ ακήηεζ ζημ βοκαζηείμ θφθμ. Ο ζηυπμξ ηδξ Irigaray είκαζ κα δείλεζ υηζ δ 

βοκαίηα πνμηεζιέκμο κα ακαηηήζεζ ηδκ οπμηεζιεκζηυηδηά ηδξ δεκ πνεζάγεηαζ κα 

πνμζπαεήζεζ κα ιμζάζεζ ζημ ακδνζηυ οπμηείιεκμ, αθθά κα οπεναζπζζηεί ηδ 

δζαθμνεηζηυηδηά ηδξ ηαζ κα εθεοεενςεεί απυ ηδκ ημοθημφνα ημο ιμκαδζημφ 

οπμηεζιέκμο ζε έκακ ηυζιμ πνμζακαημθζζιέκμ ζημκ άκδνα. Οζ δφμ πθεονέξ, ηα δφμ 

θφθα, είκαζ δζαθμνεηζηά, αθθά δεκ είκαζ ζενανπζηά ημπμεεηδιέκα. Η βοκαίηα, θμζπυκ, 

ςξ άθθμξ, ηαθείηαζ κα δζαηνζεεί απυ ημκ οπμηζεέιεκμ ίδζμ (same), ηαζ ιε αοηυκ ημκ 

ηνυπμ κα βίκεζ δζαθμνεηζηή. (Irigaray, 1995, ζζ. 8-12) 

 Η Irigaray ηαηαδεζηκφεζ υηζ μ Freud εηθαιαάκεζ ηδκ ζελμοαθζηυηδηα ηαζ ηαη’ 

επέηηαζδ ηδκ ηαοηυηδηα ηδξ βοκαίηαξ ιε υνμοξ ηδξ ακδνζηήξ ζελμοαθζηυηδηαξ ηαζ 

ηδξ ηαοηυηδηαξ ημο άκδνα. Δπμιέκςξ, μ Freud δεκ ακαβκςνίγεζ ημκ άθθμκ ςξ 

πναβιαηζηυ άθθμ, δεκ ακαβκςνίγεζ ηδ βοκαίηα ςξ δζαθμνεηζηή απυ ημκ άκδνα. Σμ 

ιζηνυ ημνίηζζ ζηδ θνμτδζηή ζηέρδ, ακαηαθφπημκηαξ ηάπμζα ζηζβιή υηζ δεκ έπεζ ημ 

ίδζμ ζελμοαθζηυ υνβακμ ιε ημ ιζηνυ αβυνζ, ιε ημκ άκδνα, ζηνέθεηαζ πνμξ ημκ παηένα, 

ςξ έκακ ηνυπμ κα απμηηήζεζ έζης δζα πθενελμφζζμο (precuration) ημ ακδνζηυ 
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ζελμοαθζηυ υνβακμ, εκχ πανάθθδθα οπμηζιά ηδκ αλία ηδξ βοκαζηείαξ ηδξ ηαοηυηδηαξ. 

(Irigaray, 1995, ζζ. 10, 11). φιθςκα ιε ηδ VanBuren,δ Irigaray αζηεί ηνζηζηή ζηδ 

θνμτδζηή ηαηαζηεοή ημο μζδζπυδεζμο ζοιπθέβιαημξ, δ μπμία πενζθαιαάκεζ ημκ 

εοκμοπζζιυ ηαζ ημκ θαθθμηεκηνζζιυ πμο ανκμφκηαζ ηδ ζελμοαθζηή δζαθμνά 

(sexualdifference), ηδ δζαθμνά ζηδ αάζδ ηδξ ζελμοαθζηυηδηαξ, ηαζ ηαηαπκίβμοκ ηδκ 

«ηακμκζηή εδθοηυηδηα» (normalfemininity). Η εκ θυβς ηαηαζηεοή, οπμζηδνίγεζ δ 

Irigaray, μνίγεζ ηδ εδθοηυηδηα απθχξ ςξ έθθεζρδ ημο πέμοξ, επμιέκςξ ηδκ κμεί 

εκηάζζμκηαξ ηδκ πενζμνζζηζηά ζε ακδνμηεκηνζηά πθαίζζα. Αηυιδ, δ Irigaray 

ακηζθαιαάκεηαζ ημκ «εοκμοπζζιυ» (castration) ηδξ βοκαίηαξ ςξ ηδ ζοιαμθζηή άνκδζή 

ηδξ κα εηθνάζεζ ηδκ επζεοιία βζα ηδ ιδηένα ηδξ. Η VanBuren εα οπμζηδνίλεζ υηζ, βζ’ 

αοημφξ ημοξ θυβμοξ δ Irigaray ζημπεφεζ ζηδκ απμδυιδζδ ημο θαθθμηεκηνζζιμφ, 

επζαεααζχκμκηαξ έκα δζαθμνεηζηυ ζοιαμθζηυ ζφζηδια ημ μπμίμ ααζίγεηαζ ζηδ 

βοκαζηεία ζηέρδ. Τπεναζπίγεηαζ ιζα βοκαζηεία οπμηεζιεκζηυηδηα δ μπμία δεκ 

ηαοημπμζείηαζ ςξ μ «άθθμξ» ηδξ ακδνζηήξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ.  (Gross, 1986, ζ. 68, 

72∙ VanBuren, 1995, ζζ. 235-236)  

 Η Irigaray αζηεί ηνζηζηή ζημ ακδνμηναηζηυ οπμηείιεκμ, υιςξ δεκ 

εβηαηαθείπεζ ηδκ έκκμζα ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ. Ιζπονίγεηαζ υηζ δεκ ιπμνεί κα 

ζοβηνμηδεεί δ βοκαζηεία οπμηεζιεκζηυηδηα, εάκ μζ βοκαίηεξ δεκ πνμζπαεμφκ κα 

ζοβηνμημφκ ιζα ιδ-οπμηαβιέκδ ζπέζδ ιε ηδ ιδηένα ημοξ. Δπζπεζνεί κα ζοβηνμηήζεζ 

ηδ βοκαζηεία οπμηεζιεκζηυηδηα πνμαάθθμκηαξ ηδκ ακάβηδ δδιζμονβίαξ ηδξ βοκαίηαξ 

ςξ έκακ ηνυπμ ακαδζμνβάκςζδξ ηςκ πμθζηζζηζηχκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ 

βοκαζηχκ. (Martin, 2003, ζζ. 3-6). Η Irigaray δίκεζ ζδιαζία ζηζξ ζπέζεζξ ιδηέναξ ηαζ 

ηυνδξ ηαζ ζζπονίγεηαζ υηζ πνέπεζ κα πνμαάθθεηαζ δ ζπέζδ ιδηέναξ - ηυνδξ ηαζ υπζ 

ιυκμ δ ζπέζδ ιδηέναξ - βζμο. (Irigaray, 1993, ζ. 47) 

 Η ζοθθμβζζηζηή ηδξ Irigaray, επζπεζνχκηαξ κα ακαθφζεζ ημ βοκαζηείμ 

οπμηείιεκμ, οπμζηδνίγεζ υηζ δ γςή ηςκ βοκαζηχκ ιπμνεί κα δζαθένεζ απυ ηδ γςή ηςκ 

ακδνχκ ζε δζάθμνα παναηηδνζζηζηά, υπςξ, παναδείβιαημξ πάνζκ, ζε ζπέζδ ιε ηδ 

βθχζζα ηαζ ημ ζχια. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδ ζηέρδ ηδξ Irigaray, δ βοκαίηα ςξ 

αοηυκμιμ οπμηείιεκμ, αθμφ έπεζ δζαπςνζζηεί απυ ημ ηονίανπμ ακδνζηυ οπμηείιεκμ 

ηαζ έπεζ ζοβηνμηδεεί ςξ δζαθμνεηζηυ οπμηείιεκμ, έπεζ ηαζ δ ίδζα ηδ δοκαηυηδηα κα 

εέηεζ  ημκ εαοηυ ηδξ ζημκ ηυζιμ ηαζ κα μνίγεζ ηδ ζπέζδ ημο  ιε ημκ άθθμκ, ζδίςξ υηακ 

αοηυξ είκαζ μ άκδναξ. Γίκεζ πενζζζυηενδ πνμζμπή ζημκ άθθμκ ςξ εηενυηδηα απυ υ,ηζ 

μ άκδναξ ακηίζημζπα, επζδζχηεζ κα ακαπηφλεζ ζπέζεζξ ιαγί ημο, ηαζ βκςνίγεζ ηαθφηενα 
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ημκ άθθμκ ιέζα απυ ηδ ζπέζδ πμο απμηηά ιαγί ημο αζςιαηζηά, αηυιδ ηαζ ιέζς 

θοζζηχκ δζαδζηαζζχκ, υπςξ δ βέκκα ηαζ μ εδθαζιυξ. Πνμηζιά κα πνμαάθθεζ ζηδ 

βθχζζα ηδξ πενζζζυηενμ ηδ ζπέζδ ηδξ ιε ημκ άθθμκ, ιε ημ οπμηείιεκμ ιε ημ μπμίμ 

ιζθάεζ ή ζημ μπμίμ ακαθένεηαζ, πανά ηδ ζπέζδ ηδξ ιε ακηζηείιεκα. Ακηίεεηα, μ 

άκδναξ πνμαάθθεζ πενζζζυηενμ ζηδ βθχζζα ηαζ πνδζζιμπμζεί ηδ ζπέζδ ημο ιε 

ακηζηείιεκα. Πνμηζιά ηα πνάβιαηα ςξ ακηζηείιεκα ζημκ θυβμ ηαζ ζηδκ πνάλδ, ιπμνεί 

κα ακηζιεηςπίγεζ ημκ άθθμκ ςξ ακηζηείιεκμ ηαζ, ζοκεπχξ, δεκ ηαεμνίγεηαζ αάζεζ 

αοημφ. Αηυιδ, δ Irigaray οπμζηδνίγεζ υηζ, ζημκ θυβμ ημο ιζηνμφ ημνζηζζμφ πνμξ ηδ 

ιδηένα ημο, αοηά ηα δφμ άημια ιζθμφκ ημ έκα ζημ άθθμ ςξ ιία απυ ημζκμφ 

δναζηδνζυηδηα. ιςξ, υηακ δ ιδηένα ιζθάεζ ζημ ιζηνυ ημνίηζζ, ακαπηφζζεζ 

πνμζηαηηζηυ θυβμ ζημκ μπμίμ ημ ημνίηζζ πνέπεζ κα οπαημφζεζ, υπςξ οπαημφεζ ηαζ δ 

βοκαίηα ζηδκ ηονίανπδ ακδνζηή ημοθημφνα. (Irigaray, 1995, ζζ. 12-18∙ Irigaray, 

1996, ζ. 130) 

  Η βοκαίηα ςξ οπμηείιεκμ ηαθείηαζ, θμζπυκ, κα ακαβκςνίγεζ ημ ακδνζηυ 

οπμηείιεκμ ςξ έκα άθθμ οπμηείιεκμ ιε δζηέξ ημο επζεοιίεξ. Η Irigaray  εηθαιαάκεζ 

ημκ άκδνα ηαζ ηδ βοκαίηα ςξ δφμ δζαθμνεηζηά οπμηείιεκα ίζδξ αλίαξ. Με άθθμ θυβζα, 

δ βοκαίηα είκαζ έκα άθθμ οπμηείιεκμ, δζαθμνεηζηυ απυ ημκ άκδνα, έκα οπμηείιεκμ 

πμο δεκ είκαζ δεφηενμ αθθά ίζδξ αλίαξ ιε ημ άθθμ. (Irigaray, 1995, ζζ. 12-18). Η 

Irigaray, θμζπυκ, ζημ ιεηαιμκηένκμ ηδξ πεδίμ ζηέρδξ, ακηζηίεεηαζ ζηδκ εκμπμίδζδ 

ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ ζε έκα εκζαίμ ιμκηέθμ. (Gross, 1986, ζ. 75) 

 οιπεναζιαηζηά, ημ επζπείνδια ηδξIrigaray, πανά ηδ θειζκζζηζηή ηδξ ηνζηζηή 

ζημ κεςηενζηυ οπμηείιεκμ, δεκ θαίκεηαζ κα απμδμιεί ηδκ έκκμζα οπμηεζιεκζηυηδηα, 

υπςξ εα ήηακ ακαιεκυιεκμ ιέζα ζημ ιεηαιμκηένκμ πθαίζζμ ζημ μπμίμ ηίεεηαζ. 

Ακηίεεηα, δέπεηαζ ηαζ πνδζζιμπμζεί ζαθχξ ηδκ έκκμζα ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ ζημκ 

ζοθθμβζζιυ ηδξ, ηαεχξ οπεναζπίγεηαζ ηδ βοκαίηα ςξ έκα άθθμ οπμηείιεκμ, 

δζαθμνεηζηυ απυ ημκ άκδνα, έκα οπμηείιεκμ πμο δεκ ηαοηίγεηαζ ιε ημ κεςηενζηυ 

οπμηείιεκμ ημ μπμίμ ηαηαπζέγεζ ηζξ βοκαίηεξ. Πανυθα αοηά, δίκεζ ιεβάθδ ζδιαζία ηαζ 

αζπμθείηαζ ιε ηδκ απμδυιδζδ. Απμδμιεί, θμζπυκ, ημκ θαθθμηεκηνζζιυ ηαζ ηδ δοηζηή 

θζθμζμθζηή πανάδμζδ εκυξ ιμκαδζημφ ακδνζημφ οπμηεζιέκμο. Φαίκεηαζ πςξ δ 

Irigaray ακαβκςνίγεζ λεηάεανα δφμ θφθα, ημκ άκδνα ηαζ ηδ βοκαίηα ηαζ, ιάθζζηα ηα 

εηθαιαάκεζ ςξ δφμ δζαθμνεηζηά οπμηείιεκα, ζημζπείμ πμο θαίκεηαζ πανάλεκμ ιέζα 

ζημ ιεηαιμκηένκμ πθαίζζμ ζημ μπμίμ εκηάζζεηαζ  δ Irigaray. Απμννίπηεζ ηδ δοηζηή 

ημοθημφνα ςξ παηνζανπζηή, ζηα πνυηοπα ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ. Αζηεί 
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ηνζηζηή ζημκ ηνυπμ πμο ζπδιαηίγεηαζ δ ηαοηυηδηα ηδξ βοκαίηαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

δβειμκζηή ηονζανπία ηδξ ζπέζδξ ηδξ ιε ιζα ζδεχδδ ακδνζηή ηαοηυηδηα. Η Irigaray, 

θμζπυκ, δεκ δίκεζ έιθαζδ αηνζαχξ ζηδ βοκαίηα αθθά ζηδ βοκαζηεία δζαθμνά ςξ πνμξ 

ημκ άκδνα, ηδκ μπμία δζεηδζηεί, μνζμεεηχκηαξ, έηζζ, ημ βοκαζηείμ θφθμ ςξ δζαηνζηυ 

απυ ημ ακδνζηυ ηαζ ςξ μθμηθδνςιέκδ βοκαζηεία οπμηεζιεκζηυηδηα, πςνίξ, υιςξ, κα 

ακαθφεζ ζδζαίηενα αοηή ηδκ οπμηεζιεκζηυηδηα, πένα απυ μνζζιέκα ημζκςκζηά 

παναηηδνζζηζηά ηδξ, υπςξ δ πνμαμθή ιέζς ηδξ βθχζζαξ ηδξ ζπέζδξ ηδξ ιε ημκ 

άθθμκ ςξ οπμηείιεκμ πανά ηδ ζπέζδ ηδξ ιε ακηζηείιεκα. Η Irigaray, θμζπυκ, 

επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ ακάβηδ δζαπςνζζιμφ ηδξ βοκαζηείαξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ απυ ημκ 

άκδνα. 

 Η AbigailBray παναηηδνίγεζ πνμαθδιαηζηή ηδκ ημοθημφνα ηδξ δζαθμνάξ 

υπςξ ηδκ εκκμεί δ Irigaray, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ δ ημοθημφνα αοηή ζηδνίγεηαζ ζηδκ 

οπμηζεέιεκδ επζηνάηδζδ ιζαξ πθαζιαηζηήξ θαθθμηεκηνζηήξ μιμζυηδηαξ ηςκ δφμ 

θφθςκ, δ μπμία ακαθένεηαζ ζηδ κεςηενζηή ημοθημφνα. Η μιμζυηδηα αοηή, ςξ 

έηθναζδ ημο ακδνζημφ θακηαζζαημφ (masculineimaginary), δεκ δίκεζ ζδιαζία ζημ 

ιδηνζηυ ζχια ηαζ ζηζξ πνμζςπζηέξ επζεοιίεξ ηςκ βοκαζηχκ αθθά ακαπανζζηά ηζξ 

ηαηαπζεζηζηέξ πναηηζηέξ ηςκ θεοηχκ εηενμθοθυθζθςκ ακδνχκ. Η εεχνδζδ ηδξ 

δζαθμνάξ πμο ημιίγεζ δ  ιεηαιμκηένκα ζηέρδ ζηδκ Irigaray ζοκζζηά πδβή 

θοηνςηζηήξ ηαζ απεθεοεενςηζηήξ πμθζηζηήξ βζα ηζξ βοκαίηεξ, εκχ δ μιμζυηδηα 

εηθαιαάκεηαζ λεηάεανα ςξ ειπυδζμ. Η πενζβναθή ιζαξ ημοθημφναξ θαθθμηεκηνζηήξ 

μιμζυηδηαξ πμο ηαηαπζέγεζ ηαζ απμλεκχκεζ ηζξ βοκαίηεξ απυ ηζξ δζηέξ ημοξ επζεοιίεξ 

μδδβεί ηδκ Irigaray, ζφιθςκα ιε ηδ Bray, κα ζοθθάαεζ έκα «ακηζδναζηζηυ» (reactive) 

πνμβναιια, πμο δζεηδζηεί ημ ιδηνζηυ θακηαζζαηυ (maternalimaginary) ηαζ ηδ 

ζοβηνυηδζδ ιζαξ ημοθημφναξ δζαθμνάξ. Η Irigaray, υιςξ, ζφιθςκα ιε ηδ Bray, ζημκ 

ζοθθμβζζιυ ηδξ, οπενπνμαάθθεζ ηδ ζελμοαθζηή δζαθμνά ςξ θοζζηυ δεδμιέκμ, ηαζ ηδκ 

ακάβεζ ζε ζδιακηζηυηενδ δζαθμνά ζε ζπέζδ ιε έκα πθήεμξ άθθςκ δζαθμνχκ, υπςξ 

είκαζ μζ δζαθμνέξ ηάλδξ ηαζ θοθήξ, δ ζδζαζηενυηδηα ηςκ μπμίςκ ακάβεηαζ ζηδκ 

κεςηενζηή θαθθμηεκηνζηή μιμζυηδηα. Η Irigaray, ζφιθςκα ιε ηδ Bray, ζοκδέεζ ηζξ 

θειζκζζηζηέξ πμθζηζηέξ απαζηήζεζξ βζα ίζα δζηαζχιαηα ηςκ βοκαζηχκ ιε ιζα 

οπμηζεέιεκδ μκημθμβζηή μιμζυηδηα ηςκ αηυιςκ δ μπμία παναβηςκίγεζ ηδκ 

ζδζαζηενυηδηα ηδξ ζελμοαθζηήξ δζαθμνάξ, πςνίξ δ Irigaray κα θαιαάκεζ οπυρδ ηδ 

εέζδ υηζ δ δζεηδίηδζδ ημζκςκζηήξ ζζυηδηαξ δεκ ζοκεπάβεηαζ ηαφηζζδ ηςκ ημζκςκζηά 

απμηθεζζιέκςκ αηυιςκ ιε ηα άημια εηείκα ηα μπμία ηαηείπακ εέζεζξ πνμκμιίμο. Η 
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Bray, θμζπυκ, απμδίδεζ ζηδ ζηέρδ ηδξ Irigaray ηδκ επίηθδζδ ιζαξ θοζζηήξ βοκαζηείαξ 

ηαοηυηδηαξ πμο δεκ οπεναζπίγεηαζ ηδκ ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ημο ίδζμο ημο θοζζημφ 

ςξ ηαηδβμνία. (Bray, 2001, ζζ. 311-321).  

 Αοηή δ έιθαζδ ζηδ ζελμοαθζηή δζαθμνά πμο απμδίδεζ δ Bray ζηδκ Irigaray 

είκαζ αλζμζδιείςηδ ηαζ θαίκεηαζ εη πνχηδξ υρεμξ ζακ κα ακηζθάζηεζ ιε ημκ 

ιεηαιμκηένκμ θειζκζζιυ ιέζα ζημκ μπμίμ εκηάζζεηαζ δ πνμζέββζζδ ηδξ Irigaray, ζε 

ακηζδζαζημθή αηυιδ ηαζ ιε ηδκ εκκμζμθυβδζδ ημο βοκαζηείμο θφθμο ςξ 

μθμηθδνςιέκδξ βοκαζηείαξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ. 

 Παναδυλςξ, δ Irigaray, εκχ ακηζθαιαάκεηαζ ηδ βοκαίηα ςξ ηαηαζηεοή 

ημζκςκζηχκ δοκάιεςκ, ιμζάγεζ κα δίκεζ ηδκ εκηφπςζδ υηζ απμδίδεζ ζημ βοκαζηείμ 

ζχια μοζζμηναηζηυ παναηηήνα. Έπεζ επζηνζεεί υηζ ζοβηνμηεί ιζα εκζαία βοκαζηεία 

ζελμοαθζηυηδηα ζηδ αάζδ ημο βοκαζηείμο ζχιαημξ ηαζ ηδξ αζμθμβίαξ. (Hekman, 

1990, ζζ. 145-148). Φαίκεηαζ, θμζπυκ, υηζ δ δζεηδίηδζδ απυ ηδκ Irigaray ηδξ 

δζαθμνάξ ηδξ βοκαίηαξ ιπμνεί κα ζοβπέεηαζ ιε ιζα μοζζμηναηζηή, ιδ ημζκςκζηή 

δζαθμνά ηςκ βοκαζηχκ απυ ημοξ άκδνεξ. (Gross, 1986, p. 75). 

 ημ “The Question of the Other” (1995) δ Irigaray υκηςξ δδθχκεζ υηζ 

ζοζηήκεζ ηδ εεςνία ηδξ βζα ηα δφμ θφθα ιε αάζδ ηδ ζελμοαθζηή δζαθμνά ημοξ, 

ζζπονζγυιεκδ αέααζα υηζ ημζκυξ ζηυπμξ ηςκ δφμ θφθςκ είκαζ δ δζαζχκζζδ ημο 

ακενχπζκμο είδμοξ αθθά ηαζ δ ακάπηολδ ηδξ ημοθημφναξ ηδξ ακενςπυηδηαξ, πένακ 

ηδξ δζαδζηαζίαξ ακαπαναβςβήξ. (Irigaray, 1995, ζζ. 11-12). ημ Je, tu, nous (I, you, 

we). Toward a culture of difference (1993/1990), ζοκδέμκηαξ ηδ ζελμοαθζηή δζαθμνά 

ιε ηδκ ημοθημφνα ηαζ ημοξ ημζκςκζημφξ ηακυκεξ, δίδμκηάξ ηδξ πμθζηζζηζηή ηαζ, άνα, 

ημζκςκζηή δζάζηαζδ, δ Irigaray οπμζηδνίγεζ υηζ δ έκκμζα αοηή απμηεθεί ηδ αάζδ ηδξ 

βοκαζηείαξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ, ζοκεπχξ, ημ κα ιδκ θαιαάκεηαζ οπυρδ είκαζ 

ηαηαζηνμθζηυ, ηαεχξ αοηυξ μ παναβηςκζζιυξ ηδξ ζελμοαθζηήξ δζαθμνάξ επζηνέπεζ 

ηδκ ηονζανπία ηςκ ακδνχκ ζημ βοκαζηείμ θφθμ. (Irigaray, 1993, ζζ. 12-16, 33, 36) 

 Μάθζζηα, ζημ αζαθίμ ηδξ I Love to You. Sketch for a Felicity Within History 

(1996), δζεηδζηχκηαξ ηδ ζοβηνυηδζδ ιζαξ ημοθημφναξ ηδξ βοκαίηαξ, δ Irigaray 

δζεοηνζκίγεζ υηζ δζεηδζηεί ιζα ημοθημφνα δ μπμία δίκεζ ζδιαζία ζηδ ζελμοαθζηή 

δζαθμνά, ηδκ μπμία εηθαιαάκεζ ςξ ιζα δζαθμνά πμο εββνάθεηαζ ζηδ θφζδ αθθά ηαζ 

ζηδκ οπμηεζιεκζηυηδηα. Η Irigaray, υιςξ, ακαβκςνίγεζ ηδ αζμθμβζηή εηενυηδηα άκδνα 

ηαζ βοκαίηαξ ηαζ δδθχκεζ υηζ ηαηακμεί ηδ ζελμοαθζηή δζαθμνά ςξ έκα θοζζηυ 
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δεδμιέκμ πμο ζοκζζηά ημ πζμ ηαεμθζηυ γήηδια. (Irigaray, 1996, ζζ. 47, 61). 

Πανάθθδθα, υιςξ, ζημ ίδζμ ηείιεκμ, δ Irigaray οπμζηδνίγεζ υηζ δ βοκαίηα δεκ είκαζ 

ιυκμ θοζζηή μκηυηδηα ηαηά ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ ηδξ. Η βοκαίηα 

ηαθθζενβεί ηδ βοκαζηεία ημοθημφνα πςνίξ κα απανκζέηαζ ηδ θοζζηή ηδξ ηαοηυηδηα. 

(Irigaray, 1996, ζζ. 27, 65) 

 Αηυιδ, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, ζφιθςκα ιε ηδ Hekman, δ επίηθδζδ ημο 

ζχιαημξ αζθαθχξ ηαζ δεκ ζοκεπάβεηαζ απαναίηδηα μοζζμηναηία, εάκ ηαζ ημ ίδζμ ημ 

ζχια ηαζ δ ζελμοαθζηυηδηα εκκμζμθμβδεμφκ ςξ ημζκςκζηή ηαηαζηεοή. Η Hekman, 

θμζπυκ, επζζδιαίκεζ υηζ δ ζηέρδ ηδξ Irigaray ιπμνεί αζθαθχξ κα ενιδκεοηεί ηαζ ιε 

ιδ μοζζμηναηζημφξ υνμοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ Hekman ζζπονίγεηαζ υηζ δ Irigaray 

δεκ ακηζζηνέθεζ ηζξ αλίεξ ημο θαθθμβμηεκηνζζιμφ, δεκ επζπεζνεί απθχξ κα 

ημπμεεηήζεζ ημ βοκαζηείμ θφθμ ζηδκ ηονζανπζηή εέζδ ηςκ ακδνχκ. Δπζπθέμκ, δ 

επίηθδζδ απυ ηδκ Irigaray ηδξ βοκαζηείαξ ζελμοαθζηυηδηαξ δεκ ζοκεπάβεηαζ υηζ 

μνίγεζ ιζα μοζία αοηήξ ηδξ ζελμοαθζηυηδηαξ. Ακηίεεηα, ζοβηνμηεί ιζα πθδεοκηζηή 

βοκαζηεία ζελμοαθζηυηδηα, ιζα ιδ ακηζεεηζηή δζαθμνά, αζπμθείηαζ ιε ηδ ζελμοαθζηή 

δζαθμνά ιε έκακ κέμ ηνυπμ, ζοβηνμηχκηαξ έκακ θμβμεεηζηυ ζπδιαηζζιυ βζα ηζξ 

βοκαίηεξ, μ μπμίμξ εηπημπίγεζ ημκ ακδνζηυ θμβμεεηζηυ ζπδιαηζζιυ. (Hekman, 1990, 

ζζ. 145-148). Η ίδζα δ Irigaray, ελάθθμο, δζεοηνζκίγεζ υηζ, αηνζαχξ ιέζα απυ ηδ 

ζπέζδ ιε ημκ άθθμκ ηαζ ιέζα απυ ηδκ ακαβκχνζζδ ημο άθθμο ςξ δζαθμνεηζημφ, δ 

βοκαίηα δεκ ζοβηνμηείηαζ ςξ ιζα θοζζηή έιθοθδ ηαοηυηδηα, αθθά ςξ έκα πμθζηζζηζηά 

ηαζ ημζκςκζηά ηαηαζηεοαζιέκμ θφθμ, δζαθμνεηζηυ απυ ημ ακδνζηυ. (Irigaray, 1995, 

ζ. 18) 

 οιπεναζιαηζηά, θμζπυκ, οπμζηδνίγεηαζ εδχ υηζ ζημ άνενμ ηδξ Irigaray 

“TheQuestionoftheOther”, πανά ηδκ φπανλδ μνζζιέκςκ ακαθμνχκ ηδξ ζημ μζδζπυδεζμ 

ζφιπθεβια ηαζ ζημ ζχια, ηαζ ιμθμκυηζ δ Irigaray δδθχκεζ υηζ ζοζηήκεζ ηδ εεςνία 

ηδξ βζα ηα δφμ θφθα εκ ζπέζεζ ιε ηδ ζελμοαθζηή δζαθμνά, εκημφημζξ δεκ πνμηφπηεζ δ 

ηαφηζζδ ηδξ βοκαζηείαξ δζαθμνάξ απυ ημκ άκδνα ιε ηδκ ζελμοαθζηή δζαθμνά μφηε ιζα 

οπενπνμαμθή ηδξ ζελμοαθζηήξ δζαθμνάξ ηδξ βοκαίηαξ απυ ημκ άκδνα. Ακηίεεηα, δ 

Irigarayακαθένεηαζ ζηδ δζεηδίηδζδ ηδξ ακάβηδξ ζοβηνυηδζδξ ςξ εκυξ άθθμο 

οπμηεζιέκμο βζα ηδ βοκαίηα, ημ μπμίμ δεκ ακάβεηαζ ηαηά ηακέκα ζημ ακδνζηυ 

οπμηείιεκμ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ έκκμζα ιζαξ ημζκςκζηά 

ηαηαζηεοαζιέκδξ βοκαζηείαξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ υπζ ζηδκ έκκμζα ηδξ 

ζελμοαθζηυηδηαξ. ιςξ, ζημ αζαθίμ ηδξ ILovetoYou. SketchforaFelicityWithinHistory 



165 

 

(1996), δ Irigaray πνμαάθθεζ δ ίδζα ηδ ζελμοαθζηή δζαθμνά ςξ θοζζηυ δεδμιέκμ πμο 

πνέπεζ κα δζενεοκδεεί ςξ πνςηανπζηυ γήηδια, δδιζμονβχκηαξ, έηζζ, ιζα 

ρεοδμακηίθαζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ οπενάζπζζδ απυ ηδκ ίδζα ιζαξ βοκαζηείαξ 

οπμηεζιεκζηυηδηαξ δ μπμία ακαπηφζζεηαζ ςξ έκα ημζκςκζηά ηαηαζηεοαζιέκμ θφθμ 

ζημ άνενμ ηδξ “TheQuestionoftheOther”.  

 Η εέζδ, θμζπυκ, πμο οπμζηδνίγεηαζ εδχ, ζηδ αάζδ ηδξ παναπάκς ακάθοζδξ, 

είκαζ υηζ δ Irigaray δέπεηαζ ηδ βοκαζηεία ηαοηυηδηα ςξ έκα ημζκςκζηά 

ηαηαζηεοαζιέκμ θφθμ, ημ μπμίμ, υιςξ, αζθαθχξ δεκ απμννίπηεζ ηδ θφζδ ημο. 

Αζπμθείηαζ πμθφ ιε ηδ ζελμοαθζηή δζαθμνά ηαζ ηδκ ακαβκςνίγεζ ηαζ ςξ θοζζηυ 

δεδμιέκμ αθθά ηαζ ςξ άιεζα ζοκδεδειέκμ παναηηδνζζηζηυ ιε ηδκ ημοθημφνα, εέζδ 

πμο πανάβεζ ιζα ρεοδμακηίθαζδ ηαζ ιζα ζοκεπαβυιεκδ δοζημθία ζηδκ ηαηακυδζδ 

ηδξ ζηέρδξ ηδξ. ιςξ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ ζηδ ζηέρδ ηδξ ζοκμθζηά οπενζζπφεζ δ 

οπενάζπζζδ εκυξ ημζκςκζηά ηαηαζηεοαζιέκμο βοκαζηείμο θφθμο, θαιαάκμκηαξ 

αζθαθχξ οπυρδ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ ηα άημια ςξ θοζζηά ηαζ πμθζηζζιζηά υκηα 

παναηηδνίγμκηαζ απυ ιζα ζφιθοζδ αοηχκ ηςκ δφμ πθεονχκ ημοξ ηαζ δεκ 

εβηαηαθείπμοκ ημ θοζζηυ ζημζπείμ ηδξ φπανλήξ ημοξ. Ο ηνυπμξ ηδξ ακενχπζκδξ 

αίςζδξ ηδξ ζελμοαθζηήξ δζαθμνάξ δεκ είκαζ ηαευθμο θοζζηυξ αθθά ημζκςκζηά 

ηαηαζηεοαζιέκμξ. Αοηυ, υιςξ, δεκ απμννίπηεζ ηδ δοκαηυηδηα απμδμπήξ ημο απθμφ 

βεβμκυημξ ηδξ θοζζηήξ δζαθμνάξ, ημ μπμίμ αζχκεηαζ ηάεε θμνά ιέζα ζηζξ εηάζημηε 

ζοκεήηεξ. Η ζηέρδ ηδξ Irigaray, θμζπυκ, εηθνάγεζ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ, πανυηζ δ 

θοζζηή πανμοζία ημο αηυιμο δεκ ελαθακίγεηαζ, ημ άημιμ αζχκεζ ζοκεπχξ ημκ εαοηυ 

ημο ςξ ημζκςκζηά ηαηαζηεοαζιέκμ θφθμ εκηυξ ηδξ εηάζημηε πναβιαηζηυηδηαξ. 

  Δπζπθέμκ, πνμηφπηεζ υηζ δ Irigaray δεκ αζπμθείηαζ ιε ημ γήηδια ηδξ βκχζδξ 

εκ ζπέζεζ ιε ημ θφθμ, αθθά ιε ημ ίδζμ ημ θφθμ, ζδζαίηενα ιε ημ βοκαζηείμ θφθμ, 

ακαπηφζζμκηαξ έκακ θζθμζμθζηυ ζημπαζιυ πενί ημο ενςηήιαημξ ηδξ ηαοηυηδηαξ ηςκ 

θοθςκ. Η θειζκζζηζηή ζηέρδ ηδξ, υιςξ, ηαζ μ ζοθθμβζζιυξ πμο αημθμοεεί ζοκδέεηαζ 

ειιέζςξ ιε ημ γήηδια ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο, ηαεχξ δ Irigaray οπεναζπίγεηαζ 

έκημκα ηδ βοκαζηεία δζαθμνά ηαζ ηδκ ακάβηδ ιζαξ βοκαζηείαξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ, δ 

μπμία αζθαθχξ ιπμνεί κα είκαζ πμθοπμίηζθδ, δζαπςνίγεηαζ, υιςξ, απυ ιζα ακδνζηή 

οπμηεζιεκζηυηδηα. 

 Η Irigaray, θμζπυκ, ακαθμνζηά ιε ημ γήηδια ημο θφθμο ζηδ ιεηαιμκηένκα 

θειζκζζηζηή εεςνία ηδξ, ελεηάγεζ ηδκ έκκμζα βοκαίηα ςξ έκα δζαθμνεηζηυ ηαζ δζαηνζηυ 
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οπμηείιεκμ ζε ζπέζδ ιε ημκ άκδνα, δζαηδνχκηαξ ημ εκκμζαηυ πθαίζζμ ηδξ 

δοαδζηυηδηαξ ημο θφθμο ηδκ μπμία ηαζ οπμζηδνίγεζ. Η Hekman, απυ ηδκ άθθδ, δεκ 

ακαθφεζ ηδκ έκκμζα ηδξ βοκαίηαξ ή ημο θφθμο, αθθά επζηεκηνχκεηαζ ζημ βεκζηυηενμ 

γήηδια ηδξ απμδυιδζδξ ηςκ δζπμημιζχκ, ημ μπμίμ ζοκδέεζ ιε ημ γήηδια ημο θφθμο 

ιέζς ηδξ δζπμημιίαξ ακδνζημφ - βοκαζηείμο. Η Irigaray, θμζπυκ, δεκ πνμαάθθεζ ηδκ 

απμδυιδζδ ημο θφθμο, πανυθμ πμο ςξ έκκμζα δ απμδυιδζδ βεκζηά ειθακίγεηαζ ζημ 

ένβμ ηδξ, ημ μπμίμ εκηάζζεηαζ ζημκ ιεηαιμκηένκμ θειζκζζιυ. Η Hekman, απυ ηδκ 

άθθδ, εεςνεί ηδκ απμδυιδζδ ηςκ κεςηενζηχκ δζπμημιζχκ ςξ ημ ααζζηυηενμ ζημζπείμ 

ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ ακαθμνζηά ιε ηδ βοκαίηα. 

 Μζα άθθδ εηδμπή ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ αθμνά ηδ εεςνία ηδξ 

JuliaKristeva. Η Kristeva εκχ δεκ πνμηείκεζ ιζα ηαεανά θειζκζζηζηή πνμζέββζζδ, 

εκημφημζξ, ακηζθαιαακυιεκδ ημκ θειζκζζιυ ςξ ηίκδια βζα ηδ δζάθοζδ ηδξ 

παηνζανπζηήξ ελμοζίαξ, ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ δίκεζ ζηδ ζηδ εεςνία ηδξ έκα είδμξ 

θειζκζζηζημφ παναηηήνα, ηαεχξ αζπμθείηαζ ιε ηδκ ακαηνμπή ηςκ ηάεε είδμοξ 

ιμκμθζεζηχκ δμιχκ ελμοζίαξ. Δπζπεζνεί, θμζπυκ, κα απμθφβεζ κα εηθάαεζ ημκ 

θειζκζζιυ ςξ έκακ αηυιδ ηονίανπμ θμβμεεηζηυ ζπδιαηζζιυ. (Moi, 1986, ζ. 9) 

 Η Kristeva ζηνέθεηαζ ζηδ θαηακζηή εεςνία, οζμεεηχκηαξ δ ίδζα ιζα 

ιεηαθαηακζηή πνμζέββζζδ βζα ηδ βοκαζηεία οπμηεζιεκζηυηδηα. Δπζζδιαίκεζ ιε 

έιθαζδ υηζ μ Lacan έπεζ επζηνζεεί απυ θειζκίζηνζεξ υηζ ακηζπνμζςπεφεζ ημκ 

θαθθμβμηεκηνζζιυ, ηαεχξ οπμζηδνίγεζ υηζ ημ ζοιαμθζηυ βεκζηά, ηαεχξ ηαζ ημ κυδια 

ζηδ βθχζζα, πδβάγμοκ απυ ημκ θαθθυ. Ο Lakan επζηνίκεηαζ υηζ οπεναζπίγεηαζ ιζα 

βθςζζζηή ηαζ ημζκςκζηή ζοβηνυηδζδξ ηδξ ζελμοαθζηυηδηαξ ιέζς ηδξ ζοιαμθζηήξ 

ηάλδξ ημο θαθθμφ. ε αοηυ ημ θαθθμηεκηνζηυ ζφζηδια ζηδ θαηακζηή εεςνία, δ 

βοκαίηα δεκ έπεζ κυδια απυ ιυκδ ηδξ, αθθά είκαζ απθχξ μ «άθθμξ» ιέζα ζημ 

ζοιαμθζηυ ζφζηδια, απμηεθχκηαξ ιζα έθθεζρδ. ηδ εεςνία ημο Lacan, δ βοκαίηα ςξ 

άθθμξ ηαηέπεζ ηδκ απυθαοζδ (jouissance), ιζα ιμνθή δδμκήξ πένακ ημο θυβμο, δ 

μπμία ημπμεεηείηαζ έλς απυ ημ θαθθζηυ ζοιαμθζηυ ηαζ δζαννδβκφεζ ημοξ ηακυκεξ πμο 

μνίγεζ ημ θαθθζηυ ζφζηδια. Η Kristeva μζηεζμπμζείηαζ ηδκ θαηακζηή έκκμζα 

απυθαοζδ, ιε ζημπυ κα δχζεζ ζηδ ζοκέπεζα ζηδ βοκαίηα ιζα δοκαηυηδηα κα 

ιεηαζπδιαηίζεζ ημ ζοιαμθζηυ –ημ πεδίμ ημο κμήιαημξ πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδ βθχζζα– 

αηνζαχξ πάνδ ζηδ εέζδ ηδξ ςξ «άθθμξ» ηαζ πάνδ ζηδκ απυθαοζδ πμο ηαηέπεζ, δ 

μπμία ανίζηεηαζ πένα απυ ημ ζοιαμθζηυ. (Αεακαζίμο, 2006, ζ. 71, 77∙ Hekman, 

1990, ζζ. 84-86∙ Van Buren, 1995, ζ. 237). Η Kristeva επζπεζνεί, θμζπυκ, κα ζοκδέζεζ 
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ηζξ βθςζζζηέξ αθθαβέξ ιε ηζξ αθθαβέξ ζηδκ ηαηάζηαζδ ημο οπμηεζιέκμο, ζηδ ζπέζδ 

ημο ιε άθθα οπμηείιεκα ηαζ ιε ακηζηείιεκα. (Kristeva, 1984, ζ. 15) 

  Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ Kristeva ακηζηίεεηαζ ζηδ θαηακζηή εεχνδζδ, αζηχκηαξ 

ηνζηζηή ζηδκ ροπακαθοηζηή εεςνία ημο Λαηάκ, ζηδ αάζδ ημο υηζ δ εεςνία αοηή 

παναηηδνίγεηαζ απυ έκα πνμαθδιαηζηυ άθια απυ ηδκ πνμ-ζοιαμθζηή ζηδ ζοιαμθζηή 

κμδηζηή θεζημονβία. Η Kristeva ζοκδέεζ αοηή ηδκ ηνζηζηή ηδξ ιε ηδκ απμοζία ηςκ 

βοκαζηχκ απυ ηδ ζοιαμθζηή ηάλδ (symbolicorder), απυ ηδ δοηζηή πμθζηζζιζηή 

πανάδμζδ. Τπμζηδνίγεζ υηζ δ εδθοηυηδηα έπεζ ζοβηνμηδεεί ςξ ιζα εέζδ έλς απυ ημ 

ζοιαμθζηυ. (δθάηδ, 2015, ζζ. 80, 93∙ Van Buren, 1995, ζ. 237). Η Kristeva 

απμννίπηεζ ημ μοζζμηναηζηυ βοκαζηείμ οπμηείιεκμ, αθθά δεκ εβηαηαθείπεζ ηδκ έκκμζα 

οπμηεζιεκζηυηδηα, οπεναζπζγυιεκδ ιζα οπμηεζιεκζηυηδηα ςξ βθςζζζηή ηαηαζηεοή δ 

μπμία ζοβηνμηείηαζ απυ θμβμεεηζημφξ ζπδιαηζζιμφξ πμο ηονζανπμφκ. (Hekman, 

1990, ζζ. 86-87, 148). Τπμζηδνίγεζ υηζ δ οπμηεζιεκζηυηδηα ζοβηνμηείηαζ ζηδ 

ζοιαμθζηή ηάλδ δ μπμία είκαζ ακάβηδ κα ιεηαζπδιαηζζηεί βζα κα απμαάθεζ ημκ 

ακδνμηεκηνζηυ παναηηήνα ηδξ.  (Weedon, 1998, ζ. 77) 

 Η Kristeva οπμζηδνίγεζ υηζ δ ιδ φπανλδ ηαζ ημ ηίπμηα, ηαεχξ ηαζ ημ πάμξ ηαζ 

μ ηνυιμξ πμο θένμοκ ιαγί ημοξ, εκχ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ δεκ ανίζημκηαζ ζηδκ 

ακηίθδρδ ημο αηυιμο, επδνεάγμοκ ηζξ ζοιαμθζηέξ ειπεζνίεξ ημο αηυιμο ηαζ, εκ ηέθεζ, 

ηδ ζοιαμθζηή ηάλδ, ηαεχξ πενζέπμκηαζ ζηδκ ακάπηολδ ημο κμο ημο αηυιμο, δ μπμία 

μδδβεί ζημκ ζπδιαηζζιυ ηςκ ζδιαζζχκ ζηδ ζοιαμθζηή ηάλδ. φιθςκα ιε ηδκ 

Kristeva, μ κμοξ ηδξ ιδηέναξ ζοκδέεηαζ ιε ημκ ζπδιαηζζιυ ημο κμο ημο ανέθμοξ, ηαζ 

αοηυ θαίκεηαζ ιέζα απυ ηα ηεθεημονβζηά ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ είζμδμ 

ημο κεανμφ αηυιμο ζηδκ επζηνάηεζα ηςκ ζδιαζκυκηςκ, ζηδ αάζδ ηςκ ιδηνζηχκ 

εηθναζηζηχκ ζδιαζκμοζχκ ζηακμηήηςκ, πάνδ ζηδ πνήζδ ηδξ ζδιεζςηζηήξ ημο πνμ-

ζοιαμθζημφ θμβμεεηζημφ ζπδιαηζζιμφ.  (Van Buren, 1995, ζζ. 237-238) 

 Σμ «ζδιεζςηζηυ» (semiotics) ή δ «ζδιεζςηζηή πχνα» (semioticchora) ζηδ 

εεςνία ηδξ Kristeva κμείηαζ ςξ δ επζημζκςκία ζηα μνζα ιεηαλφ ηςκ δοκαηχκ 

ειπεζνζχκ ηαζ ηςκ ζοιαμθζηχκ δμιχκ ημο κμήιαημξ. Σμ ζδιεζςηζηυ ζηδ εεςνία ηδξ 

Kristeva είκαζ ήπμζ ηαζ ηζκήζεζξ ημο ζχιαημξ ημ μπμίμ εοιάηαζ ηζξ ανεθζηέξ ειπεζνίεξ 

δδμκήξ. Υάνδ ζημ ζδιεζςηζηυ οπάνπμοκ μζ ζδζαζηενυηδηεξ ημο πμζηζημφ θυβμο ηαζ δ 

ιμοζζηυηδηά ημο, ηαεχξ μζ ζοιααηζημί κυιμζ παναβςβήξ κμήιαημξ 

απμδζανενχκμκηαζ. Σμ ζδιεζςηζηυ είκαζ έκα πνςημβεκέξ κμδιαηζηυ πεδίμ ημ μπμίμ 
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ζοκζζηα ηδ ιδηνζηή δζάζηαζδ ηδξ βθχζζαξ ηαζ εηθνάγεζ ιε ηδ εδθοηυηδηα πςνίξ, 

υιςξ, κα ηαοηίγεηαζ ιαγί ηδξ, ηαεχξ πνμτπάνπεζ ηδξ έιθοθδξ δζαθμνάξ. (Αεακαζίμο, 

2006, ζ. 76-77∙ Hekman, 1990, ζ. 88∙ δθάηδ, 2015, ζ. 94∙ Van Buren, 1995, ζζ. 

237-238). Σμ ζδιεζςηζηυ πνμδβείηαζ πνμκζηά απυ ηδ ζοβηνυηδζδ ημο ζοιαμθζημφ. 

Σμ ζδιεζςηζηυ ηαεμνίγεζ ημ πχξ θεζημονβμφκ μζ πναηηζηέξ ημο ζδιαίκεζκ 

(signifyingpractices) υπςξ δ ηέπκδ ηαζ δ πμίδζδ μζ μπμίεξ δεκ ακάβμκηαζ ζημ 

ακηζηείιεκμ «βθχζζα». (Kristeva, 1984, ζζ. 21-22, 41) 

 φιθςκα ιε ηδκ Kristeva, ημ ζοιαμθζηυ ηαζ ημ ζδιεζςηζηυ δζαπςνίγμκηαζ 

αθθά έπμοκ ιεηαλφ ημοξ ιζα δζαθεηηζηή ζπέζδ δ μπμία ζοβηνμηεί ιε δζαθμνεηζημφξ 

ηνυπμοξ ημ οπμηείιεκμ, ζηδ αάζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ θμβμεεηζηχκ ζπδιαηζζιχκ πμο 

πνμηφπημοκ, μζ μπμίμζ ιπμνεί κα απμηεθμφκ αθήβδζδ, πμίδζδ, εεςνία ηαζ άθθα είδδ 

θυβμο. Σμ ζδιεζςηζηυ ηαζ ημ ζοιαμθζηυ ζημζπείμ ζε ηάεε οπμηείιεκμ ζοκδοάγμκηαζ 

ιεηαλφ ημοξ δζαθμνεηζηά ηαζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, πνμηφπημοκ δζαθμνεηζηά 

οπμηείιεκα. Η δζαθεηηζηή ζπέζδ ιεηαλφ ημο ζδιεζςηζημφ ηαζ ημο ζοιαμθζημφ  είκαζ 

ηαεμνζζηζηή βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο οπμηεζιέκμο, ημ μπμίμ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ είκαζ 

ηαζ ζδιεζςηζηυ ηαζ ζοιαμθζηυ. (Kristeva, 1984, ζ. 24) 

  Η δζπμημιία ζδιεζςηζημφ ηαζ ζοιαμθζημφ ζοκδέεηαζ ιε ηζξ άθθεξ κεςηενζηέξ 

δζπμημιίεξ. Σμ ζδιεζςηζηυ ακηζζημζπίγεηαζ ιε ημ αζοκείδδημ, ιε ηδ θφζδ αθθά ηαζ ιε 

ηδκ επζηνάηεζα ηδξ πνςημβεκμφξ απυθαοζδξ (joussance), εκχ ημ ζοιαμθζηυ ιε ημ 

οπενεβχ, ηδκ ημοθημφνα ηαζ ηδκ παηνανπζηή ηάλδ. (Hekman, 1990, ζζ. 88, 89). Σμ 

ζδιεζςηζηυ ζηδ ζηέρδ ηδξ Kristeva, υιςξ, ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ πνμζθένεζ έκα 

είδμξ επακαζηαηζηήξ δοκαηυηδηαξ ζηδ βθχζζα. Αθμφ ημ ζδιεζςηζηυ ζοκδέεηαζ ιε ημ 

βοκαζηείμ, μζ βοκαίηεξ είκαζ αοηέξ πμο ηαηαννίπημοκ ημ ηανηεζζακυ οπμηείιεκμ, 

οπμκμιεφμκηαξ ηδκ ακδνζηή ζοιαμθζηή ηάλδ εη ηςκ έζς. (Hekman, 1990, ζ. 90) 

 φιθςκα ιε ηδκ Kristeva, δ εηιάεδζδ ηδξ βθχζζαξ ηαζ δ ακαηάθορδ ημο 

εοκμοπζζιμφ δζαπςνίγεζ ημ παζδί απυ ηδ «ιδηνζηή πχνα» (maternalchora), ηαεχξ ημ 

απμηυπηεζ απυ ηδκ ελάνηδζή ημο απυ ηδ ιδηένα, ζοκδέμκηαξ ηδ θαθθζηή θεζημονβία 

ιε ηδ ζοιαμθζηή θεζημονβία, ιε ημ ζοιαμθζηυ, ζηδ αάζδ αοηήξ ηδξ έθθεζρδξ πμο 

κζχεεζ ημ παζδί απυ ηδκ απμημπή ημο απυ ηδ ιδηνζηή ελάνηδζδ ηαζ απυ ηδ 

ζοβπχκεοζή ημο (fusion) ιε ηδ ιδηένα. Η ιδηένα ηαηέπεζ ηδ εέζδ ηδξ εηενυηδηαξ ςξ 

πνμξ ημ παζδί. (Kristeva, 1984, ζζ. 46-47) 
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 Η Kristeva ζζπονίγεηαζ υηζ δ δζπμημιία άκδναξ – βοκαίηα ςξ δφμ ακηίπαθεξ 

μκηυηδηεξ ακήηεζ ζηδ ιεηαθοζζηή. Αηυιδ, οπμζηδνίγεζ υηζ δ θαζκμιεκζηή ζοκμπή 

ημο υνμο «βοκαίηα» ελαθείθεζ ηδκ πμζηζθυηδηά ημο ηαζ ηδκ πμθθαπθυηδηα ηςκ 

βοκαζηείςκ εκαζπμθήζεςκ. Η ζελμοαθζηή δζαθμνά ενιδκεφεηαζ απυ ιζα δζαθμνά ζηδ 

ζπέζδ ηςκ οπμηεζιέκςκ ιε ηδκ ελμοζία ηαζ ημ κυδια. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, ημ 

ζελμοαθζηυ ζημζπείμ είκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκμ ιε ημ ζοιαμθζηυ. (Kristeva, 1986, 

ζζ. 193, 196, 209) 

 Η Kristeva ακηζηίεεηαζ ζηδκ έκηαλδ ημο ακδνζημφ ηαζ ημο βοκαζηείμο ζε ιζα 

ζενανπζηή δζπμημιία ιε ημ  δοκάιεκμ κα βίκεζ βκςζηυ (knowable) ηαζ ημ δοκάιεκμ κα 

βίκεζ μναηυ (visible) ακηίζημζπα. φιθςκα ιε ηδ VanBuren, δ Kristeva οπμζηδνίγεζ 

υηζ δ βοκαζηεία οπμηεζιεκζηυηδηα είκαζ ηάηζ πενζζζυηενμ απυ ηδκ εηενυηδηα απυ ημκ 

άκδνα ηαζ ηαθείηαζ κα εθεοεενςεεί απυ ηδ ζοιαμθζηή ηάλδ δ μπμία ηαοηίγεζ ημκ θυβμ 

ιε ημκ κυιμ ημο Παηένα. Έηζζ, δ Kristeva δζαθφεζ ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ ζελμοαθζηήξ 

δζαθμνάξ πμο οπμζηδνίγεζ δ ζοιαμθζηή ηάλδ. Δπζπεζνεί κα εθεοεενχζεζ ηδ βοκαίηα 

απυ ηδκ ηαηαπίεζδ ηδξ ζοιαμθζηήξ ηάλδξ δ μπμία ζοκδέεζ ηδ βθχζζα ιε ημκ άκδνα. 

(Van Buren, 1995, ζζ. 239-241) 

 Η Hekman, υιςξ, επζζδιαίκεζ υηζ δ Kristeva, πανυθμ πμο απμδίδεζ ημκ 

έιθοθμ παναηηήνα ημο ζδιεζςηζημφ ηαζ ημο ζοιαμθζημφ ζηδ αάζδ ηςκ 

ζοβηνμηδηζηχκ ημοξ θμβμεεηζηχκ ζπδιαηζζιχκ, εκημφημζξ δ ίδζα δεκ απμννίπηεζ 

αθθά ααζίγεηαζ ζηδ δζπμημιία ζοιαμθζηυ – ζδιεζςηζηυ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δεκ 

επζηίεεηαζ ηαζ ζηδ δζπμημιία ακδνζηυ – βοκαζηείμ δ μπμία ηονζανπεί ζηδ κεςηενζηή 

επζζηδιμθμβία. ιςξ, επζζδιαίκεζ υηζ ημ ζδιεζςηζηυ ιπμνεί κα οπεναεί ημ 

ζοιαμθζηυ εη ηςκ έζς ιέζς ηδξ δζάθοζδξ ηςκ θμβμεεηζηχκ ζπδιαηζζιχκ πμο 

ζοβηνμημφκ ηδ παηνζανπζηή ηάλδ. (Hekman, 1990, ζζ. 91-92) 

 Η Kristeva, θμζπυκ, επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ απμοζία ηςκ βοκαζηχκ απυ ηδ 

ζοιαμθζηή ηάλδ, απυ ηδκ μπμία ηαθμφκηαζ κα εθεοεενςεμφκ, πνμηεζιέκμο κα 

δζαθφβμοκ απυ ημκ ακδνμηεκηνζηυ παναηηήνα ηδξ. Η Kristeva έπεζ ροπακαθοηζηή 

μπηζηή ζηδ θειζκζζηζηή ηδξ ζηέρδ ηαζ πναβιαηεφεηαζ ημ γήηδια ηςκ ζοιαμθζηχκ  

ειπεζνζχκ ημο αηυιμο, ζημ πθαίζζμ ηδξ βεκζηυηενδξ εκαζπυθδζήξ ηδξ ιε ημ γήηδια 

ηδξ βθχζζαξ. Γεκ εβηαηαθείπεζ ηδκ έκκμζα οπμηεζιεκζηυηδηα, πανά ημκ 

ιεηαιμκηένκμ παναηηήνα πνμζέββζζήξ ηδξ, αθθά πναβιαηεφεηαζ ηδκ έκκμζα βοκαίηα 

ηαζ ηδ βοκαζηεία οπμηεζιεκζηυηδηα. Τπμζηδνίγεζ ηδκ πμζηζθυηδηα ημο υνμο βοκαίηα, 
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πςνίξ κα ηδκ ακαθφεζ πεναζηένς. Πανυθα αοηά, δ Kristeva δεκ ζοβηνμηεί 

επζζηδιμθμβζηυ επζπείνδια, ηαεχξ, εκχ αζπμθείηαζ ιε ηδ βοκαίηα ηαζ ηδ βοκαζηεία 

οπμηεζιεκζηυηδηα, εκημφημζξ δεκ ακαθφεζ ημ γήηδια ηδξ βκχζδξ. 

 Δλεηάγμκηαξ ηδ εεςνία ηδξ Kristeva εκ ζπέζεζ ιε ηζξ εεςνίεξ ηδξ Irigaray ηαζ 

ηδξ Hekman, μζ μπμίεξ εκηάζζμκηαζ, επίζδξ, ζημκ ιεηαιμκηένκμ θειζκζζιυ, αλίγεζ κα 

ζδιεζςεμφκ ηα αηυθμοεα: Η Kristeva, υπςξ ηαζ δ Irigaray, δέπεηαζ ηδ εέζδ ηδξ 

βοκαίηαξ ςξ «άθθμξ» εκ ζπέζεζ ιε ημκ άκδνα. Η Kristeva, υιςξ, πναβιαηεφεηαζ ηδ 

βοκαίηα ςξ άθθμκ εκ ζπέζεζ ιε ηδ εέζδ ηδξ ζημ ζοιαμθζηυ, ημ μπμίμ ηαθείηαζ κα 

ιεηαζπδιαηίζεζ. Δίκαζ θακενή δ επζηέκηνςζδ ηδξ Kristeva ζηδ βθχζζα, ιζα πηοπή 

πμο ηαεμνίγεζ μθυηθδνμ ημκ θειζκζζηζηυ ζοθθμβζζιυ ηδξ. Αηυιδ, δ Kristeva, υπςξ 

ηαζ δ Irigaray, δεκ απμδμιεί ηδ βοκαζηεία οπμηεζιεκζηυηδηα, μφηε ηδκ έκκμζα θφθμ. 

Καεχξ δεκ απμδμιεί μφηε ηδ δζπμημιία ακδνζημφ-βοκαζηείμο, ακηζηίεεηαζ, ιε ημκ 

ηνυπμ αοηυ, ζηδ Hekman δ μπμία οπεναζπίγεηαζ ηδκ απμδυιδζδ ηςκ κεςηενζηχκ 

δζπμημιζχκ ςξ ημ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ. 

 To “ManifestoforCyborgs” ηδξ DonnaHaraway θαίκεηαζ κα εκηάζζεηαζ ζημκ 

θειζκζζηζηυ ιεηαιμκηενκζζιυ, ηαεχξ δ ίδζα δ Haraway επζζδιαίκεζ υηζ ιε ημκ «ιφεμ 

ημο ηοαενκμμνβακζζιμφ» (cuborgmyth), ημκ μπμίμ ζοβηνμηεί, ζημπεφεζ κα 

ζοκεζζθένεζ ζημκ θειζκζζιυ ιε έκακ ιεηαιμκηένκμ ηνυπμ. Η Haraway ηαηαζηεοάγεζ 

έκακ εζνςκζηυ πμθζηζηυ ιφεμ, μ μπμίμξ κα είκαζ πζζηυξ ζημκ θειζκζζιυ ιε ημ 

παναηηδνζζηζηυ ηδξ αθαζθδιίαξ. Αοηή δ εζνςκεία ςξ παναηηδνζζηζηυ αθμνά ιζα 

ηάζδ ζοκδοαζιμφ αζοιαίααζηςκ ηαζ ακηζθαηζηχκ πναβιάηςκ, ελαζηίαξ ηδξ 

ακαβηαζυηδηαξ δ μπμία ηα ζοκμδεφεζ. Μέζα ζε αοηυκ ημκ ζοβηνμημφιεκμ ιφεμ ηδξ 

ιεηαιμκηένκαξ ζηναηδβζηήξ ηδξ Haraway, ημπμεεηείηαζ ημ «cyborg», έκαξ 

ηοαενκμνβακζζιυξ, μ μπμίμξ απμηεθεί έκα οανίδζμ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδ ζφγεολδ ημο 

γςκηακμφ μνβακζζιμφ ιε ηδ ιδπακή. Πνυηεζηαζ βζα έκα πθαζιαηζηυ μκ, έκα πθάζια 

ηδξ θακηαζίαξ (creatureoffiction), ημ μπμίμ ακήηεζ ηαζ ζηδκ ημζκςκζηή 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ ζηδ θακηαζία. (Haraway, 1990, ζζ. 190-194) 

 Με πμζμκ ηνυπμ δ ζοβηνυηδζδ ημο ηοαενκμμνβακζζιμφ ιπμνεί κα ζοκάδεζ ιε 

ημκ ιεηαιμκηένκμ θειζκζζιυ; Η Haraway ακηζιεηςπίγεζ ηδ ζφκμθδ «βοκαζηεία 

ειπεζνία» δ μπμία έπεζ ζοβηνμηδεεί απυ ηα δζάθμνα βοκαζηεία ηζκήιαηα ςξ πθάζια 

ηδξ θακηαζίαξ ηαζ ςξ πμθζηζηή πνάλδ. Έηζζ, μ ηοαενκμμνβακζζιυξ, έκα ηαηελμπήκ 

θακηαζζαηυ πθάζια, ένπεηαζ κα ιεηααάθεζ ηδ εεχνδζδ πενί βοκαζηείαξ ειπεζνίαξ ζηα 
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ηέθδ ημο 20
μο

 αζχκα. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ Haraway εηθαιαάκεζ ημκ άκενςπμ ςξ 

ηοαενκμμνβακζζιυ πμο οπάνπεζ ζε «έκακ ηυζιμ ιεηά ημ θφθμ» (postgenderworld), 

«έκακ ηυζιμ πςνίξ θφθμ» (aworldwithoutgender). Φαίκεηαζ, θμζπυκ, υηζ 

οπεναζπίγεηαζ ιζα ακηίθδρδ δ μπμία οπενααίκεζ ηζξ ζηενευηοπεξ ακηζθήρεζξ ημο 

Γζαθςηζζιμφ, ηαεχξ ζηδ εεχνδζή ηδξ ημ θφθμ δεκ ιπμνεί κα ζδςεεί πςνίξ 

πνμτπμεέζεζξ. Ο ηοαενκμμνβακζζιυξ ηαηά ηδ Haraway, είκαζ δεζιεοιέκμξ ζηδκ 

ιενμθδρία ηαζ ηδκ εζνςκεία ηαζ ακηζηίεεηαζ ζε ιζα αεχα ηαζ αβκή βκχζδ, ηαεχξ 

οπάνπεζ άζηδζδ ηονζανπίαξ ςξ πνυηενδ ειπεζνία ηαζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, δ βκχζδ 

ειθακίγεηαζ ςξ ιενμθδπηζηή. Ο ηοαενκμμνβακζζιυξ αθμνά ηδκ οπένααζδ ζοκυνςκ 

ιεηαλφ ακενχπμο ηαζ γχμο, ηαεχξ ηαζ ιεηαλφ μνβακζζιμφ ηαζ ιδπακήξ, ηαζ 

ζοκεπάβεηαζ κέεξ ζοβπςκεφζεζξ ηαζ επζηίκδοκεξ δοκαηυηδηεξ πμο εα ιπμνμφζακ κα 

ελενεοκδεμφκ ζηδ αάζδ αοημφ, ζε ζφκδεζδ ιε ηδκ ορδθή ηεπκμθμβία ηδξ επζζηήιδξ. 

Οζ εκηεζκυιεκμζ δοσζιμί κμο-ζχιαημξ ηαζ ακενχπμο-ιδπακήξ θαίκεηαζ κα ζοκδέμκηαζ 

ηαζ κα επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ ορδθή ηεπκμθμβία ηδξ επζζηήιδξ. Ο 

ηοαενκμμνβακζζιυξ», θμζπυκ, εκοπάνπεζ ιέζα ζε ιζα ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα 

ζηδκ μπμία μζ άκενςπμζ δέπμκηαζ ηδ ζοββέκεζά ημοξ ιε γχα ηαζ ιδπακέξ ηαζ ζηδκ 

μπμία ακαδφμκηαζ ιενμθδπηζηέξ ηαοηυηδηεξ. (Haraway, 1990, ζζ. 191-197) 

 Ο ηοαενκμμνβακζζιυξ ηαηαδεζηκφεζ ηδκ ελέθζλδ ηςκ ηεπκμεπζζηδιχκ ηαζ ηδκ 

επίδναζή ηδξ ζηδκ ημζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή μνβάκςζδ ηαζ θαίκεηαζ κα επζθένεζ έκα 

κέμ είδμξ ιφεμο ημκ μπμίμ πνμαάθθεζ δ ηεπκμεπζζηήιδ, ηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ ζοκυνςκ 

ιεηαλφ ιδπακήξ ηαζ γςκηακχκ μνβακζζιχκ αθθά ηαζ ιεηαλφ άκδνα ηαζ βοκαίηαξ. 

(Βανίηα, 2005, ζζ. 393-395) 

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ εεςνία ηδξ Haraway ακηζηίεεηαζ ζηζξ ηαεμθζηέξ εεςνίεξ 

ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ, ιέζα ζε ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ αθθδθέκδεηεξ ιε ηδκ επζζηήιδ ηαζ 

ηδκ ηεπκμθμβία, ημ θφθμ δεκ ιπμνεί κα ζηδνίλεζ ηδκ μοζζμηναηζηή εκυηδηα ηδξ 

βοκαίηαξ, ηαεχξ δ έιθοθδ ζοκείδδζδ ζοβηνμηείηαζ ιέζα ζε ακηζθαηζηέξ ημζκςκζηέξ 

πναβιαηζηυηδηεξ. (Haraway, 1990, ζζ. 197, 203) 

 ηδ ζοκέπεζα ημο ζοθθμβζζιμφ ηδξ, δ Haraway ημπμεεηεί ηζξ βοκαίηεξ ιέζα 

ζε έκα δίηηομ πθδνμθμνζηήξ ηδξ ηονζανπίαξ (informaticsofdomination), ημ μπμίμ 

απμηεθεί έκα ζφζηδια παναβςβήξ ηαζ επζημζκςκίαξ. Τπμζηδνίγεζ  υηζ μζ ηεπκμθμβίεξ 

πθδνμθμνζχκ ακαζοβηνμημφκ ημ ζχια ηαζ επζαάθθμοκ κέεξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ βζα 

ηζξ βοκαίηεξ. (Haraway, 1990, ζ. 205). Ο ηοαενκμμνβακζζιυξ ςξ έκαξ ιεηαιμκηένκμξ 
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εαοηυξ πμο ακηζηίεεηαζ ζηδκ μθυηδηα, δζαθφεηαζ ηαζ επακαζοκανιμθμβείηαζ, 

ακηζπνμζςπεφεζ ηδ δφκαιδ ηδξ επζαίςζδξ ηαζ ακαηνέπεζ ιφεμοξ ηδξ δοηζηήξ 

ημοθημφναξ. Μζα ηέημζα ημοθημφνα ορδθήξ ηεπκμθμβίαξ πνμααίκεζ ζε ιζα 

αιθζζαήηδζδ ηςκ ηονίανπςκ δοσζιχκ ηδξ δοηζηήξ πανάδμζδξ, υπςξ είκαζ μ δοσζιυξ 

ημοθημφναξ ηαζ θφζδξ αθθά ηαζ μ δοσζιυξ ιεηαλφ άκδνα ηαζ βοκαίηαξ. Η 

ζοιπενίθδρδ ηςκ ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ ηδξ επζζηήιδξ ζοκεπάβεηαζ ακαζοβηνυηδζδ 

μνίςκ ηαζ ζφκδεζδ ιε ημοξ άθθμοξ. Σμ cyborg δείπκεζ ημκ δνυιμ έλς απυ ημοξ 

δοσζιμφξ. Ο άκενςπμξ θεζημονβεί ςξ «cyborg» ηαζ, έηζζ, ιπμνεί κα ελεηαζηεί πένακ 

ηςκ δοσζιχκ πμο επζηναημφκ. (Haraway, 1990, ζζ. 215-223) 

 Δπμιέκςξ, ημ επζπείνδια ηδξ Haraway ζοκδέεζ ηδ ζοβηνυηδζδ ημο θφθμο ιε 

ηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ μζ μπμίεξ επζηναημφκ ζηζξ ζφβπνμκεξ ηεπκμθμβζηέξ ζοκεήηεξ 

ημο ηυζιμο, μζ μπμίεξ ζοκηεθμφκ ζηδκ απυδμζδ ιεηαιμκηένκμο παναηηήνα ζημ 

θφθμ, ηαεχξ αθθάγμοκ ημοξ ηνυπμοξ παναβςβήξ ηαζ ιεηάδμζδξ ηδξ βκχζδξ. 

Καηαζηεοάγεζ ηαζ πανμοζζάγεζ έκα θακηαζζαηυ (creature of fiction) 

ηοαενκμμνβακζζιυ ςξ ιζα εεςνδηζηή μκηυηδηα, ζφιθςκδ ιε ηδ θμβζηή εκυξ κμδηζημφ 

πεζνάιαημξ ζηδκ ημζκςκζηή πνάλδ ιέζα απυ ηζξ παναδμπέξ ηδξ εεςνίαξ ηδξ, 

πνμηεζιέκμο κα οπεναζπζζηεί ημκ ιεηαιμκηένκμ παναηηήνα ηδξ έιθοθδξ ηαοηυηδηαξ, 

δ μπμία δεκ είκαζ ιμκμδζάζηαηδ αθθά πμθοπαναβμκηζηή ηαζ πμθοεπίπεδδ. Ο 

ηοαενκμμνβακζζιυξ μδδβεί ζε ιεηαιμκηένκεξ ακηζθήρεζξ βζα ημ θφθμ, αθμφ οπάνπεζ 

ζε «έκακ ηυζιμ ιεηά ημ θφθμ» (postgenderworld), ζημκ μπμίμ δ βκχζδ είκαζ 

ιενμθδπηζηή ηαζ μ ίδζμξ μ άκενςπμξ θεζημονβεί ςξ ηοαενκμμνβακζζιυξ. Η Haraway 

δίκεζ ζημ θφθμ ιεηαιμκηένκμ παναηηήνα ιέζα απυ ιζα εηηεκή πναβιάηεοζδ εκυξ 

θακηαζζαημφ πθάζιαημξ ημ μπμίμ επζκμεί βζα ηδκ επίηεολδ ημο ζημπμφ ηδξ ιέζς ηδξ 

ακάδεζλδξ κέςκ δοκαημηήηςκ ηζξ μπμίεξ ακμίβεζ μ ιεηαιμκηενκζζιυξ βζα ηδ ιεθέηδ 

ημο θφθμο, ζηδ αάζδ ηδξ οπένααζδξ μνίςκ ηαζ ζοβηνυηδζδξ οανζδίςκ. Ακαδεζηκφεζ 

έκακ θακηαζζαηυ ηυζιμ ηςκ ηοαενκμμνβακζζιχι μ μπμίμξ απμηεθεί έκακ ηυζιμ πζμ 

πένα απυ ημ θφθμ ιέζα ζηζξ κέεξ επζζηδιμκζηέξ ζοκεήηεξ. 

  Η Haraway, θμζπυκ, πνμζθένεζ ιζα ζδζυιμνθδ δζαζάθδζδ ημο θφθμο ςξ 

ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ζηδ ιεηαιμκηένκα θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία, ηαεχξ 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα ημο ηοαενκμμνβακζζιμφ ηαεμνίγεζ ηαζ 

ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εηθαιαάκεηαζ ημ θφθμ, ημ μπμίμ απμηεθεί ιένμξ ηςκ 

δζανδβιέκςκ μνίςκ ηαζ ηςκ ιενμθδπηζηχκ ηαζ ακαζοκανιμθμβμφιεκςκ ηαοημηήηςκ. 

Σα υνζα ημο θφθμο δζαθφμκηαζ ηαζ επακαζοβηνμημφκηαζ ζοκεπχξ ζηδ αάζδ ηδξ 
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βεκζηυηενδξ δζενβαζίαξ δζάθοζδξ ηαζ επακαζοκανιμθυβδζδξ. ηδ εεςνία ηδξ 

Haraway ηονζανπεί ημ θακηαζζαηυ ζημζπείμ, ημ μπμίμ θαίκεηαζ κα οπάνπεζ ηαζ ζηδκ 

ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα, ακαθoνζηά ιε ηδκ εεςνμφιεκδ «βοκαζηεία ειπεζνία», δ 

μπμία, υπςξ έπεζ δζαιμνθςεεί ιέζα απυ ηα βοκαζηεία ηζκήιαηα, είκαζ ηαζ αοηή 

πθαζιαηζηή ζφιθςκα ιε ηδκ Haraway. θδ αοηή δ εεςνία ηδξ εκ ζπέζεζ ιε ημ 

γήηδια ημο θφθμο ααζίγεηαζ ζηδ εεχνδζδ ημο αηυιμο ςξ «cyborg», ζημζπείμ πμο 

είκαζ νζρμηίκδοκμ βζα ηδκ απμδμπή ηδξ εεςνίαξ ηδξ. 

 Η Haraway, θμζπυκ, ακαθένεηαζ λεηάεανα ζε «έκακ ηυζιμ ιεηά ημ θφθμ», 

ακαπηφζζμκηαξ ιζα έκημκα ιεηαιμκηένκα εεςνία ζημκ θειζκζζιυ, δίκμκηαξ 

ιεηαιμκηένκμ παναηηήνα ζημ θφθμ ηαζ αιθζζαδηχκηαξ ηδκ εκυηδηα ηδξ ηαηδβμνίαξ 

βοκαίηα αθθά ηαζ ηα απυθοηα εκκμζμθμβζηά υνζα ιεηαλφ άκδνα ηαζ βοκαίηαξ ιέζα 

ζηδκ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα. ηδ αάζδ αοηή, πνμηφπηεζ υηζ δ Haraway ζοιθςκεί 

ιε ηδ Hekman ςξ πνμξ ηδκ ακάβηδ αιθζζαήηδζδξ ηςκ κεςηενζηχκ δζπμημιζχκ, ζηζξ 

μπμίεξ ακήηεζ ηαζ δ δζπμημιία άκδναξ-βοκαίηα. Η Haraway επζηεκηνχκεηαζ 

πενζζζυηενμ, υιςξ, ζημ γήηδια ημο θφθμο, δ εκκυδζδ ημο μπμίμο είκαζ άιεζα 

ζοκοθαζιέκδ ιε ηζξ ακηζθαηζηέξ ημζκςκζηέξ πναβιαηζηυηδηεξ ιέζα ζηζξ μπμίεξ 

ζοβηνμηείηαζ. Απυ ηδκ άθθδ, δ Haraway οπεναζπζγυιεκδ ιζα ακαζοβηνυηδζδ μνίςκ 

έλς απυ ημκ δοσζιυ άκδνα ηαζ βοκαίηαξ θαίκεηαζ κα δζαθςκεί ιε ηδκ Irigaray, δ 

μπμία δεκ απμδμιεί ημ θφθμ αθθά πνμηνίκεζ ηδκ φπανλδ ηδξ δζάηνζζδξ ηςκ δφμ 

θφθςκ, ημο άκδνα ηαζ ηδξ βοκαίηαξ. Ακαθμνζηά ιε ηδκ Kristeva, δ Haraway 

ζοιθςκεί υηζ μ υνμξ «βοκαίηα» δεκ ιπμνεί κα έπεζ ζοκμπή ηαζ θαίκεηαζ κα 

οπεναζπίγεηαζ ηαζ δ ίδζα ηδκ πμθθαπθυηδηα ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ηςκ βοκαζηείςκ 

εκαζπμθήζεςκ. Πνμηφπηεζ, θμζπυκ, απυ ηα παναπάκς υηζ δ Haraway ακαπηφζζεζ ηδκ 

πζμ νζγμζπαζηζηή πνμζέββζζδ ζημκ θειζκζζηζηυ ιεηαιμκηενκζζιυ ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

άθθεξ ηνεζξ θειζκίζηνζεξ πμο ελεηάζηδηακ ζηδκ εκυηδηα αοηή, ηαεχξ δ Haraway 

πνμηείκεζ ηδκ ακαζοβηνυηδζδ ηςκ μνίςκ ημο θφθμο έλς ηαζ πένα απυ ημοξ 

ηονίανπμοξ δοσζιμφξ ηαζ, άνα, έλς απυ ημκ δοσζιυ άκδναξ-βοκαίηα. 

 Οθμηθδνχκμκηαξ ηδκ πναβιάηεοζδ αοηήξ ηδξ εκυηδηαξ, πνέπεζ κα 

επζζδιακεεί υηζ δ οπενάζπζζδ ιζαξ αιθίαμθδξ ζπέζδξ ιεηαλφ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ 

ηαζ ιεηαιμκηενκζζιμφ, δ μπμία ελεηάζηδηε ζε πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, ζοκεπίγεζ κα 

οπεζζένπεηαζ ζηδ ζογήηδζδ, ζοβηνμημφιεκδ πζα ςξ βεκζηή ηνζηζηή ημο θειζκζζηζημφ 

ιεηαιμκηενκζζιμφ, ακ ηαζ αοηυ ημ είδμξ ηνζηζηήξ δεκ είκαζ ζφκδεεξ αθθά δοζεφνεημ. 

Η Miranda Fricker, παναδείβιαημξ πάνζκ, οπμζηδνίγεζ υηζ μ θειζκζζηζηυξ 



174 

 

ιεηαιμκηενκζζιυξ ηίεεηαζ οπέν ιζαξ δζαζπαζιέκδξ ημζκςκζηήξ ηαοηυηδηαξ, ημ μπμίμ, 

υιςξ, είκαζ έκα παναηηδνζζηζηυ πμο δεκ ζοκδέεηαζ άννδηηα ηαζ ιμκμπςθζαηά ιε ημκ 

ιεηαιμκηενκζζιυ. Η Fricker ζζπονίγεηαζ ιάθζζηα υηζ δ οπενάζπζζδ ιζαξ 

δζαζπαζιέκδξ ηαοηυηδηαξ ζημκ θειζκζζιυ, ηαηά πανάδμλμ ηνυπμ, ζηδνίγεηαζ ζηδκ 

ακάβηδ αθδεμφξ ηαζ αηνζαμφξ ακαπανάζηαζδξ ημο ηυζιμο, ιζα ακάβηδ δ μπμία, 

υιςξ, ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ. (Fricker, 2000, ζ. 148). Με ημκ 

ηνυπμ αοηυ, δδιζμονβείηαζ ήδδ ιζα ακηζθαηζηή ηαηάζηαζδ πμο θένκεζ δοζθμνία, 

ηαεχξ έκα παναηηδνζζηζηυ ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ, δ δζαζπαζιέκδ 

ηαοηυηδηα, εκχ εκανιμκίγεηαζ ιε ημκ ιεηαιμκηένκμ θειζκζζιυ, ηαοηυπνμκα 

ακηζηίεεηαζ ζε αοηυκ ςξ πνμξ ημκ θυβμ οζμεέηδζήξ ημο ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία. 

Φαίκεηαζ, θμζπυκ, απυ ηδκ ανπή υηζ δ Fricker είκαζ ανκδηζηά δζαηείιεκδ ζημκ 

θειζκζζηζηυ ιεηαιμκηενκζζιυ. 

 Δπζπθέμκ, αιθζζαδηείηαζ δ πμθζηζηή επάνηεζα ηδξ θειζκζζηζηήξ 

ιεηαιμκηένκαξ έηηθδζδξ βζα εοαζζεδζία (sensitivity) ζηδ δζαθμνά, δ μπμία 

ζοβηνμηείηαζ ιε υνμοξ απμηθεζζιμφ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ Fricker ζζπονίγεηαζ υηζ δ 

έκκμζα ημο απμηθεζζιμφ δεκ είκαζ επανηήξ βζα ηδκ έηθναζδ υθςκ ηςκ πνμαθδιάηςκ 

ηςκ βεκζηεφζεςκ μζ μπμίεξ οπάνπμοκ ζηδκ ηαηδβμνία θφθμ. Σμκίγεζ, θμζπυκ, υηζ δ 

θειζκζζηζηή πμθζηζηή πνέπεζ κα ζημπεφεζ ζηδκ αθθαβή ηαζ υπζ απθά ζηδκ 

ζοιπενίθδρδ ηςκ απμηθεζζιέκςκ. (Fricker, 2000, ζ. 148) 

 ηδ ζοκέπεζα ηδξ ηνζηζηήξ ηδξ ζημκ θειζκζζηζηυ ιεηαιμκηενκζζιυ, δ Fricker 

ζηνέθεηαζ ζημκ ιεηαιμκηενκζζιυ ημο Lyotard ιε ημοξ ημπζημφξ ηακυκεξ ηςκ 

εηάζημηε βθςζζζηχκ παζπκζδζχκ, ημκ μπμίμ πνδζζιμπμζεί  ςξ οπυδεζβια βζα έκακ μλφ 

ακηζ-επζζηδιμθμβζηυ ιεηαιμκηενκζζιυ. Ιζπονίγεηαζ υηζ αοηή δ ημπζηυηδηα υθςκ ηςκ 

ηακυκςκ ζηδ αάζδ ηδξ ζοιθςκίαξ ηςκ εηάζημηε ζοκμιζθδηχκ δεκ επζηνέπεζ ηδ 

ζοβηνυηδζδ ηακμκζηχκ ηνζζζαηχκ ζζπονζζιχκ. Ο θειζκζζηζηυξ ιεηαιμκηενκζζιυξ μ 

μπμίμξ επζηνμηεί ημκ ακηζ-επζζηδιμθμβζηυ παναηηήνα ιπμνεί κα οπμζηδνίγεζ ημκ 

ημπζηυ παναηηήνα ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ, δ μπμία, υιςξ, δεκ εα απμηεθεί βκήζζμ 

ηνζζζαηυ ζζπονζζιυ, ηαεχξ μ ιεηαιμκηενκζζιυξ δεκ ιπμνεί κα παναηηδνίζεζ ιζα 

εεςνμφιεκδ ηνίζδ ςξ ιδ έθθμβδ απάκηδζδ. (Fricker, 2000, ζζ. 149-150). Δπμιέκςξ, 

ζφιθςκα ιε ηδ Fricker, δ αδοκαιία ζοβηνυηδζδξ βκήζζςκ ηνζζζαηχκ ζζπονζζιχκ ςξ 

ιεηαιμκηένκμ παναηηδνζζηζηυ ηαείζηαηαζ ιεζμκέηηδια εκυξ θειζκζζηζημφ 

ιεηαιμκηενκζζιμφ μ μπμίμξ ααζίγεηαζ ζημ ακηζ-επζζηδιμθμβζηυ νεφια ημο 

ιεηαιμκηενκζζιμφ. 
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 Χζηυζμ, δ  Fricker οπμζηδνίγεζ υηζ μ ιεηαιμκηενκζζιυξ θαίκεηαζ ηαηά ηάπμζμ 

ηνυπμ κα απμθεφβεζ ηδκ ηαηδβμνία αοημακηίηνμοζδξ πάνδ ζηδκ ζδέα ηδξ εζνςκείαξ. 

Σμ ιεηαιμκηένκμ οπμηείιεκμ απμηηά ιζα εζνςκζηή ζηάζδ απυζπαζδξ απυ ηζξ 

πεπμζεήζεζξ ημο. Με αάζδ αοηή ηδκ εζνςκζηή ζηάζδ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ, δ ίδζα δ 

ιεηαιμκηένκα εέζδ παναηηδνίγεηαζ απυ πνμζςνζκυ παναηηήνα ηαζ δεκ δζεηδζηεί υηζ 

ζζπφεζ πένακ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ημπζηυηδηαξ ηάεε βθςζζζημφ παζπκζδζμφ, 

απμθεφβμκηαξ, έηζζ, ηδκ ηαηδβμνία αοημακηίηνμοζδξ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ. Η 

Fricker, υιςξ, επζζδιαίκεζ υηζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, μ ιεηαιμκηενκζζιυξ απμηηά 

πνυαθδια ιε ηδκ ροπμθμβζηή αζςζζιυηδηά ημο, ηαεχξ δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ 

ροπμθμβζηή οβεία υηακ ηαιία πεπμίεδζδ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο δεκ θαιαάκεηαζ 

ζμαανά οπυρδ απυ αοηυ. (Fricker, 2000, ζζ. 151-152). Δπμιέκςξ, ζφιθςκα ιε ηδ 

Fricker, δεκ δζαζχγεηαζ μ θειζκζζηζηυξ ιεηαιμκηενκζζιυξ ςξ εεςνία ιυκμ ηαζ ιυκμ 

επεζδή δεκ αοημακηζηνμφεηαζ ςξ εέζδ πάνδ ζηδκ εζνςκεία. 

 Πχξ εζζένπεηαζ ημ γήηδια ημο πθμοναθζζιμφ ζηδκ επζηνζηζηή ζηάζδ ηδξ 

Fricker απέκακηζ ζημκ θειζκζζηζηυ ιεηαιμκηενκζζιυ; Η Fricker παναηδνεί υηζ μζ 

ιεηαιμκηένκμζ θζθυζμθμζ επζγδημφκ πθμοναθζζιυ ζηδκ επζζηδιμθμβία, ηαζ αοηυ 

θαίκεηαζ εθηηζηυ βζα ηζξ θειζκίζηνζεξ. ιςξ, δ Fricker ζζπονίγεηαζ υηζ μ 

ιεηαιμκηενκζζιυξ οπεναζπίγεηαζ ημκ πθμοναθζζιυ ιε θάεμξ ηνυπμοξ ακαθμνζηά ιε 

ηδ θειζκζζηζηή ιεηαιμκηένκα εεςνδηζημπμίδζδ ηδξ επζζηδιζηήξ δζαθμνάξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, δ Fricker ηίεεηαζ οπέν εκυξ πνχηδξ ηάλδξ (first-order) επζζηδιζημφ 

πθμοναθζζιμφ βζα ηδκ επζζηδιμθμβία. Πνυηεζηαζ βζα έκακ πθμοναθζζιυ ζφιθςκα ιε  

ημκ μπμίμ οπάνπεζ έκαξ απυ ημζκμφ (shared) ηυζιμξ μ μπμίμξ παναηηδνίγεηαζ απυ 

δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ. Η Fricker ζζπονίγεηαζ υηζ μ πθμοναθζζιυξ ημκ μπμίμ επζαάθθεζ 

μ ιεηαιμκηενκζζιυξ δεκ ανίζηεηαζ ζημ ζςζηυ επίπεδμ, ηαεχξ πνμαάθθεζ πμθθαπθέξ 

πναβιαηζηυηδηεξ ζημ μκημθμβζηυ επίπεδμ ηαζ πμθθαπθέξ αθήεεζεξ ζημ ιεηαθοζζηυ 

επίπεδμ, εκχ δεκ ειθακίγεηαζ ηαευθμο έκαξ πνχηδξ ηάλδξ επζζηδιζηυξ 

πθμοναθζζιυξ. Ακηίεεηα, δ Fricker πνμαάθθεζ έκακ πθμοναθζζιυ ζφιθςκα ιε ημκ 

μπμίμ μζ δζαθμνέξ ζηδκ μπηζηή πανάβμκηαζ απυ ημζκςκζηέξ δζαθμνέξ ηαζ απυ ηδκ 

ζηακυηδηα ηδξ ελμοζίαξ κα επδνεάγεζ ηδκ ηνίζδ πενί μνεμθμβζηυηδηαξ ηςκ 

δζαθμνεηζηχκ μπηζηχκ. Αοηυξ μ πθμοναθζζιυξ ηδξ Fricker είκαζ ζε εέζδ κα πνμςεεί 

ηδ ζοιαμθή ηςκ δζαθμνεηζηχκ μπηζηχκ ζε ιζα ζοκεπή θμβμεεηζηή πναηηζηή. (Fricker, 

2000, ζζ. 159-160) 
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 Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ Fricker ειααεφκεζ επζζηδιμθμβζηά ζημ γήηδια ημο 

πθμοναθζζιμφ ηαζ ακηζηίεεηαζ ζημκ ιεηαιμκηένκμ θειζκζζιυ ζηδ αάζδ εκυξ 

δζαθμνεηζημφ είδμοξ πθμοναθζζιμφ ημκ μπμίμ εεςνεί μνευηενμ βζα ηδ θειζκζζηζηή 

εεςνία. Σμκίγεζ ηδκ ακάβηδ εεςνδηζημπμίδζδξ εκυξ απυ ημζκμφ ηυζιμο ςξ αάζδ βζα 

ηάεε πθμοναθζζηζηή πθεονά ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, 

απμννίπηεζ ηάεε ιεηαιμκηένκμ πθμοναθζζιυ, ηαζ, ζοκεπχξ, ηάεε ιεηαιμκηένκμ 

θειζκζζιυ, μ μπμίμξ δεκ δζαζχγεζ αοηυ ημ παναηηδνζζηζηυ ημο απυ ημζκμφ ηυζιμο. 

Με άθθμ θυβζα, εκχ βεκζηά μ πθμοναθζζιυξ είκαζ απαναίηδημξ ζημκ θειζκζζηζηυ 

ιεηαιμκηενκζζιυ, δ Fricker επζζδιαίκεζ υηζ είκαζ αηυιδ πζμ ακαβηαίμ έκα 

ζοβηεηνζιέκμ είδμξ πθμοναθζζιμφ. Σίεεηαζ, υιςξ, ημ ενχηδια: Γεκ ιπμνεί κα 

πνμηφρεζ έκαξ ιεηαιμκηένκμξ θειζκζζιυξ μ μπμίμξ παναηηδνίγεηαζ ηαζ απυ έκακ 

πθμοναθζζιυ πνχηδξ ηάλδξ; Η απάκηδζδ ηαείζηαηαζ ανκδηζηή ζημ δεδμιέκμ πθαίζζμ, 

ηαεχξ δ Fricker εζηζάγεζ ζημ μλφ ακηζ-επζζηδιμθμβζηυ νεφια ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ  

εκ ζπέζεζ ιε ηδ θειζκζζηζηή εεςνία. 

 Σέθμξ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ Fraser δδθχκεζ υηζ εηθαιαάκεζ ημκ 

ιεηαιμκηενκζζιυ ζηδ θζθμζμθία ηαζ ηδκ ημζκςκζηή εεςνία ςξ ιζα ηαίνζα ιεηαηυπζζδ 

απυ ιζα επζζηδιμθμβζηή πνμαθδιαηζηή ζε ιζα θμβμεεηζηή πνμαθδιαηζηή. Με άθθα 

θυβζα, ακηζθαιαάκεηαζ ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ ςξ ιζα ιεηάααζδ απυ έκα είδμξ 

ακηακάηθαζδξ ημο ηυζιμο ζημκ κμο πνμξ ηδκ απυδμζδ ζδιαζίαξ ηαζ αανφηδηαξ ζε 

πμθζηζζιζηά ζοβηνμηδιέκα ημζκςκζηά κμήιαηα. (Fraser, 1995a, ζ. 157) 

 Η Fricker, θμζπυκ, λεηζκά απυ ημ βεκζηυ γήηδια ηδξ πμθζηζηήξ επάνηεζαξ ηδξ 

ακάδεζλδξ ηδξ δζαθμνάξ ζημκ ιεηαιμκηενκζζιυ ηαζ απυ ηδκ αδοκαιία ζοβηνυηδζδξ 

βκήζζςκ ηνζζζαηχκ ζζπονζζιχκ αθθά, ζηδ ζοκέπεζα, ζηνέθεηαζ ζημ επζιένμοξ γήηδια 

ημο πθμοναθζζιμφ ζημ μπμίμ επζηεκηνχκεηαζ, δίκμκηαξ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, ζηδκ 

ηνζηζηή ηδξ ηεπκζηυ παναηηήνα ηαζ πάκμκηαξ, πανάθθδθα, ηδ ζθαζνζηυηδηα ηδξ 

ηνζηζηήξ ηδξ ακαθμνζηά ιε ημκ ιεηαιμκηένκμ θειζκζζιυ. 

  ηδκ επυιεκδ εκυηδηα, ελεηάγεηαζ δ επζηεθεζηζηή εεςνία ηδξ JudithButler,ιε 

αάζδ ηονίςξ ημαζαθίμ ηδξ GenderTrouble. Feminism and the Subversion ofI dentity 

(1990), ημ μπμίμ εκηάζζεηαζ ζηζξ ιεηαιμκηένκεξ θειζκζζηζηέξ ζοιαμθέξ αθθά 

λεπςνίγεζ βζα ηδκ ζδζαίηενδ εκκμζμθυβδζδ ημο θφθμο ζηδκ μπμία πνμααίκεζ. 
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4.5 Η επηηειεζηηθή ζεωξία γηα ην θύιν 

Απυ ηδ  ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980, ανπίγεζ κα αζηείηαζ ηνζηζηή ζηδ δζάηνζζδ 

ιεηαλφ αζμθμβζημφ ηαζ ημζκςκζημφ θφθμο ηαζ κα αιθζζαδηείηαζ ημ απυθοηα αζμθμβζηυ 

θοζζηυ θφθμ ςξ ακελάνδημ απυ ηάεε ημζκςκζηή ζδιαζζμδυηδζδ. Η Butler, ζημ 

πθαίζζμ αοηυ, εηθαιαάκεζ ημ αζμθμβζηυ θφθμ ςξ πμθζηζζιζηή ηαηαζηεοή, 

ακαηνέπμκηαξ, έηζζ, ηδ δζαθμνά ιεηαλφ αζμθμβζημφ ηαζ ημζκςκζημφ θφθμο ηαζ 

επζθένμκηαξ ηδκ απμδζάνενςζδ ημο θειζκζζηζημφ οπμηεζιέκμο. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, 

αθθάγεζ νζγζηά δ ζδιαζζμθυβδζδ ηδξ έιθοθδξ ηαοηυηδηαξ ηαζ δ θειζκζζηζηή εεςνία 

ζηνέθεζ ηα εκδζαθένμκηά ηδξ ζε άθθεξ ηαηεοεφκζεζξ, ηαζ πάκηςξ ιαηνζά απυ ηδκ 

εκυηδηα ημο θειζκζζηζημφ οπμηεζιέκμο. (Κακηζά, 2009, ζζ. ix-xviii) 

  Η δζενεφκδζδ ηδξ επζηεθεζηζηήξ εεςνίαξ βζα ημ θφθμ ηδξ Butler ηαείζηαηαζ 

ακαβηαία ηαζ ςξ ζοκέπεζα ηδξ ακάθοζδξ ηςκ εεςνζχκ ημο θειζκζζηζημφ 

ιεηαιμκηενκζζιμφ πμο ελεηάζηδηακ ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα. Η Butler είκαζ ιζα 

ιεηαιμκηένκα θειζκίζηνζα δ μπμία αζπμθείηαζ ζδζαίηενα ιε ηδκ έκκμζα ημο θφθμο, 

πνμηείκμκηαξ ιζα ζδζαίηενα πνςηυηοπδ εεςνία πμο απακηά ηονίςξ ζημ αζαθίμ ηδξ 

Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity (1990). 

 Πχξ ημπμεεηείηαζ δ Butler ςξ ιεηαιμκηένκα θειζκίζηνζα ακαθμνζηά ιε ημ 

γήηδια ημο θειζκζζηζημφ οπμηεζιέκμο ηαζ πμζα δ εέζδ ηςκ βοκαζηχκ ζηδ εεςνία ηδξ;  

Η Butler οπμζηδνίγεζ υηζ μζ πμθθαπθμί απμηθεζζιμί επδνεάγμοκ ηδ ζοβηνυηδζδ ημο 

θειζκζζηζημφ οπμηεζιέκμο ηαζ απεζθμφκ ηδκ εκυηδηα ημο θειζκζζηζημφ ειείξ. (Butler, 

1992, ζ. 14). Ακαβκςνίγεζ υηζ δ ηαηδβμνία ηςκ βοκαζηχκ έπεζ οπμζηδνζπηεί ςξ 

οπανηηή ηαοηυηδηα ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία, ηαεχξ απμηεθεί ημ οπμηείιεκμ ημ μπμίμ 

ακαγδηά πμθζηζηή ακηζπνμζχπεοζδ ηαζ έπεζ ακάβηδ απυ ιζα βθςζζζηή παναβςβή 

θυβμο δ μπμία εα ακηζπνμζςπεφεζ ηζξ βοκαίηεξ ηαζ εα ηζξ ηαεζζηά πμθζηζηά μναηέξ. 

(Butler, 2009, ζ. 25). ιςξ, αοηή δ φπανλδ ιζαξ ακαβκςνζζιέκδξ πμθζηζηήξ βζα ηδ 

ζοβηνυηδζδ θειζκζζηζηχκ ζζπονζζιχκ ζημ υκμια ηςκ βοκαζηχκ μδδβεί ζηδκ ακάβηδ 

επακαδζενεφκδζδξ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ έκκμζαξ βοκαίηα. Η έκκμζα βοκαίηα έπεζ 

ζδςεεί, παναδείβιαημξ πάνζκ, ςξ δ μκημθμβζηή ζδζαζηενυηδηα ηδξ ηεηκμπμζίαξ δ μπμία 

απμηεθεί ηδ αάζδ ιζαξ ηφνζαξ ακαπανάζηαζδξ ηςκ βοκαζηχκ. Χζηυζμ, επζζδιαίκεηαζ 

υηζ δ ηνέπμοζα θειζκζζηζηή εεςνία έπεζ αζηήζεζ ηνζηζηή ζε έκα οπμηζεέιεκμ ζηαεενυ 

βοκαζηείμ οπμηείιεκμ, εκχ, ιάθζζηα, δεκ είκαζ λεηάεανμ πχξ ζοβηνμηεί αοηή δ 

πενζαυδηδ ηαηδβμνία ηςκ βοκαζηχκ. (Butler, 2006, ζζ. 390-391∙ Butler, 2009, ζ. 26) 
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 Η Butler επζζδιαίκεζ υηζ δ ζοκήεδξ ακαπανάζηαζδ ηςκ βοκαζηχκ 

πενζθαιαάκεζ ιυκμ υ,ηζ ιπμνεί κα ακαβκςνζζηεί ςξ οπμηείιεκμ, ηαεχξ ημ ηνζηήνζμ 

ζοβηνυηδζήξ ημο έπεζ μνζζηεί εη ηςκ πνμηένςκ απυ ημ πεδίμ ηδξ πμθζηζηήξ ηαζ 

βθςζζζηήξ ακαπανάζηαζδξ ημο. Άνα, αοηή δ ζοβηνυηδζδ ηςκ βοκαζηχκ ςξ 

θειζκζζηζημφ οπμηεζιέκμο ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ βθχζζαξ ηαζ ηδξ πμθζηζηήξ απμηεθεί 

βζα ηδκ Butler ιζα πεζεανπζηή ηακμκζημπμζδηζηή ηαηδβμνία, ηαεχξ ηαζ έκακ 

θμβμεεηζηυ ζπδιαηζζιυ ημο πμθζηζημφ ζοζηήιαημξ, ιέζα ζημ μπμίμ ηίεεηαζ ηαζ ημ 

μπμίμ εεςνείηαζ υηζ ζοιαάθθεζ ηαοηυπνμκα ζηδ πεζναθέηδζδ ημο θειζκζζηζημφ 

οπμηεζιέκμο. (Αεακαζίμο, 2009, ζ. 219∙ Butler, 2009, ζ. 26) ιςξ, εάκ μζ βοκαίηεξ 

ςξ θειζκζζηζηυ οπμηείιεκμ οπυηεζκηαζ ζηζξ ζπέζεζξ ελμοζίαξ, πχξ είκαζ δοκαηή δ 

πεζναθέηδζδ ηαζ δ ελεθζηηζηή ημζκςκζηή πμνεία ημοξ; 

 Η Butler εα επζζδιάκεζ υηζ δ επζδίςλδ ιζαξ ημζκήξ μζημοιεκζηήξ ηαοηυηδηαξ 

ςξ θειζκζζηζημφ οπμηεζιέκμο ιπμνεί κα ζοκδεεεί ιε ηδκ ηαηαπίεζδ ηςκ βοκαζηχκ 

ζημ πθαίζζμ ιζαξ μζημοιεκζηήξ παηνζανπίαξ, δ μπμία οπμαζαάγεζ ηζξ βοκαίηεξ ζηδ 

αάζδ ηςκ ημζκχκ ειπεζνζχκ ημοξ. Η Butler επζζδιαίκεζ υηζ, πανά ηδκ ηνζηζηή δ μπμία 

έπεζ αζηδεεί ζηδκ μζημοιεκζηή παηνζανπία βζα ηδκ αβκυδζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

πμθζηζζιζηχκ πθαζζίςκ έιθοθδξ ηαηαπίεζδξ, δ θειζκζζηζηή εεςνία ζοκεπίγεζ κα 

επζηεκηνχκεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ έκκμζα βοκαίηα. (Butler, 2009, ζ. 28) 

Ακηίεεηα, δ ίδζα ακηζιεηςπίγεζ ημ θειζκζζηζηυ «ειείξ» ςξ θακηαζζαηή ηαηαζηεοή δ 

μπμία δεκ αζπμθείηαζ ιε ηδκ εζςηενζηή πμθοπθμηυηδηα ημο υνμο. Καηαδεζηκφεζ ηδκ 

οπμκυιεοζδ ηδξ εεςνμφιεκδξ εκυηδηαξ ημο θειζκζζηζημφ οπμηεζιέκμο απυ ημκ ίδζμ 

ημκ ακηζπνμζςπεοηζηυ θυβμ ζημκ μπμίμ ηίεεηαζ. Σμκίγεζ υηζ δ μζημοιεκζηή ηαηδβμνία 

βοκαίηα ςξ ημ θειζκζζηζηυ οπμηείιεκμ δεκ βίκεηαζ ηαεμθζηά απμδεηηή. Έηζζ, πανυθμ 

πμο δ ηαηδβμνία βοκαίηα ςξ θειζκζζηζηυ οπμηείιεκμ ζημπεφεζ ζηδ πεζναθέηδζδ ηςκ 

βοκαζηχκ, εκημφημζξ επζθένεζ δζάζπαζδ ηςκ βοκαζηχκ ζημ εζςηενζηυ ημο θειζκζζιμφ. 

  Η Butler ηαηαδεζηκφεζ ηδκ ακαβηαζυηδηα επακελέηαζδξ ηςκ μκημθμβζηχκ 

ηαηαζηεοχκ ηδξ ηαοηυηδηαξ ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία ηαζ πναηηζηή, δ μπμία επδνεάγεζ 

ηδκ ακηζπνμζςπεοηζηή πμθζηζηή ζημκ θειζκζζιυ. Θέηεζ ημ γήηδια ηδξ οπμκυιεοζδξ 

ηςκ θειζκζζηζηχκ ζηυπςκ απυ ηδκ ίδζα ηδκ ακαβηαζυηδηα εειεθίςζδξ ημο θειζκζζιμφ 

ζηζξ βοκαίηεξ ςξ οπμηείιεκμ, απμθένμκηαξ ηδκ ακηζπνμζςπεοηζηυηδηα ημο 

θειζκζζιμφ. 
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 Μμθμκυηζ, υιςξ, αοηή δ ηαηαζηεοή ηςκ βοκαζηχκ ςξ ζηαεενμφ οπμηεζιέκμο 

ιπμνεί κα πναβιμπμζεί ηζξ έιθοθεξ ζπέζεζξ, ιήπςξ δ απμοζία επίηθδζδξ ηδξ 

ηαηδβμνίαξ ηςκ βοκαζηχκ ςξ θειζκζζηζημφ οπμηεζιέκμο απμηθείεζ εη ηςκ πνμηένςκ 

ηδκ ακηζπνμζςπεοηζηή πμθζηζηή ημο θειζκζζιμφ; Η Butler αζηεί ηνζηζηή ζε ιζα 

εεςνμφιεκδ ακηζπνμζςπεοηζηή δφκαιδ ημο θειζκζζιμφ δ μπμία αθμνά οπμηείιεκα 

ηαηαζηεοαγυιεκα ιέζς ημο απμηθεζζιμφ ηςκ ιδ ζοιιμνθςιέκςκ ζηα ηακμκζζηζηά 

πνυηοπα οπμηεζιέκςκ. Σμκίγεζ υηζ δ θειζκζζηζηή πμθζηζηή δεκ ιπμνεί κα ααζίγεηαζ 

ζηδκ ηαοηυηδηα ημο θειζκζζηζημφ οπμηεζιέκμο, αθμφ ημ οπμηείιεκμ ζοβηνμηείηαζ ζε 

έκα πεδίμ ελμοζίαξ ημ μπμίμ δεκ ελεηάγεηαζ. (Butler, 2009, ζζ. 29-30, 185). Άπαλ ηαζ 

δ εκυηδηα ημο θειζκζζηζημφ οπμηεζιέκμο οπμκμιεοηεί, πμζα δ ζοκέπεζα πμο αοηή 

επζθένεζ ζηδκ ηαηδβμνία βοκαίηα ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία; 

 Η Butler απμννίπηεζ ημ ηαεμθζηυ πενζεπυιεκμ (universal content) ηδξ 

ηαηδβμνίαξ βοκαίηα ηαζ ηδκ ηακμκζζηζηή βοκαζηεία ηαοηυηδηα ςξ ημ ζηαεενμπμζδηζηυ 

έδαθμξ ημο θειζκζζιμφ. Απμννίπηεζ ηδκ φπανλδ ιζαξ εκζαίαξ ηαηδβμνίαξ δ μπμία 

ιπμνεί κα ζοιπενζθαιαάκεζ ηάεε βοκαζηεία ζδζαζηενυηδηα ηαζ ακηζηίεεηαζ ζηδκ 

μζημοιεκζηή ηαηδβμνία βοκαίηα ζηδ αάζδ ιζαξ ρεοδαζζεδηζηήξ πμθζηζηήξ 

αθθδθεββφδξ ημο ιέθθμκημξ. Θεςνεί υηζ δεκ ανηεί ιυκμ κα βίκεζ μναηή δ βοκαζηεία 

μπηζηή ηαζ δ βοκαζηεία ζδζαζηενυηδηα ζηδκ ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζζιζηή γςή ιέζς ηδξ 

ακαβκχνζζδξ ηδξ ηαηδβμνίαξ βοκαίηα. Υνεζάγεηαζ, επζπθέμκ, κα δζενεοκδεεί ηαζ δ 

πναβιαηζηή γςή ηςκ βοκαζηχκ. Η ηαηδβμνία βοκαίηα είκαζ ακάβηδ κα ελεηαζηεί 

ηνζηζηά. (Butler, 2006, ζζ. 390-391) 

 Η Butler ημκίγεζ υηζ δ θειζκζζηζηή ακάδεζλδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ επζιένμοξ 

ζδζμηήηςκ πμο μνίγμοκ ηδκ ηαηδβμνία βοκαίηα εα ηδκ ηαεζζημφζε έκακ υνμ 

ακμζπηυηδηαξ. Ακηζιεηςπίγεζ, θμζπυκ, ηζξ νήλεζξ ιεηαλφ βοκαζηχκ βζα ημ πενζεπυιεκμ 

ημο υνμο βοκαίηα ςξ αάζδ ημο θειζκζζιμφ. Δπμιέκςξ, ιε ηδκ απυννζρδηδξ βοκαίηαξ 

ςξ ζηαεενήξ ακαθμνάξ, δ Butler επζζδιαίκεζ ηδ δοκαηυηδηα βζα κέεξ δζαιμνθχζεζξ 

ημο υνμο βοκαίηα, ηαεχξ δ παναδεδμιέκδ ακαθμνά ηδξ ηαηδβμνίαξ βοκαίηα έπεζ 

ζοκδεεεί ιε εέζεζξ οπμηαβήξ, εκχ ημ αίηδια είκαζ δ επέηηαζδ ηςκ ζδιαζζχκ ηδξ 

έκκμζαξ βοκαίηα. Η Butler ακηζιεηςπίγεζ ηδκ απμδυιδζδ ημο θειζκζζηζημφ 

οπμηεζιέκμο ςξ απεθεοεένςζδ απυ ηζξ δζάθμνεξ μκημθμβίεξ ζηζξ μπμίεξ πενζμνίγεηαζ 

ηαζ ςξ απυδμζδ πμθθαπθχκ ζδιαζζχκ. (Butler, 1992, ζζ. 14-16) 
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 Ο ζοθθμβζζιυξ ηδξ Butler ελεηάγεζ ηδκ πζεακυηδηα ζοβηνυηδζδξ πμθζηζηχκ 

ζοιιαπζχκ μζ μπμίεξ δεκ πνμηαεμνίγμοκ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ βοκαζηχκ. Πνυηεζηαζ βζα 

ζοκακηήζεζξ δζαθμνεηζηχκ βοκαζηχκ ιε ζηυπμ ηδ ζοιιαπία ημοξ, πανά ηζξ 

λεπςνζζηέξ ημοξ ηαοηυηδηεξ ηαζ πςνίξ κα πνμτπμηίεεηαζ δ ακάβηδ φπανλδξ εκυηδηαξ 

ζηδκ ίδζα ηδκ ηαηδβμνία βοκαίηα. Η Butler ημκίγεζ υηζ ζηυπμξ δεκ είκαζ δ 

ζοιπθήνςζδ ιζαξ πνμτπάνπμοζαξ ηαηδβμνίαξ ηςκ βοκαζηχκ ιε παναηηδνζζηζηά 

θοθήξ, ηάλδξ ηαζ δθζηίαξ, ιε ζημπυ ηδκ επίηεολδ πθδνυηδηαξ ηδξ ηαηδβμνίαξ. 

Ακηίεεηα, είκαζ ακάβηδ κα ζοκεζδδημπμζδεεί υηζ δ ηαηδβμνία ηςκ βοκαζηχκ δεκ 

ιπμνεί κα είκαζ πμηέ πθήνδξ. ε ιζα πμθζηζηή ζοιιαπζχκ ιπμνεί κα ζοβηνμηδεεί ιζα 

πνμζςνζκή εκυηδηα ζε ηάεε δνάζδ, δ μπμία δεκ ζημπεφεζ ζε ιζα εκζαία ηαοηυηδηα. 

(Butler, 2009, ζζ. 40-41). Η Butler, θμζπυκ, λεηζκά ημκ ζοθθμβζζιυ ηδξ βζα ηδκ 

έιθοθδ ηαοηυηδηα ιε ιζα ιεηαιμκηένκα απυννζρδ ημο ηαεμθζημφ πενζεπμιέκμο ηδξ 

ηαηδβμνίαξ βοκαίηα, πνμαάθθμκηαξ ηδκ απμδυιδζδ ημο θειζκζζηζημφ οπμηεζιέκμο. Η 

εεςνία ηδξ εηθνάγεζ έκα απυ ηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ημο θειζκζζηζημφ 

ιεηαιμκηενκζζιμφ πμο είκαζ δ ηνζηζηή ζηδκ εκυηδηα ηδξ ηαηδβμνίαξ βοκαίηα. 

 Η εεςνία ηδξ Butler ιεηαααίκεζ απυ ηδ δζενεφκδζδ ηδξ ηαηδβμνίαξ βοκαίηα 

ζηδκ ακάθοζδ ημο θφθμο. Πζζηεφεζ υηζ δ θαζκμιεκμθμβία θεζημονβεί ςξ αθεηδνία βζα 

ηδ θειζκζζηζηή πενζβναθή ηδξ βζα ημ θφθμ ηαζ, υπςξ ηαζ δ θειζκζζηζηή εεςνία, 

ζημπεφεζ ζηδ εειεθίςζδ ηςκ εεςνζχκ ηδξ ζηδκ ειπεζνία πμο αζχκμοκ ηα άημια αθθά 

ηαζ ζηδκ ακάδεζλδ ημο νυθμο ηςκ ζοβηνμηδηζηχκ πνάλεςκ ηςκ αηυιςκ ζηδ 

ζοβηνυηδζδ ημο ηυζιμο. Τπμζηδνίγεζ υηζ ημ θειζκζζηζηυ πνυηαβια «ημ πνμζςπζηυ 

είκαζ πμθζηζηυ» δεκ ζδιαίκεζ ιυκμ υηζ δ ειπεζνία ηςκ οπμηεζιέκςκ επδνεάγεηαζ απυ 

ηζξ πμθζηζηέξ νοειίζεζξ αθθά ηαζ υηζ αοηή επδνεάγεζ ηζξ πμθζηζηέξ δζεοεεηήζεζξ. Η 

θειζκζζηζηή εεςνία δζενεοκά ημκ ηνυπμ πμο μζ πμθζηζζιζηέξ δμιέξ πναβιαηχκμκηαζ 

ηαζ ακαπανάβμκηαζ απυ ηζξ πνάλεζξ ηςκ οπμηεζιέκςκ ηαζ εκηάζζεζ ηα οπμηζεέιεκα 

πνμζςπζηά γδηήιαηα ηαζ πνμαθήιαηα ιέζα ζε έκα ημζκυ πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ. Σμ 

πνμζςπζηυ ααζίγεηαζ ζηζξ εηάζημηε ημζκςκζηέξ δμιέξ ηαζ, έηζζ, ηαείζηαηαζ πμθζηζηυ.  

Η δζεφνοκζδ ηδξ ηαηδβμνίαξ ημο πνμζςπζημφ ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία βζα ηδ 

ζοιπενίθδρδ πμθζηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ δμιχκ ζοκεπάβεηαζ ζοβηνυηδζδ ηαζ 

ακαπαναβςβή ηςκ έιθοθςκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ ζπέζεςκ ιέζς ηςκ πνάλεςκ ηςκ 

οπμηεζιέκςκ. (Butler, 2006, ζζ. 387-388). Η Butler, θμζπυκ, ημκίγεζ υηζ μζ ειπεζνίεξ 

ηαζ πνάλεζξ έπμοκ ζδιαζία βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο θφθμο ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία ηαζ 

αοηή δ εέζδ ηδξ εα απμηεθέζεζ ηδ αάζδ ηδξ επζηεθεζηζηήξ ηδξ εεςνίαξ βζα ημ θφθμ. 
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 Η Butler ακαδεζηκφεζ ηδκ ακαβηαζυηδηα ηνζηζηήξ ζηδ δζενβαζία ζοβηνυηδζδξ 

ημο θφθμο, πνμηεζιέκμο κα βίκεζ δοκαηή δ θειζκζζηζηή ακάθοζδ ηδξ έιθοθδξ 

ηαηαπίεζδξ εκ ζπέζεζ ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ημο θφθμο ζηδ αάζδ μκημθμβζηχκ 

ηαηδβμνζχκ. Θέηεζ ημ ενχηδια πχξ ζοβηνμηείηαζ ημ θφθμ, βζα κα ακαπηφλεζ, ζηδ 

ζοκέπεζα, έκακ θζθμζμθζηυ θυβμ πάκς ζηδ δζενβαζία ηςκ πνάλεςκ μ μπμίμξ 

ζοκδέεηαζ ιε ηδκ παναζηαζζαηή επζηέθεζδ. πςξ ζοβηνμηείηαζ δ ημζκςκζηή 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ δ πμθζηζζιζηή ηαοηυηδηα απυ ηζξ ηαεδιενζκέξ πνάλεζξ ηςκ 

οπμηεζιέκςκ ηδξ ημζκςκζηήξ δνάζδξ ζηδ θαζκμιεκμθμβζηή εεςνία βζα ηζξ πνάλεζξ, 

μιμίςξ δ Butler επζπεζνεί κα ακαθφζεζ ηδκ ειθοθμπμίδζδ ηςκ ζςιάηςκ ηαζ ηδ 

ζοβηνυηδζδ ημο θφθμο ημοξ. (Butler, 2006, ζζ. 381,393, 400)  

 Πχξ λεδζπθχκεηαζ ζηαδζαηά δ ζοθθμβζζηζηή ηδξ Butler βζα ηδ ζοβηνυηδζδ 

ημο θφθμο ζημ Αναηαπασή θύλος, Ο θεμινιζμόρ και η αναηποπή ηηρ ηαςηόηηηαρ 

(1990); ε πμζμοξ εεςνδηζημφξ ζηδνίγεηαζ, ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηδκ επζπεζνδιαημθμβία 

ηδξ, πνμηεζιέκμο κα πνμηείκεζ ηδκ επζηεθεζηζηή εεςνία βζα ηδκ έιθοθδ ηαοηυηδηα; 

Πχξ αοηή δ πμθοιμνθία μπηζηχκ ηαζ εεςνζχκ μδδβεί ηδ Butler ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ 

εεςνίαξ ηδξ βζα ημ θφθμ; 

 Η ζοθθμβζζηζηή ηδξ Butler ζηνέθεηαζ ζηδ θνάζδ ηδξ Beauvoir «δεκ βεκκζέηαζ 

ηακείξ βοκαίηα, βίκεηαζ» ηαζ επζζδιαίκεζ ηδκ φπανλδ εκυξ δνχκημξ οπμηεζιέκμο ζηδκ 

ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ημο θφθμο ζφιθςκα ιε ηδ Beauvoir, πανάθδθα, υιςξ, ιε ηδκ 

φπανλδ εκυξ είδμοξ πμθζηζζιζημφ ηαηακαβηαζιμφ βζα αοηή ηδκ ηαηαζηεοή, μ μπμίμξ 

υιςξ δεκ ζοβηνμηείηαζ απυ ημ αζμθμβζηυ θφθμ. Η Butler ημκίγεζ, υιςξ, υηζ ηάεε 

πμθζηζζιζηυξ θυβμξ μνζμεεηεί ηζξ δοκαηέξ έιθοθεξ δζεοεεηήζεζξ μζ μπμίεξ θεζημονβμφκ 

ςξ έκα είδμξ ηαηακαβηαζιμφ βζα ημ πεδίμ ημο δζακμδημφ θφθμο. (Butler, 2009, ζ. 33-

34) 

 Η ζοθθμβζζηζηή ηδξ Butler ζηνέθεηαζ, αηυιδ, ζημκ ζζπονζζιυ ημο Foucault 

βζα ηδ θμβμεεηζηή παναβςβή ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ μ Foucault 

πνμααίκεζ ζηδ ζφκδεζδ ιεηαλφ ημο εεςνμφιεκμο αζμθμβζημφ θφθμο ηαζ ηδξ 

ζελμοαθζηυηδηαξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ημ αζμθμβζηυ θφθμ ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ηδκ 

ζζημνζηά ηαεμνζζιέκδ ζελμοαθζηυηδηα ςξ δοαδζηυ, εκημφημζξ εεςνείηαζ ςξ αζηία ηδξ 

ζελμοαθζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ αηυιςκ. (Butler, 2009, ζ. 50∙ Κακηζά, 2009, ζ. x). ε 

αοηή ηδκ ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ημο αζμθμβζημφ θφθμο εα επακέθεεζ δ Butler ζηδ 
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ζοκέπεζα ηδξ επζπεζνδιαημθμβίαξ ηδξ, υηακ εα πνμηείκεζ ηδ δζηή ηδξ εεςνία βζα ηδ 

ζοβηνυηδζδ ημο θφθμο. 

 ηδ ζοκέπεζα, δ ζοθθμβζζηζηή ηδξ Butler ηαηαδεζηκφεζ ηδ ζφκδεζδ ημο 

δοαδζημφ αζμθμβζημφ θφθμο ιε ηδκ οπμπνεςηζηή εηενμθοθμθζθία ηαζ ηδκ 

ακαπαναβςβή ζημ ένβμ ηδξ Wittig. Δπζζδιαίκεζ ηδ εέζδ ηδξ Wittig υηζ ημ 

εεςνμφιεκμ αζμθμβζηυ θφθμ, ημ μπμίμ δεκ δζαηνίκεηαζ ζηδκ μοζία απυ ημ ημζκςκζηυ, 

δεκ είκαζ θοζζηυ αθθά ζοκζζηά ιζα ηαηδβμνία, έκα ζδιάδζ, ηδξ οπμπνεςηζηήξ 

εηενμθοθμθζθίαξ ηαζ ηδξ ακαπαναβςβζηήξ ζελμοαθζηυηδηαξ, ημ μπμίμ υιςξ ιπμνεί 

κα ελαθεζθεεί αηνζαχξ ιέζς ηδξ αιθζζαήηδζδξ ηδξ εεζιμπμζδιέκδξ 

εηενμθοθμθζθίαξ. ηακ μζ βοκαίηεξ, ζφιθςκα ιε ηδ Wittig, ηαοηίγμκηαζ ιε ημ θφθμ, 

ηαοηίγμκηαζ ιε ημ εεςνμφιεκμ ζελμοαθζημπμζδιέκμ βοκαζηείμ ζχια ηαζ, έηζζ, 

ελαζνμφκηαζ απυ ηδκ επζηνάηεζα ηδξ αοημκμιίαξ δ μπμία παναηηδνίγεζ ημοξ άκδνεξ ςξ 

οπμηείιεκα. Ακηζεέηςξ, δ Wittig ανκείηαζ υηζ δ θεζαία είκαζ βοκαίηα, ηαεχξ δεκ 

πνέπεζ κα μνίγεηαζ απυ ιζα ακηζεεηζηή ζπέζδ ιε ημοξ άκδνεξ, υπςξ ζοιααίκεζ ζημ 

εηενμθοθμθζθζηυ πθαίζζμ, αθθά ηδκ οπενααίκεζ. Ακηίεεηα, δ Wittig ζζπονίγεηαζ υηζ δ 

θεζαία δεκ έπεζ θφθμ. Δπμιέκςξ, ζφιθςκα ιε ηδ Wittig, μζ βοκαίηεξ ιπμνμφκ κα 

βίκμοκ οπμηείιεκα ιυκμ ιέζς ηδξ ηαηαζηνμθήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ ημο θφθμο ηαζ ηδξ 

απυννζρδξ ηάεε θυβμο πενί θφθμο, ηαεχξ αοηυ ηαηαπζέγεζ ηζξ βοκαίηεξ.  Η Wittig 

πνμαάθθεζ ηδκ ακάβηδ κα απμννζθεεί ηαζ δ ηαηδβμνία ημο θφθμο ηαζ ημ ακηίζημζπμ 

εηενμθοθμθζθζηυ ζφζηδια, εέημκηαξ ηζξ βοκαίηεξ ςξ μιζθμφκηα οπμηείιεκα ζηδ 

βθχζζα. Σμκίγεζ, αέααζα, υηζ αοηή δ αζφιιεηνδ βθχζζα εκυξ ηαεμθζημφ ακδνζημφ 

οπμηεζιέκμο ηαζ ιζαξ βοκαζηείαξ ζδζαίηενδξ μιζθήηνζαξ δεκ είκαζ εββεκήξ ζηδκ ίδζα ηδ 

βθχζζα. (Butler, 2009, ζζ. 46, 53-54, 150-164) 

 Η Butler ακηζηίεεηαζ ζηδ εεχνδζδ ηδξ Wittig πενί ιζαξ μιμθοθμθζθίαξ 

εκηεθχξ ακελάνηδηδξ απυ ημοξ ηακυκεξ ηδξ εηενμθοθμθζθίαξ ηαεχξ ηαζ ζε ιζα ηαηά 

αμφθδζδ εηενμθοθμθζθία εεςνμφιεκδ ςξ αδφκαηδ. Δηθαιαάκεζ ηδκ μιμθοθμθζθία 

ςξ ειπθεηυιεκδ ζηδκ εηενμθοθμθζθία, ιέζς ηδξ δοκαηυηδηαξ ιζαξ πανςδζαηήξ 

αιθζζαήηδζδξ ηςκ οπανπυκηςκ εηενμθοθμθζθζηχκ ηακυκςκ ηαζ ηαηαζηεοχκ.  

(Butler, 2009, ζζ. 150-164). Η Butler, θμζπυκ, ζηδ αάζδ ηδξ ακάθοζήξ ηδξ, ακηθεί 

απυ ηδ Wittig ηονίςξ ηδκ ηαεμνζζηζηή εεζιμπμζδιέκδ ζφκδεζδ θφθμο ηαζ 

εηενμθοθμθζθίαξ, πςνίξ αοηυ κα ζοκεπάβεηαζ υηζ δ ίδζα εα οπεναζπζζηεί ηδκ αηναία 

εέζδ ηδξ Wittig βζα ηδκ ακάβηδ ηαηαζηνμθήξ ηαζ απυννζρδξ ηδξ ηαηδβμνίαξ ημο 

θφθμο. 
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 Η Butler, ζηδ ζοκέπεζα, δζαιμνθχκμκηαξ ηδ ζοθθμβζζηζηή ηδξ, ιεηαααίκεζ ζημ 

γήηδια ηδξ «πνςηανπζηήξ απαβυνεοζδξ» ζηδ θαηακζηή εεςνία, ζηδκ μπμία 

ζηδνίγεηαζ ηαζ δ ιεηαθαηακζηή εεςνία ηδξ Irigaray. ε εεςνίεξ, υπςξ δ θαηακζηή, ημ 

ακδνζηυ οπμηείιεκμ δμιείηαζ απυ ημκ κυιμ απαβυνεοζδξ ηδξ αζιμιζλίαξ ζηδ αάζδ 

ηδξ εηενμθοθμθζθίαξ, εκχ, απυ ηδκ άθθδ, ημ βοκαζηείμ δεκ εεςνείηαζ οπμηείιεκμ 

αθθά δ έθθεζρδ ημο. (Butler, 2009, ζ. 55). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ Butler ζδιεζχκεζ ημκ 

ζζπονζζιυ ηδξ Irigaray υηζ μζ βοκαίηεξ πανμοζζάγμκηαζ ςξ ιδ ακαπαναζηάζζιμ 

ζημζπείμ, ιδ κμδηυ θφθμ ιέζα ζηδκ ακδνμηναηζηή βθχζζα. Οζ βοκαίηεξ, ζφιθςκα ιε 

ηδκ Irigaray, δεκ ιπμνμφκ κα ακαπαναζηαεμφκ ςξ οπμηείιεκα, εεςνμφκηαζ ςξ 

βθςζζζηή απμοζία, ςξ απμηθεζζιυξ απυ ιζα θαθθμβμηεκηνζηή βθχζζα, ςξ ιδ 

ζδιαζζμδμηήζζιεξ. Γζα ηδκ Irigaray, ημ ημζκςκζηυ θφθμ ςξ ζδιάδζ ακήηεζ ζε ιζα 

δβειμκζηή ακδνζηή ζδιαζζμδυηδζδ ηαζ, βζα ημκ θυβμ αοηυ, είκαζ ακαβηαία δ 

ζοβηνυηδζδ ιζαξ άθθδξ δζαθμνεηζηήξ ζδιαζζμδμηζηήξ μζημκμιίαξ, πνμηεζιέκμο κα 

ακαζηαθεί δ δζαβναθή ημο βοκαζηείμο θφθμο ςξ απμηθεζζιμφ. (Butler, 2009, ζζ. 33-

38, 45, 53-54) 

 Η ζοθθμβζζηζηή ηδξ Butler πνμζδίδεζ ηαεμθζηεοηζηέξ αθέρεζξ ηαζ ακηζηίεεηαζ 

ζηδ εεςνία ηδξ Irigaray βζα ηδκ φπανλδ ιζαξ ιμκμθμβζηήξ ακδνμηναηζηήξ μζημκμιίαξ 

ζε ηάεε ζζημνζηυ ηαζ πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ έιθοθδξ δζαθμνάξ  ιέζα ζε έκακ 

παβηυζιζμ θαθθμβμηεκηνζζιυ, ηαεχξ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, μ θαθθμβμηεκηνζζιυξ 

ιπμνεί κα αοημεκζζπφεηαζ ακηί κα ηίεεηαζ οπυ αιθζζαήηδζδ, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ 

δζάθμνα ακαπηφβιαηα εκυξ παβηυζιζμο θαθθμβμηεκηνζζιμφ. (Butler, 2009, ζ. 39). 

Πναβιαηεφεηαζ, υιςξ, ηδ εεςνία ηδξ Irigaray ςξ έκακ ηνυπμ ζοβηνυηδζδξ ημο θφθμο 

ζηδ αάζδ ηδξ εηενμθοθμθζθίαξ, μ μπμίμξ ηίεεηαζ ζημ ιεηαιμκηένκμ πθαίζζμ. 

 ηδ ζοκέπεζα, δ Butler πνμαάθθεζ ζηδ ζοθθμβζζηζηή ηδξ ημ γήηδια ηδξ 

παηνζανπίαξ ςξ έκα ζζημνζηυ θαζκυιεκμ ημ μπμίμ έπεζ θοζζημπμζδεεί. Δπζζδιαίκεζ υηζ 

δ παηνζανπία ηείκεζ κα πανααθέπεζ ηα δζαηνζηά ζημζπεία ηδξ έιθοθδξ αζοιιεηνίαξ ζε 

ηάεε δζαθμνεηζηυ πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε ηδ Butler, 

εάκ ιζα δοκαηυηδηα ιεθθμκηζηήξ ακαηνμπήξ ηαζ ηαηαζηνμθήξ ηδξ παηνζανπίαξ 

ημπμεεηδεεί ιέζα ζηδκ πνμ ηδξ παηνζανπίαξ ηαηάζηαζδ, αοηή δ δοκδηζηή ακαηνμπή 

δζαπμηίγεηαζ απυ ιζα ελζδακζηεοιέκδ πανεθεμκηζηή ζδέα ιζαξ πνςηανπζηήξ 

εδθοηυηδηαξ, πνάβια πμο αζθαθχξ δεκ απμηεθεί ημ γδημφιεκμ. (Butler, 2009, ζζ. 

63-64) 
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 ηδ ζοκέπεζα αοηήξ ηδξ ιαηνάξ ζοθθμβζζηζηήξ ηδξ, δ Butler ακαθένεηαζ ζε 

ιζα ηάζδ εφνεζδξ δμιχκ μζ μπμίεξ εβηαεζδνφμοκ ηδκ έιθοθδ ζενανπία, ιε ζημπυ ηδκ 

απυννζρδ ηςκ εεςνζχκ ηαεμθζημπμίδζδξ ηδξ βοκαζηείαξ οπμηέθεζαξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ελεηάγεζ ημκ δμιζζιυ ημο Levi Strauss, εζηζάγμκηαξ ζε ιζα 

μζημοιεκζηή δμιή νφειζζδξ ηδξ ακηαθθαβήξ ζηα ζοζηήιαηα ζοββέκεζαξ, ζφιθςκα ιε 

ηδ εεςνία αοηή. Δπζζδιαίκεζ ηδ εεχνδζδ ηςκ βοκαζηχκ ςξ ακηζηείιεκμ ακηαθθαβήξ 

ιέζς ημο βάιμο ηαζ ημκίγεζ υηζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, μζ βοκαίηεξ ακηακαηθμφκ ηδκ 

ακδνζηή ηαοηυηδηα ηαζ θεζημονβμφκ ςξ δ απμοζία ηδξ. Η Butler επζζδιαίκεζ ιε 

έιθαζδ υηζ μ ιεηαδμιζζιυξ αζθαθχξ ακηζδζαζηέθθεηαζ ιε ηδ εεςνία ημο LeviStrauss, 

ηαεχξ ακηζηίεεηαζ ζηδκ αλίςζδ μζημοιεκζηυηδηαξ ηαζ δοαδζηχκ δμιζηχκ ακηζεέζεςκ. 

(Butler, 2009, ζζ. 65-69) 

 Η Butler αζθαθχξ θαίκεηαζ ελανπήξ ανκδηζηή ζε ιζα θειζκζζηζηή 

μζηεζμπμίδζδ ηδξ δμιζζηζηήξ εεςνίαξ ημο Levi-Strauss βζα ηδκ οπενάζπζζδ ηδξ 

δζάηνζζδξ αζμθμβζηυ-ημζκςκζηυ θφθμ. Ακηζηίεεηαζ ζηδ εεχνδζδ εκυξ 

ιεηαζπδιαηζζιμφ ημο αζμθμβζημφ θφθμο ζε ημζκςκζηυ ιε αάζδ ημοξ ηακυκεξ 

ακηαθθαβήξ ηδξ ζοββέκεζαξ ςξ πμθζηζζιζημφ ιδπακζζιμφ. Ακηίεεηα, εηθαιαάκεζ ηδ 

εεχνδζδ ημο οθζημφ αζμθμβζημφ θφθμο ςξ θμβμεεηζηυ ζπδιαηζζιυ μ μπμίμξ 

θοζζημπμζείηαζ. (Butler, 2009, ζ. 65) 

 Πχξ ελδβεί δ Butler ηδ ζηάζδ ηδξ απέκακηζ ζηδ δμιζζηζηή εεςνία; Η Butler 

ηαηαδεζηκφεζ ηδκ ηάζδ ημο Levi-Strauss κα οπεναζπίγεηαζ οπμηζεέιεκεξ 

ακαβηαζυηδηεξ μζ μπμίεξ θαίκεηαζ κα πνμένπμκηαζ απυ μζημοιεκζηέξ πμθζηζζιζηέξ 

δμιέξ, υιςξ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα αοηέξ ιμζάγεζ κα πνμαάθθμοκ απθχξ ιζα 

οπμηζεέιεκδ επζηεθεζηζηή ακάβηδ. Η Butler αιθζζαδηεί ηδκ οπμηζεέιεκδ 

ηαεμθζηυηδηα ημο κυιμο ημο δμιζζιμφ, ιε ημ αζηζμθμβζηυ υηζ μ κυιμξ αοηυξ 

αοημακαζνείηαζ. Θέηεζ ημ ενχηδια εάκ είκαζ δοκαηή δ παναβςβή ιμνθμπμζήζεςκ 

ζελμοαθζηυηδηαξ μζ μπμίεξ αιθζζαδημφκ ημκ κυιμ. Δπζζδιαίκεζ, ζηδ ζοκέπεζα, ηδκ 

ειθαηζηή ηαζ οπεναμθζηή άνκδζδ ημο Levi-Strauss βζα ηδκ πζεακυηδηα πνάλεςκ 

αζιμιζλίαξ ηαζ ημκίγεζ υηζ δ απαβυνεοζδ ηδξ αζιμιζλίαξ δεκ ζοκεπάβεηαζ υηζ αοηυ 

ζοιααίκεζ πάκηα, υηζ δ απαβυνεοζδ είκαζ υκηςξ ζε ηαεμθζηή θεζημονβία. Δπμιέκςξ, δ 

Butler ακηζηίεεηαζ ζηδ εεχνδζδ πενί μζημοιεκζηχκ αθδεεζχκ ημο πμθζηζζιμφ ηαζ 

οπμζηδνίγεζ υηζ δεκ οπάνπεζ αζηζμθυβδζδ ηδξ θοζζημπμζδιέκδξ εηενμθοθμθζθίαξ, 

ηαεχξ αοηή απμηεθεί θμβμεεηζηή ηαηαζηεοή δ μπμία ηαείζηαηαζ δεδμιέκδ ζηδ 

εεςνία ημο δμιζζιμφ. (Butler, 2009, ζζ. 70-71) 
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 Η απυννζρδ ηδξ δμιζζηζηήξ εεςνίαξ απυ ηδ Butler εα ιπμνμφζε, ηαηά ηάπμζμ 

ηνυπμ, κα εεςνδεεί εη ηςκ πνμηένςκ εφθμβδ, ακ θάαεζ ηακείξ οπυρδ υηζ δ Butler 

πνμααίκεζ ζηδκ παναπάκς ηνζηζηή δζαθςκία, πνμηεζιέκμο κα ζοβηνμηήζεζ έκα υζμ ημ 

δοκαηυκ πθδνέζηενμ αθθά ηαζ πμθφπθεονμ επζπείνδια βζα ηδ εεςνία ηδξ πενί ηδξ 

επζηεθεζηζηήξ ζοβηνυηδζδξ ημο θφθμο, αιθζζαδηχκηαξ ηδ θοζζημπμζδιέκδ 

εηενμθοθμθζθία. 

 ηδ ζοκέπεζα ηδξ ζοθθμβζζηζηήξ ηδξ, δ Butler δζενεοκά πχξ ιπμνμφκ κα 

ζοβηνμημφκηαζ μζ έιθοθεξ ηαοηίζεζξ ηαζ επζπεζνεί κα ηζξ πνμζεββίζεζ ηνζηζηά. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ελεηάγεζ ηδ θαηακζηή εεχνδζδ πενί ημο «Δίκαζ» ημο Φαθθμφ ζηδ 

βθχζζα ςξ ελμοζζμδμηζηυ κυιμ. ηδ εεςνία αοηή, ημ «Δίκαζ» μ Φαθθυξ ζδιαίκεζ ηζξ 

βοκαίηεξ ςξ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ακδνζηήξ επζεοιίαξ, εκχ ημ «Έπεζκ» ημκ Φαθθυ 

ζδιαίκεζ ηδ εέζδ ηςκ ακδνχκ. Η Butler ζδιεζχκεζ υηζ, ζφιθςκα ιε ημκ Lacan, ημ 

ακδνζηυ οπμηείιεκμ θαίκεηαζ κα ζοβηνμηεί κμήιαηα ιε ηδκ πνμτπυεεζδ μζ βοκαίηεξ 

κα ακηακαηθμφκ ηδκ ακδνζηή ελμοζία ηαζ κα είκαζ υνβακμ ημο παηνζημφ κυιμο. Με 

άθθα θυβζα, ζηδ θαηακζηή εεςνία, δ έιθοθδ ηαφηζζδ ηίεεηαζ ιέζα ζηδ δοαδζηή 

ζφγεολδ ιεηαλφ ημο «Έπεζκ» ημκ θαθθυ ηαζ  ημο «Δίκαζ» μ Φαθθυξ. (Butler, 2009, ζζ. 

73-76, 86, 97, 98) 

 Δπζπθέμκ, δ Butler ηαηαδεζηκφεζ ηδ εεχνδζδ ημο Λαηάκ υηζ ιέζς ηδξ 

ιαζηανάηαξ δ βοκαίηα ειθακίγεηαζ κα είκαζ μ Φαθθυξ. Ο Φαθθυξ ζηδκ πενίπηςζδ 

ηςκ βοκαζηχκ ςξ «Δίκαζ μ Φαθθυξ» είκαζ ιζα ιαζηανάηα. Αοηυ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ 

υηζ δ μκημθμβία ημο θφθμο ακάβεηαζ ζημ θαίκεζεαζ. Μπμνεί, υιςξ, κα ζδιαίκεζ ηαζ 

υηζ δ μκημθμβζηή εδθοηυηδηα είκαζ πνυηενδ ηδξ ιαζηανάηαξ. Η Butler ενιδκεφεζ ηδ 

ιαζηανάηα ημο Lacan ςξ έκα θαίκεζεαζ ημφ είκαζ, αθθά, ηαοηυπνμκα, ηαζ ςξ άνκδζδ 

ιζαξ πνυηενδξ μκημθμβζηήξ εδθοηυηδηαξ ςξ βοκαζηείαξ επζεοιίαξ. Γζενςηάηαζ βζα ηδ 

θαηακζηή εεχνδζδ δ μπμία εηθαιαάκεζ ημ ζοιαμθζηυ ςξ ζοιιυνθςζδ ζημκ κυιμ ηαζ 

ζηδκ πμθζηζζιζηή δζακμδηυηδηα πςνίξ ηδκ φπανλδ ιζαξ εοεθζλίαξ ημο κυιμο. Η 

Butler, θμζπυκ, επζπεζνεί κα ελεηάζεζ ηζξ έιθοθεξ ηαοηίζεζξ πςνίξ ηδκ πνμτπμηζεέιεκδ 

φπανλδ εκυξ ιμκμζήιακημο ζδνοηζημφ κυιμο ηδξ θαηακζηήξ εεςνίαξ. Σμκίγεζ υηζ 

ειθακίγμκηαζ πμθθαπθέξ ηαοηίζεζξ ηαζ έιθοθεξ ιμνθμπμζήζεζξ μζ μπμίεξ 

πενζθαιαάκμοκ ζοβηνμφζεζξ. (Butler, 2009, ζζ. 86, 97, 98)  

 Η Butler ελεηάγεζ ζοιπθδνςιαηζηά ζημ ζδιείμ αοηυ ηαζ ηδκ ζδέα ηδξ 

εδθοηυηδηαξ ςξ ιαζηανάηαξ. φιθςκα ιε ηδ Riviere, δ βοκαζηεία θακηαζίςζδ υηζ 
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ηίεεηαζ ζηδ εέζδ ημο άκδνα ιε ιζα ιαζηανάηα εδθοηυηδηαξ πνμηαθεί ημκ θυαμ ηδξ 

ηζιςνίαξ. Αοηή δ ακδνζηή ηαφηζζδ ιζαξ βοκαίηαξ, δ επζεοιία ακαβκχνζζδξ ημο 

ακδνζζιμφ ηδξ ιέζς ιαζηανάηαξ, ηδκ ηαεζζηά μιμθοθυθζθδ, πςνίξ, υιςξ, αοηυ κα 

ζοκεπάβεηαζ απαναίηδηα ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ ζελμοαθζηή επζεοιία. Η Riviere, θμζπυκ, 

ζφιθςκα ιε ηδ Butler, ζοκδέεζ ηδ ιαζηανάηα ιε ηδ βοκαζηεία ζδζυηδηα ηαζ 

οπμζηδνίγεζ υηζ δεκ οπάνπεζ εδθοηυηδηα πνζκ ηδ ιάζηα. (Butler, 2009, ζζ. 80-83) 

  Πνμπςνχκηαξ αηυιδ αοηή ηδ ιεβάθδ επζπεζνδιαημθμβία, δ Butler ζηνέθεηαζ 

ηχνα ζημκ νυθμ ηςκ εζςηενζηεοιέκςκ ηαοηίζεςκ ζημκ ζπδιαηζζιυ ημο θφθμο 

ζφιθςκα ιε ημκ Freud. Δπζζδιαίκεζ υηζ, ζφιθςκα ιε ημκ Freud, ημ ζδεχδεξ ημφ εβχ 

ηαεμνίγεζ ηδκ ακδνζηή ηαζ ηδ βοκαζηεία ηαφηζζδ ηαζ ειπεδχκεζ ηδκ έιθοθδ 

ηαοηυηδηα, επζαάθθμκηαξ ηαιπμφ ηαζ ιεημοζζχκμκηαξ ηδκ επζεοιία. Σμ ζδεχδεξ ημφ 

εβχ απαβμνεφεζ ημκ βμκζυ ςξ ακηζηείιεκμ αβάπδξ ηαζ επζεοιίαξ ηαζ, έηζζ, ημ παζδί 

είηε ηαοηίγεηαζ ιε ημ θφθμ αοημφ ημο βμκέα είηε ανκείηαζ αοηή ηδκ ηαφηζζδ ηαζ 

εβηαηαθείπεζ ηδκ εηενμθοθμθζθία. Η Butler ζζπονίγεηαζ, υιςξ, υηζ ζηδ αάζδ αοηή, δ 

έιθοθδ ηαφηζζδ θεζημονβεί ςξ ιεθαβπμθία, ηαηά ηδκ μπμία εζςηενζηεφεηαζ ςξ 

απαβυνεοζδ ζηδ αάζδ ημο ηαιπμφ ηαηά ηδξ μιμθοθμθζθίαξ. Έηζζ, δ Butler 

παναηδνεί υηζ δ έιθοθδ ηαοηυηδηα πανμοζζάγεηαζ ςξ εζςηενζηεοιέκδ απαβυνεοζδ. 

Διθακίγεηαζ ςξ οπμηζεέιεκδ πνμδζάεεζδ ζελμοαθζηήξ επζεοιίαξ ζηδ αάζδ ημο 

ηαιπμφ ηαηά ηδξ μιμθοθμθζθίαξ ηαζ ηδξ ακηίζημζπδξ απαβυνεοζδξ. Αοηέξ μζ 

εεςνμφιεκεξ πνμδζαεέζεζξ ζημκ Freud πνμηφπημοκ, ζφιθςκα ιε ηδ Butler, απυ ημοξ 

κυιμοξ ημο πμθζηζζιζημφ πθαζζίμο, μζ μπμίμζ εζςηενζηεφμκηαζ ςξ επζαεαθδιέκεξ 

ζελμοαθζηέξ απαβμνεφζεζξ ηαζ πανάβμοκ ηδκ ακηίζημζπδ έιθοθδ ηαοηυηδηα ζηδκ 

εηενμθοθμθζθία. (Butler, 2009, ζζ. 92-95). Η Butler πνμπςνά έκα αήια παναπένα, 

αζηχκηαξ ηνζηζηή ζημκ ηνυπμ πμο μ Freud μνίγεζ ηδκ ακδνζηή ηαζ εδθοηή 

πνμδζάεεζδ επζεοιίαξ εκ ζπέζεζ ιε ηδκ εζςηενίηεοζδ ηδξ ηαφηζζδξ  ηαζ ακαθμνζηά 

ιε ημ θφθμ, ζημπεφμκηαξ κα ζηδνίλεζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ, ζε δζάθμνεξ αάζεζξ, ηδκ 

επζπεζνδιαημθμβία ηδξ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ έιθοθδξ ηαοηυηδηαξ. 

 Αημθμφεςξ, δ Butler ζδιεζχκεζ ηδκ επζιμκή ηδξ Rubin ζε ιζα δζάηνζζδ 

αζμθμβζημφ ηαζ ημζκςκζημφ θφθμο, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία έκα πνυηενμ μκημθμβζηά 

αζμθμβζηυ θφθμ ιεηαζπδιαηίγεηαζ αάζεζ κυιμο ζε ημζκςκζηυ. Η Butler ακηζηίεεηαζ ζε 

αοηυκ ημκ ηνυπμ απυηηδζδξ θφθμο πμο πνμηείκεζ δ Rubin, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ ηάεε 

ηέημζα αθήβδζδ απυηηδζδξ θφθμο ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηίεεηαζ ιέζα ζε έκα 

ηαεεζηχξ ιεηά ημκ κυιμ, ιέζα ζε ιζα βθχζζα. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ Butler 
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απμννίπηεζ ηδκ φπανλδ ιζαξ ζελμοαθζηυηδηαξ πνζκ απυ ημ ηαιπμφ ηδξ αζιμιζλίαξ. 

(Butler, 2009, ζζ. 106-108) 

 Δπζπνμζεέηςξ, δ Butler ελεηάγεζ ηδ εεςνία ηδξ Kristeva βζα ηδ ζδιεζςηζηή 

δζάζηαζδ ηδξ βθχζζαξ ςξ έκακ ηνυπμ ακαηνμπήξ ημο παηνζημφ κυιμο εκηυξ ηδξ 

βθχζζαξ. διεζχκεζ υηζ δ Kristeva δεκ δέπεηαζ ηδκ απχεδζδ ηδξ πνςηανπζηήξ 

ζπέζδξ ιε ημ ιδηνζηυ ζχια ςξ πνμτπυεεζδ πμθζηζζιζημφ κμήιαημξ, υιςξ πνμαάθθεζ 

ημ ζδιεζςηζηυ ςξ ιζα βθςζζζηή δζάζηαζδ πμθθαπθχκ κμδιάηςκ ζε ιζα πμζδηζηή 

βθχζζα δ μπμία θαίκεηαζ κα θεζημονβεί ςξ ακάηηδζδ ημο ιδηνζημφ ζχιαημξ ζηδ 

βθχζζα. Η Butler αζηεί ηνζηζηή ζηδ εεςνία ηδξ Kristeva, ζζπονζγυιεκδ υηζ δ Kristeva 

ααζίγεζ ηδ εεςνία ηδξ ζε ιζα πεπμίεδζδ ζηαεενυηδηαξ ημο παηνζημφ κυιμο, ηαεχξ 

οπάβεζ ημ ζδιεζςηζηυ ζημ δβειμκζηυ οιαμθζηυ, έκακ παηνζηυ κυιμ αέααζα ημκ μπμίμ 

ηαοηυπνμκα εεςνεί υηζ επζπεζνεί κα απμιαηνφκεζ. Ιζπονίγεηαζ υηζ δ Kristeva 

πανμοζζάγεζ ημ ιδηνζηυ ζχια ςξ πνμπμθζηζζιζηυ, ζε ακηζδζαζημθή ιε ημκ πμθζηζζιυ 

ςξ παηνζηή δμιή. Tμ ιδηνζηυ ζχια ακαπανίζηαηαζ απυ ημ ζδιεζςηζηυ, ημ μπμίμ 

εεςνείηαζ υηζ ανίζηεηαζ πνζκ απυ ημ κυδια ή ιεηά απυ αοηυ. Η Butler εκημπίγεζ, έηζζ, 

ζηδ εεςνία ηδξ Kristeva ιζα απυδμζδ δβειμκζημφ νυθμο ζημ ζοιαμθζηυ ιέζα ζημ 

βθςζζζηυ ζφζηδια. (Butler, 2009, ζζ. 113-117). φιθςκα ιε ηδκ Kristeva, αέααζα, 

ημ ζοιαμθζηυ ηαζ ημ ζδιεζςηζηυ δζαπςνίγμκηαζ αθθά έπμοκ ιεηαλφ ημοξ ιζα 

δζαθεηηζηή ζπέζδ δ μπμία ζοβηνμηεί ιε δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ημ οπμηείιεκμ. 

(Kristeva, 1984, ζ. 24). Πχξ ζοκδέηαζ ημ ιδηνζηυ ζχια ιε ηδ ζοβηνυηδζδ έιθοθδξ 

ηαοηυηδηαξ; Η ακαηνμπή ημο παηνζημφ κυιμο ζηδ βθχζζα είκαζ ακαβηαία βζα ηδ 

ζοβηνυηδζδ ιζαξ ακαηνεπηζηήξ εεςνίαξ βζα ηδκ έιθοθδ ηαοηυηδηα; 

 Μέκμκηαξ ζηδ εεςνία ηδξ Kristeva, δ Butler ζηνέθεηαζ, αηυιδ, ζηδ ζφκδεζδ 

ηδκ μπμία ηάκεζ δ Kristeva ακάιεζα ζηδκ πμζδηζηή βθχζζα, ηδκ μιμθοθμθζθία ηαζ 

ηδκ ρφπςζδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, επζζδιαίκεζ υηζ δ Kristeva εεςνεί ηδκ μιμθοθμθζθία 

ςξ πμθζηζζιζηά ιδ αζχζζιδ, ηαεχξ παναααίκεζ ημ ηαιπμφ ηδξ αζιμιζλίαξ. Η Butler 

οπμζηδνίγεζ υηζ, ζηδ εεςνία ηδξ Kristeva, δ έκηαλδ ηδξ εηενμβέκεζαξ ηςκ εκμνιήζεςκ 

ηαζ ηςκ πμζδηζηχκ ιδηνζηχκ πναηηζηχκ ιέζα ζημκ παηνζηυ κυιμ ζοκεπάβεηαζ 

παναιμκή ζημ οιαμθζηυ, πανά ηδ θαζκμιεκζηή ημοξ πανμοζία ςξ ζηναηδβζηή 

απμηθεζζιμφ ημο. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, υιςξ, θαίκεηαζ υηζ δ εειεθζχδδξ πανμοζία ημο 

παηνζημφ κυιμο βζα ημκ πμθζηζζιυ δεκ αιθζζαδηείηαζ απυ ηδκ Kristeva. Η Butler 

δείπκεζ ηδκ ακηίεεζή ηδξ ζηδ εεςνία ιζαξ εδθοηήξ μιμθοθμθζθίαξ ςξ ροπςηζηήξ, δ 

μπμία απμδίδεηαζ ζηδκ Kristeva. Γζα πμζμ θυβμ δ εηενμθοθμθζθία κα είκαζ 
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πνμτπυεεζδ ημο πμθζηζζιμφ ηαζ μ θεζαζαζιυξ κα απμηεθεί ρφπςζδ; Η Butler 

οπμζηδνίγεζ υηζ αοηή δ εεχνδζδ ηδξ θεζαζαηήξ ειπεζνίαξ ζοκεπάβεηαζ ιζα απυδμζδ 

πνμκμιίμο απυ ηδκ Kristeva ζηδκ εηενμθοθμθζθία ηαζ ημκ παηνζηυ κυιμ. Σμ 

ζδιεζςηζηυ ζηδ εεςνία ηδξ Kristeva παναιέκεζ ζηδκ επζηνάηεζα ημο παηνζημφ κυιμο, 

ηαεχξ ειθακίγμκηαζ ιυκμ πνμζςνζκέξ ακαηνμπέξ ηαζ ημπζημί εηημπζζιμί ημο 

παηνζημφ κυιμο, δ πμζδηζηή βθχζζα ηαζ μζ δδμκέξ ηδξ ιδηνυηδηαξ. (Butler, 2009, ζζ. 

118-122). Η Butler, θμζπυκ, δζαθςκεί ιε ηδκ Kristeva ςξ πνμξ ημκ ηνυπμ πνμζέββζζδξ 

ηαζ ημκ παναηηδνζζιυ ηδξ μιμθοθμθζθίαξ εκ ζπέζεζ ιε ηδκ έιθοθδ ηαοηυηδηα ηαζ ημκ 

εηημπζζιυ εκυξ ηονίανπμο παηνζημφ κυιμο. 

 Σέθμξ, επζζηνέθμκηαξ ζημ ένβμ ημο Foucault, δ Butler ζηδνίγεηαζ ζηδ εέζδ 

ημο Foucault υηζ ημ ζχια απμηηά κυδια ιέζα ζε ζπέζεζξ ελμοζίαξ, πνμηεζιέκμο κα 

εέζεζ ζε άθθδ αάζδ ηδ εεχνδζδ ηδξ Kristeva ηδκ μπμία ελεηάγεζ. Η Butler 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ εεχνδζδ ηδξ Kristeva ιπμνεί ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ κα ακηζζηναθεί. 

Ακηί βζα έκα ιδηνζηυ ζχια πνζκ απυ ημκ θυβμ, ιπμνεί κα οπμζηδνζπηεί, ζφιθςκα ιε 

ηδ Butler, υηζ ημ ιδηνζηυ ζχια πανάβεηαζ θμβμεεηζηά ςξ πνμθμβμεεηζηυ, 

πνμηεζιέκμο κα εκζζπφμκηαζ μζ ζπέζεζξ ελμοζίαξ μζ μπμίεξ πανάβμοκ αοηυ ημ ιδηνζηυ 

ζχια ςξ ζοκέπεζα εκυξ ζοζηήιαημξ ζελμοαθζηυηδηαξ. Η ιδηνζηή θζαζδζκζηή 

μζημκμιία εηθαιαάκεηαζ απυ ηδ Butler ςξ πναβιμπμίδζδ, δ μπμία επζαάθθεζ ζηζξ 

βοκαίηεξ ηδκ οπμπνεςηζηυηδηα ημο εεζιμφ ηδξ ιδηνυηδηαξ. Η εεχνδζδ αοημφ ημο 

εεζιμφ ηδξ ιδηνυηδηαξ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ επζεοιζχκ ςξ πνμπαηνζηχκ ζοκεπάβεηαζ 

ηδκ απυδμζδ παναηηήνα θοζζηήξ ακαβηαζυηδηαξ ζημκ παηνζηυ κυιμ, μ μπμίμξ 

επζαάθθεζ ιζα αζμθμβζηή ιδηνυηδηα ςξ θοζζηή εκυνιδζδ, εκζζπφμκηαξ, έηζζ, ημκ 

παηνζηυ κυιμ. Η Butler απμννίπηεζ ηδκ φπανλδ εκυξ ζχιαημξ πένακ ημο κυιμο ηαζ 

ζζπονίγεηαζ υηζ δ ακαηνμπή πνέπεζ κα ζοιαεί ιέζα απυ ημκ κυιμ. (Butler, 2009, ζζ. 

127-129) 

 Η Butler, θμζπυκ, εέημκηαξ ηδ εεςνία ηδξ Kristeva ζε ιζα θμοηςζηή αάζδ, 

θαίκεηαζ κα ιεηαααίκεζ ζζβά ζζβά απυ ηδκ ελέηαζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ Kristeva ζηδ δζηή 

ηδξ εεχνδζδ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ έιθοθδξ ηαοηυηδηαξ ηδκ μπμία ακαθφεζ ζηδ 

ζοκέπεζα ηδξ επζπεζνδιαημθμβίαξ ηδξ. Πναβιαηεουιεκδ ημ ένβμ υθςκ αοηχκ ηςκ 

δζακμδηχκ, είηε πνυηεζηαζ βζα θειζκίζηνζεξ είηε υπζ, ηαζ ακαθφμκηαξ ηα πμζηίθα 

γδηήιαηα πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ θφθμ, υπςξ δ βοκαζηεία οπμηεζιεκζηυηδηα, δ 

εηενμθοθμθζθία ηαζ δ μιμθοθμθζθμθζθία αθθά ηαζ ημ θφθμ εκ ζπέζεζ ιε ηδ βθχζζα, 

μζ δζαθυνςκ εζδχκ ηαηακαβηαζιμί ακαθμνζηά ιε ημ θφθμ ηαζ δ ζδιαζία ημο 
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πμθζηζζιζημφ πθαζζίμο, δ Butler ζοζηήκεζ ημ οπυααενυ ηδξ αθθά ηαοηυπνμκα αζηεί 

ηνζηζηή ζηζξ δζάθμνεξ εεςνήζεζξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, έπεζ ήδδ ακμίλεζ ηαηά πμθφ ημ 

πεδίμ ένεοκαξ ηαζ ζημπαζιμφ ηδξ, επζηοπβάκμκηαξ  ηαηά ηδκ πναβιάηεοζδ ημο θφθμο 

ιζα πμθφπθεονδ ακάθοζδ αθθά ηαζ ιεζφκεεηεξ ηαζ πμθφπθμηεξ πνμεηηάζεζξ. 

Δπμιέκςξ, απμηηά  ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ημ γήηδια ηδξ εκκμζμθυβδζδξ ημο θφθμο  

ζηδ εεςνία ηδξ Butler. 

 ηδ αάζδ ηδξ εέζδξ ηδξ Beauvoir υηζ δεκ βεκκζέηαζ ηακείξ βοκαίηα αθθά 

βίκεηαζ, δ Butler ενιδκεφεζ ημ θφθμ ςξ βίβκεζεαζ, ςξ ιζα επακαθαιαακυιεκδ δνάζδ δ 

μπμία έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα λεπενκά ηα δοαδζηά υνζα εκυξ εεςνμφιεκμο αζμθμβζημφ 

θφθμο. (Butler, 2009, ζ. 150). Η Butler δζενεοκά ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ έιθοθδξ 

ηαοηυηδηαξ ζηδ αάζδ νοειζζηζηχκ πναηηζηχκ δζαιυνθςζδξ ημο θφθμο ηαζ 

ημζκςκζηά εεζπζζιέκςκ ηακυκςκ δζακμδηυηδηαξ. Θέηεζ ημ γήηδια ηδξ έιθοθδξ 

επζηεθεζηζηήξ πνάλδξ, ζοβηνμηχκηαξ ηδ θειζκζζηζηή εεςνία ηδξ επζηεθεζηζηυηδηαξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ακαθφεζ ηδκ έκκμζα θφθμ ςξ ηαοηυηδηα δ μπμία ζοβηνμηείηαζ ιε 

πνμζπάεεζα απυ ηα οπμηείιεκα ιέζα ζημκ πνυκμ. Τπμζηδνίγεζ υηζ δ έιθοθδ 

ηαοηυηδηα εβηαεζδνφεηαζ απυ ηδκ επακάθδρδ πνάλεςκ δ μπμία παναηηδνίγεηαζ απυ 

οθμθμβζηή ηοπμπμίδζδ. (Αεακαζίμο, 2009, ζζ. 219-224∙ Butler, 2006, ζζ. 382) 

 Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ Butler οπμζηδνίγεζ υηζ ημ θφθμ απμηεθεί έκακ ηνυπμ 

ηαηαζηεοήξ ηαζ ηαεζένςζδξ εκυξ ρεοδαζζεδηζημφ ιυκζιμο έιθοθμο εαοημφ απυ ηζξ 

παναζηαζζαηέξ εηδδθχζεζξ ημο οπμηεζιέκμο αοημφ, υπςξ ηζξ ηζκήζεζξ ημο ζχιαηυξ 

ημο ηαζ ηζξ πεζνμκμιίεξ ημο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιέζα ζηδ ηονίανπδ εηενμθοθμθζθία 

ηαζ ηδ ζοκεπαβυιεκδ επζηνάηδζδ ημο ηαιπμφ ηδξ αζιμιζλίαξ ηαζ ημο ηαιπμφ ηαηά 

ηδξ εηενμθοθμθζθίαξ οθμπμζείηαζ ιζα ρεοδήξ ζηαεενμπμίδζδ ημο θφθμο δ μπμία 

εκανιμκίγεηαζ ιε ηζξ αλζχζεζξ ιζαξ εηενμθοθμθζθζηήξ ζελμοαθζηυηδηαξ. ηδκ 

επζθάκεζα ημο ζχιαημξ πανάβεηαζ δ εκηφπςζδ ηαζ δ ρεοδαίζεδζδ ιζαξ εζςηενζηήξ 

μοζίαξ απυ επζηεθεζηζηέξ πνάλεζξ, μζ μπμίεξ οπμηίεεηαζ υηζ εηθνάγμοκ ιζα μοζία, δ 

μπμία, υιςξ, απμηεθεί θμβμεεηζηή ηαηαζηεοή πμο ζοκηδνείηαζ απυ ημ 

εηενμθοθμθζθζηυ πθαίζζμ. Οζ πνάλεζξ ζοβηνμημφκ ηδκ έιθοθδ ηαοηυηδηα ςξ 

ηεθεημονβζηή ρεοδαίζεδζδ. Σμ θφθμ ζοβηνμηείηαζ ςξ επζηεθεζηζηή πνάλδ πμο 

εηθνάγεζ ιζα ηαηαζηεοαζιέκδ επζκυδζδ ςξ ιζα εεςνμφιεκδ μοζία. Απυ ηδκ 

επζηεθεζηζηυηδηα ςξ έκα ζοβηεηνζιέκμ είδμξ βθςζζζηήξ έηθναζδξ ζφιθςκα ιε ημ 

μπμίμ μζ θέλεζξ επζηεθμφκ ηάηζ, δ Butler ιεηαααίκεζ ζηδκ έιθοθδ επζηεθεζηζηυηδηα. Η 

επζηεθεζηζηυηδηα ημο θφθμο εηθαιαάκεηαζ απυ ηδ Butler ςξ ηεθεημονβζηυ πάκς ζε 
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έκα πμθζηζζιζηυ ζχια. Η επζηεθεζηζηυηδηα ημο θφθμο ζδιαίκεζ υηζ δ εεςνμφιεκδ 

εζςηενζηή μοζία ημο ηαηαζηεοάγεηαζ ιέζς πνάλεςκ ηαζ ιέζς εκυξ ζηζθζγανίζιαημξ 

ημο ζχιαημξ ημο αηυιμο. Σμ θφθμ, θμζπυκ, ζφιθςκα ιε ηδ Butler, απμηεθεί 

επζηεθεζηζηή ηαοηυηδηα δ μπμία επζαάθθεηαζ απυ ηδκ ημζκςκία ςξ ηακμκζζηζηυ 

πνυηαβια. (Butler, 2006, ζζ. 382-383∙ Butler, 2009, ζζ. 8, 43, 177-178∙ Κακηζά, 

2009, ζ. xvi∙ Lloyd, 2011, ζ. 6). Η οπάνπμοζα ζοκμπή αζμθμβζημφ ηαζ ημζκςκζημφ 

θφθμο ζηδνίγεηαζ ζηδκ επακαθαιαακυιεκδ επζηεθεζδ πνάλεςκ μζ μπμίεξ 

κμδιαημδμημφκηαζ ζηδκ εηενμηακμκζηυηδηα. (Κακηζά, 2009, ζ. x) 

 Πχξ μζημδμιείηαζ ημ επζπείνδια ηδξ Butler υηζ δ έιθοθδ ηαοηυηδηα 

εβηαεζδνφεηαζ απυ ιζα επακάθδρδ πνάλεςκ δ μπμία παναηηδνίγεηαζ απυ οθμθμβζηή 

ηοπμπμίδζδ, ημ μπμίμ απμηεθεί ηδ αάζδ ημο ζοθθμβζζιμφ ηδξ; Η Butler οπμζηδνίγεζ 

υηζ δ ζοβηνυηδζδ ηδξ ζελμοαθζηυηδηαξ ζοκηεθείηαζ ιέζα ζε ηαεεζηχηα ελμοζίαξ ηαζ 

εηενμθοθμθζθζηχκ ζοιαάζεςκ. Δπμιέκςξ, δεκ ιπμνεί κα εεζπζζηεί ιζα ηακμκζζηζηή 

ζελμοαθζηυηδηα έλς απυ αοηέξ ηζξ ζπέζεζξ ελμοζίαξ ηαζ αοηυ ζοκεπάβεηαζ, ζφιθςκα 

ιε ηδ Butler, υηζ δεκ επακελεηάγμκηαζ ακαηνεπηζηέξ δοκαηυηδηεξ ζελμοαθζηυηδηαξ. Η 

Butler ημκίγεζ υηζ αοηυ ημ ηαεήημκ επακελέηαζδξ ακαηνεπηζηχκ δοκαημηήηςκ 

ζελμοαθζηυηδηαξ ζοκεπάβεηαζ έκα είδμξ επακάθδρδξ ημο κυιμο, πςνίξ, υιςξ, κα ημκ 

ακαπανάβεζ ηαζ πςνίξ κα ημκ ειπεδχκεζ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δεκ επακαθαιαάκμκηαζ 

άηνζηα ζπέζεζξ ηονζανπίαξ αθθά εηημπίγμκηαζ. Έηζζ, ιπμνεί κα ακαπηοπεεί ιζα 

ζελμοαθζηυηδηα δ μπμία ηίεεηαζ ιέζα ζηζξ ζπέζεζξ ελμοζίαξ αθθά ακαηαηακέιεζ ηζξ 

δοκαηυηδηεξ ηδξ ελμοζίαξ αοηήξ ιέζς ακαηνεπηζηχκ ηαοηίζεςκ. (Butler, 2009, ζζ. 

58-59). Η Butler, θμζπυκ, ζοκδέεζ ηδ ζελμοαθζηυηδηα ιε ηζξ ζπέζεζξ ελμοζίαξ, 

ηαηαδεζηκφμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα εκυξ είδμοξ ακαηνεπηζηήξ επακάθδρδξ ημο κυιμο 

ζημ πθαίζζμ ηςκ ζπέζεςκ ελμοζίαξ.  

 Η Butler πνμζδίδεζ ζηδ δζπμημιία ακδνζηυ-βοκαζηείμ έκακ πναβιμπμζδιέκμ 

παναηηήνα μ μπμίμξ ηαηαζηέθθεζ ηζξ αζοκέπεζεξ ακάιεζα ζηζξ έιθοθεξ ηαηαζηάζεζξ. 

Τπμζηδνίγεζ υηζ ημ θφθμ απμηηά εκυηδηα απυ ιζα νοειζζηζηή πναηηζηή δ μπμία 

μιμζμιμνθμπμζεί ηδκ έιθοθδ ηαοηυηδηα ζηδ αάζδ ηδξ εηενμθοθμθζθίαξ. ιςξ, δ 

Butler ημκίγεζ υηζ δ επακάθδρδ ςξ ιδπακζζιυξ πμθζηζζιζηήξ ακαπαναβςβήξ ημο 

θφθμο δεκ ζοκεπάβεηαζ ηαη’ ακάβηδ αφλδζδ ηςκ ηαεεζηχηςκ εηενμθοθμθζθίαξ αθθά 

ιπμνεί κα ζδιαίκεζ ιζα ακαηνεπηζηή επακάθδρδ δ μπμία αιθζζαδηεί ηδκ οπάνπμοζα 

νοειζζηζηή πναηηζηή. Με άθθα θυβζα, ημ θφθμ ςξ νοειζζηζηή ιοεμπθαζία είκαζ 

δοκαηυκ κα απμαάθεζ ημ ιμκμζήιακημ πανμοζζαζηζηυ ημο. Η Butler ζζπονίγεηαζ υηζ 
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μνζζιέκεξ ιμνθμπμζήζεζξ ημο θφθμο ζημ πμθζηζζιζηά δζακμδηυ εηθαιαάκμκηαζ ςξ 

πναβιαηζηέξ ηαζ αοηυ-θοζζημπμζμφκηαζ ςξ ιζα δοαδζηή ζπέζδ. Αηυιδ, ημ θφθμ 

εκκμζμθμβείηαζ απυ ηδ Butler ςξ επακαθαιαακυιεκμ ζςιαηζηυ ζηζθζγάνζζια. 

Δκκμζμθμβείηαζ ςξ πνάλεζξ επακαθαιαακυιεκμο παναηηήνα μζ μπμίεξ ηίεεκηαζ ζημ 

νοειζζηζηυ πθαίζζμ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ειπεδχκμκηαζ ζζβά ζζβά ιε ημ πέναζια ημο 

πνυκμο, έηζζ χζηε κα πανμοζζάγμκηαζ ηαζ κα θαίκμκηαζ ςξ ηάηζ θοζζηυ. (Butler, 

2009, ζζ. 60-61) 

 H Mary Evans ακαβκςνίγεζ ζηδ εεςνία ηδξ Butler έκακ ημζκςκζηά 

ηαηαζηεοαζιέκμ ιέζς ηδξ επζηεθεζηζηυηδηαξ έιθοθμ εαοηυ. Ο έιθοθμξ εαοηυξ 

ηαηαζηεοάγεηαζ ιέζα απυ ηδκ επζηέθεζδ ζοιαάζεςκ εκ ζπέζεζ ιε ημ ακδνζηυ ηαζ ημ 

βοκαζηείμ. Η Evans ημκίγεζ υηζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, δ Butler δίκεζ ζημ θφθμ επίηηδημ 

παναηηήνα ηαζ ζδιαζία ζηζξ δζαιμνθςκυιεκεξ ημζκςκζηέξ πνμζδμηίεξ βζα ηδ 

εδθοηυηδηα ηαζ αννεκςπυηδηα. φιθςκα ιε ηδκ Evans, δ Butler οπμζηδνίγεζ ηδκ 

ζηακυηδηα ηςκ αηυιςκ κα επζθέβμοκ ημ θφθμ ημοξ ιέζς ηδξ ακαπαναβςβήξ έιθοθςκ 

πναηηζηχκ ηαζ παναηηδνζζηζηχκ. ηδ αάζδ αοηή, δ Evans επζζδιαίκεζ υηζ ζημκ 

δοηζηυ ηυζιμ δ επίδναζδ ηδξ αζμθμβζηήξ δζαθμνάξ ζημ ζχια ημο αηυιμο ιπμνεί πζα 

κα αβκμδεεί. (Evans, 2004, ζζ. 103-104, 117) 

 Παν’ υθα αοηά, δ Evans ηαηαδεζηκφεζ ιζα ακαπυθεοηηδ ζφκδεζδ ηδξ έιθοθδξ 

ηαοηυηδηαξ ιε ηδ αζμθμβζηή θφζδ ηςκ αηυιςκ ζηδ ζοκεήηδ ηδξ ιδηνυηδηαξ. 

Τπμζηδνίγεζ υηζ, ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ ηαζ ακ πναβιαηςεεί δ ηαηάζηαζδ ηδξ 

ιδηνυηδηαξ, αζχκεηαζ απυ ηζξ βοκαίηεξ ηαζ υπζ απυ ημοξ άκηνεξ. Δκημφημζξ, δ 

ιδηνυηδηα αζχκεηαζ ηαζ ςξ ημζκςκζηή ζοκεήηδ ηαζ επδνεάγεζ ηδ ζοιιεημπή ηςκ 

βοκαζηχκ ζηδκ ημζκςκζηή γςή. (Evans, 2004, ζ. 118) 

 Δπζζηνέθμκηαξ ζηδ εεςνία ηδξ Butler, ηίεεηαζ ημ ενχηδια πχξ ζοκδέεηαζ ημ 

ζχια ιε ηδκ εκκμζμθυβδζδ ημο θφθμο. To θφθμ ζηδ εεςνία ηδξ Butler ζοβηνμηείηαζ 

ιέζα απυ ζςιαηζηά παναζηαζζαηά δνχιεκα. Σμ ζχια θένεζ κυδια ιε 

δναιαημονβζηυ ηνυπμ ηαζ, έηζζ, εηθαιαάκεηαζ απυ ηδ Butler ςξ ζοκεπήξ ειπνυεεηδ 

οθμπμίδζδ δοκαημηήηςκ, ςξ πναβιάηςζδ ημο ίδζμο ημο ζχιαημξ ημο οπμηεζιέκμο. Η 

Butler ακηζηίεεηαζ ζε έκα πνμτπάνπμκ αζχιαημ οπμηείιεκμ ημ μπμίμ πνμααίκεζ ζηδκ 

πναβιάηςζδ ημο ζχιαηυξ ημο. Ακηίεεηα, οπμζηδνίγεζ υηζ ημ ζχια απμηεθεί ιζα 

ζςιαημπμίδζδ ζοβηεηνζιέκςκ ηάεε θμνά δοκαημηήηςκ εκ ζπέζεζ ιε ηδκ εηάζημηε 

ζζημνζηή ηαηάζηαζδ ηαζ, ιέζα απυ αοηή ηδ δζενβαζία, ζδιαζζμδμηείηαζ ςξ έιθοθμ. 
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Η Butler, θμζπυκ, εηθαιαάκεζ ημ θφθμ ςξ ηδκ πμθζηζζιζηή ζδιαζία ηδκ μπμία απμηηά 

ημ ζχια, δ μπμία ζοβηνμηείηαζ ιέζς πνάλεςκ ηαζ ιέζς ηδξ πμθζηζζιζηήξ 

ζδιαζζμδυηδζδξ ηςκ πνάλεςκ ηςκ αηυιςκ. (Butler, 2006, ζζ. 384-391∙ Κακηζά, 

2009, ζ. xii) 

 ηδ αάζδ αοηή, δ Butler πνμααίκεζ ζηδκ απμδυιδζδ ηδξ δζάηνζζδξ ιεηαλφ  

αζμθμβζημφ ηαζ ημζκςκζημφ θφθμο, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ ζημ πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ 

αζμθμβζηυ ηαζ ημζκςκζηυ θφθμ δεκ δζαηνίκμκηαζ. Οζ ααεζά νζγςιέκεξ ακηζθήρεζξ ηαζ 

πνμζδμηίεξ βζα ηα έιθοθα οπμηείιεκα επδνεάγμοκ ηδκ επζηέθεζδ ηςκ ζςιάηςκ ηαζ 

ακαπανάβμοκ ηδκ έιθοθδ ηαοηυηδηα ςξ ημζκςκζηή ιοεμπθαζία. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, 

οπμζηαζζμπμζμφκηαζ μζ έιθοθεξ ηαοηυηδηεξ ημο άκδνα ηαζ ηδξ βοκαίηαξ ηαζ 

ειθακίγμκηαζ ςξ ιζα θοζζηή ιμνθή έιθοθδξ ηαοηυηδηαξ ζημ πθαίζζμ εκυξ δζπμθζημφ 

έιθοθμο ζοζηήιαημξ. (Butler, 2006, ζζ. 384-391∙ Αεακαζίμο, 2006, ζ. 23, 97∙ 

Κακηζά, 2009, ζ. xii). Η Butler δζεοηνζκίγεζ, αηυιδ, υηζ δ απμδυιδζδ αοηή δεκ 

ζοκεπάβεηαζ άνκδζδ ή ηαηάνβδζδ ημο ζχιαημξ. Ακηίεεηα, ζοκεπάβεηαζ ηδκ 

ακαηνεπηζηή επακάθδρδ ηαζ πνήζδ ημο ηαζ ηδκ απμπμίδζδ ηςκ πθεονχκ 

ηαηαπζεζηζηήξ δφκαιδξ. (Butler, 1992, ζ. 17). Η ζοβηνυηδζδ ημο θφθμο, θμζπυκ, 

είκαζ αθθδθέκδεηδ ιε ηδκ επζηέθεζδ ημο ζχιαημξ, ηαεχξ ημ ζχια απμηηά 

πμθζηζζιζηή ζδιαζία εκ ζπέζεζ ιε ημ θφθμ πμο ζοβηνμηεί. Η επζηεθεζηζηή έιθοθδ 

ηαοηυηδηα ακαπανάβεηαζ ςξ θοζζηή αθθά ηαοηυπνμκα αοηή δ θοζζηυηδηά ηδξ είκαζ 

ιοεμπθαζία, ηαεχξ επδνεάγεηαζ απυ ηζξ ημζκςκζηέξ πνμζδμηίεξ. 

 Πχξ δζαιμνθχκεηαζ, θμζπυκ, δ ζπέζδ ιεηαλφ αζμθμβζημφ ηαζ ημζκςκζημφ 

θφθμο; φιθςκα ιε ηδ Butler, ημ ημζκςκζηυ θφθμ δεκ πνμένπεηαζ απυ ημ ακηίζημζπμ 

αζμθμβζηυ ηαζ ιάθζζηα ιε ιμκμζήιακημ ηνυπμ. Ακηίεεηα, ιπμνεί κα οπάνπεζ 

αζοκέπεζα ιεηαλφ έιθοθμο ζχιαημξ ηαζ πμθζηζζιζηά ηαηαζηεοαζιέκμο θφθμο. Η 

ζοβηνυηδζδ ημο άκδνα δεκ πνμένπεηαζ ιυκμ απυ ημ ανζεκζηυ ζχια, ηαεχξ ημ θφθμ 

δεκ εκηάζζεηαζ ηαη’ ακάβηδ ζε έκακ έιθοθμ δοσζιυ ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ ημ 

ημζκςκζηυ θφθμ πνμένπεηαζ απυ ημ αζμθμβζηυ. οκεπχξ, ημ ηαηαζηεοαζιέκμ 

ημζκςκζηυ θφθμ ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ ακελάνηδημ απυ ημ αζμθμβζηυ, αθμφ ηαζ ημ 

αζμθμβζηυ θφθμ εεςνείηαζ απυ ηδ Butler ςξ ιζα δοκαιζηά πμθζηζζιζηή ηαηαζηεοή. 

οκεπχξ, ημ ημζκςκζηυ θφθμ δεκ ιπμνεί κα είκαζ ημζκςκζηή κμδιαημδυηδζδ εκυξ 

πνμτπάνπμκημξ δεδμιέκμο αζμθμβζημφ θφθμο, αθθά εεζπίγεζ ημ αζμθμβζηυ θφθμ ςξ 

πνμθμβμεεηζηυ, ςξ έκα θοζζηυ θφθμ ημ μπμίμ πνμτπάνπεζ ημο πμθζηζζιμφ. Ο έιθοθμξ 
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δτζζιυξ εεςνείηαζ ηαζ μ ίδζμξ πνμθμβμεεηζηυξ, υπςξ ηαζ ημ αζμθμβζηυ θφθμ. (Butler, 

2009, ζζ. 31-32)  

 Σμ θφθμ, θμζπυκ, ζφιθςκα ιε ηδ Butler, ζςιαημπμζείηαζ ηαζ πναβιαηχκεηαζ 

εκενβδηζηά. Ακαπανάβεηαζ ιέζς ηδξ επζηέθεζδξ ηςκ ζςιάηςκ ζφιθςκα ιε ηζξ 

έιθοθεξ ακηζθήρεζξ. Απμηεθεί ιζα πνάλδ, έκα ειπνυεεημ ζςιαηζηυ ζηοθ, ιζα 

επζηέθεζδ εκυξ ζςιαηζημφ εβπεζνήιαημξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, ημ θφθμ είκαζ 

επζηεθεζηζηυ, ζοβηνμηεί ηδ εεςνμφιεκδ ηαοηυηδηά ημο. Η επζηέθεζδ ημο θφθμο 

ζοκάδεζ ιε ηδκ επζαίςζδ ηςκ αηυιςκ ζηδκ ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζζιζηή γςή ηαζ 

πνμζδίδεζ ζηδκ επζηέθεζδ αοηή έκα παναηηδνζζηζηυ ακαβηαζυηδηαξ. Τπυηεζηαζ ζε 

ηονχζεζξ μζ μπμίεξ ηζιςνμφκ εηείκμοξ πμο δεκ επζηεθμφκ ημ θφθμ ημοξ ζφιθςκα ιε 

ημκ εκδεδεζβιέκμ απυ ηδκ ημζκςκία ηνυπμ. Σμ θφθμ, θμζπυκ, ζφιθςκα ιε ηδ Butler, 

δεκ εηθνάγεζ ιζα μοζία αθθά επζηεθεζηζηέξ πνάλεζξ. Απμηεθεί ιζα ηαηαζηεοή δ μπμία 

επζζηζάγεζ ηδκ ίδζα ηδ δζενβαζία ζοβηνυηδζήξ ημο. Με άθθα θυβζα, δ εεςνμφιεκδ 

έιθοθδ οπυζηαζδ ζοβηνμηείηαζ απυ νοειζζηζηέξ πναηηζηέξ μζ μπμίεξ ζημπεφμοκ ζηδκ 

έιθοθδ ζοκμπή. Κονίανπδ εέζδ ζηδ δζενβαζία αοηή έπμοκ μζ εηθνάζεζξ ημο θφθμο, 

αθμφ πίζς απυ αοηέξ δεκ πνμτπάνπεζ έιθοθδ ηαοηυηδηα. Οζ εηθνάζεζξ ημο θφθμο 

ζοβηνμημφκ ηδκ έιθοθδ ηαοηυηδηα ιε επζηεθεζηζηυ ηνυπμ (Butler, 2006, ζζ. 386-

391∙ Butler, 2009, ζ. 52) Η Butler, θμζζπυκ, πανά ηδκ απμδυιδζδ ηδξ δζάηνζζδξ 

ιεηαλφ αζμθμβζημφ ηαζ ημζκςκζημφ θφθμο, δέπεηαζ ηαζ πνμαάθθεζ ημ θφθμ ςξ 

ηαηαζηεοή αθθά ηαοηυπνμκα οπεναζπίγεηαζ ημ θφθμ ςξ πνάλδ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα 

ημζκςκζηή ηαηαζηεοή πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ημκ έκημκα πναλζαηυ παναηηήνα. 

 φιθςκα ιε ηδ Butler, ιυκμ ζε ιζα οπμεεηζηή πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία 

εεςνδεεί υηζ ημ αζμθμβζηυ θφθμ επζαάθθεζ ημ ημζκςκζηυ θφθμ ηαζ ηδκ 

εηενμθοθμθζθζηή επζεοιία, είκαζ δοκαηή δ φπανλδ εκυηδηαξ αζμθμβζημφ θφθμο, 

ημζκςκζημφ θφθμο, επζεοιίαξ ηαζ ειπεζνίαξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ Butler πνμπςνά 

ζηδ ζφκδεζδ ηδξ ζοκμπήξ ηαζ εκυηδηαξ ημο θφθμο ιε ηδκ ακάβηδ εηενμθοθμθζθίαξ. 

Τπμζηδνίγεζ υηζ ημ θφθμ ζηδκ ημζκςκία μνζμεεηείηαζ ηαζ νοειίγεηαζ ςξ έκα δοαδζηυ 

ζφζηδια ημ μπμίμ πανάβεηαζ ιε ιμκμζήιακημ ηνυπμ απυ ηδκ οπμπνεςηζηή 

εηενμθοθμθζθία, αθθδθμδζαπθέημκηαξ έκημκα ημ θφθμ ιε ηδκ επζεοιία. (Butler, 2009, 

ζζ. 49-50) 

 Πχξ μδδβείηαζ δ Butler ζημκ ζοθθμβζηυ παναηηήνα ημο επζηεθεζηζημφ θφθμο; 

Σμ εηενμθοθμθζθζηυ ζφζηδια βάιμο ηαζ δ ακηίζημζπδ ζελμοαθζηή ακαπαναβςβή 
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ζοιαάθθμοκ ζηδκ ακαπαναβςβή ημο πμθζηζζιζημφ ζοζηήιαημξ. Σα ζχιαηα 

εηπαζδεφμκηαζ ζημ εηενμθοθμθζθζηυ ζφζηδια ηαζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, ημ έιθοθμ 

ζφζηδια ακαπανάβεηαζ. Η Butler ημκίγεζ υηζ βζα ημκ ιεηαζπδιαηζζιυ ηςκ ημζκςκζηχκ 

ζπέζεςκ ηδξ βοκαζηείαξ ηαηαπίεζδξ απαζηείηαζ ιεηαζπδιαηζζιυξ ηςκ δβειμκζηχκ 

ημζκςκζηχκ ζοκεδηχκ ηαζ υπζ ηςκ ιειμκςιέκςκ αημιζηχκ πνάλεςκ μζ μπμίεξ 

πνμηφπημοκ απυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ. (Butler, 2006, ζζ. 391-394) 

 H Butler ααζίγεηαζ ζηδ εεαηνζηή ζδιαζία ηδξ πνάλδξ, ηδκ μπμία 

ακηζιεηςπίγεζ ςξ ζοθθμβζηή δνάζδ, οπμααειίγμκηαξ ημκ αημιζηυ πνμζακαημθζζιυ 

ηδξ. ηδνίγεηαζ ζηδκ ημζκςκζηή ηαζ ζοθθμβζηή επζηεθεζηζηή πνάλδ. Σμκίγεζ υηζ ημ 

θφθμ απμηεθεί ιζα επζηεθεζηζηή πνάλδ δ μπμία απμηηά ζοθθμβζηυ παναηηήνα. Η 

πναβιάηςζδ ημο θφθμο ζημ πθαίζζμ ηςκ ηακυκςκ ηαζ απαβμνεφζεςκ ιζαξ ημζκςκίαξ 

δεκ ιπμνεί κα είκαζ ηαεανά αημιζηυ γήηδια αθθά, πανά ηζξ αημιζηέξ ζδζαηενυηδηεξ 

πμο οθίζηακηαζ, εκηάζζεηαζ ζηζξ πμθζηζζιζηέξ ζπέζεζξ ηδξ ημζκςκίαξ. Σμ θφθμ ςξ 

επζηεθεζηζηή πνάλδ δεκ εζηζάγεζ ιυκμ ζημ ζοβηεηνζιέκμ άημιμ αθθά έπεζ επζηεθεζηεί 

λακά ηαζ ζε άθθα άημια. Δπμιέκςξ, δ έιθοθδ οθμθμβζηή ηοπμπμίδζδ ηςκ ζςιάηςκ 

ςξ επζηεθεζηζηή πνάλδ είκαζ ηαοηυπνμκα ηαζ δδιυζζα, ζημπεφμκηαξ ζηδ δζαηήνδζδ 

ηδξ δζπμθζηυηδηαξ ημο θφθμο ζηδκ ημζκςκία. (Butler, 2006, ζζ. 394-395, 402). Ο 

ζοθθμβζηυξ παναηηήναξ ηδξ επζηέθεζδξ ημο θφθμο απμηηά ηαεμνζζηζηυ ζδιαζία ζηδ 

εεςνία ηδξ Butler, ηαεχξ εκηάζζεζ ημ έιθοθμ οπμηείιεκμ εκ ηδ βεκέζεζ ημο ιέζα 

ζηδκ ημζκςκία, ζοκδέμκηαξ ημ ζχια ιε ηδκ εηενμθοθμθζθία. 

 Πνμηφπηεζ, θμζπυκ, ζφιθςκα ιε ηδ Butler, υηζ ημ θφθμ ςξ επζηεθεζηζηή πνάλδ 

δεκ απμηεθεί απθχξ ηαζ ιυκμ αημιζηή επζθμβή μφηε παεδηζηή επζαμθή ζημ άημιμ. Σμ 

έιθοθμ ζχια ζοβηνμηείηαζ ιέζα ζε έκα πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ ημ μπμίμ δζαεέηεζ, 

αέααζα, ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ. οκεπχξ, δ επζηέθεζδ ημο θφθμο οπυηεζηαζ ζε 

ηακμκζζηζηέξ ζοιαάζεζξ ηαζ ηζιςνδηζηέξ πναηηζηέξ. Μζα ημζκςκζηά θακεαζιέκδ 

επζηέθεζδ ημο θφθμο ζοκεπάβεηαζ ηονχζεζξ. Ακηίεεηα, ιζα ημζκςκζηά μνεή ηαζ 

ακαβκςνζζιέκδ έιθοθδ επζηέθεζδ δίκεζ ηδκ ρεοδαίζεδζδ ηδξ φπανλδξ εκυξ μοζζαημφ 

παναηηδνζζηζημφ ζημ θφθμ. (Butler, 2006, ζ. 395-400) 

 ηδ αάζδ υθδξ αοηήξ ηδξ ακάθοζδξ, πνμηφπηεζ υηζ δ Butler ζημπεφεζ ζηδ 

δζάκμζλδ ημο πεδίμο δοκαηυηδηαξ ημο θφθμο. Γζενεοκά ηδκ ακαηνμπή ηςκ 

θοζζημπμζδιέκςκ ζδεχδςκ ημο θφθμο πμο έπμοκ ζοβηνμηδεεί ζηδ αάζδ ηδξ 

εηενμθοθμθζθίαξ ηαζ ημκίγεζ υηζ ημ μνζγυιεκμ ςξ πναβιαηζηυ θφθμ ιπμνεί κα 
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ακαεεςνδεεί. Δπζπθέμκ, επζζδιαίκεζ υηζ ηα δζακμδηά θφθα ειθακίγμοκ ζοκέπεζα ηαζ 

ζφκδεζδ ακάιεζα ζημ εεςνμφιεκμ αζμθμβζηυ θφθμ, ημ ημζκςκζηυ θφθμ, ηδκ επζεοιία 

ηαζ ηδ ζελμοαθζηή πναηηζηή. οκεπχξ, μζ ακηζεέζεζξ ιεηαλφ ακδνζημφ ηαζ βοκαζηείμο 

εεζπίγμκηαζ απυ ηδκ εηενμθοθμθζθζηή επζεοιία. Ακηίεεηα, μζ έιθοθεξ ηαοηυηδηεξ, 

ζηζξ μπμίεξ ημ ημζκςκζηυ θφθμ δεκ ζοκάδεζ ιε ημ εεςνμφιεκμ αζμθμβζηυ ηαζ ιε ηζξ 

ακηίζημζπεξ πναηηζηέξ επζεοιίαξ, απμηθείμκηαζ απυ ηδκ πμθζηζζιζηή ιήηνα δ μπμία 

εεζπίγεζ ηδ δζακμδηά έιθοθδ ηαοηυηδηα ηαζ ζελμοαθζηυηδηα, ηαζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, 

ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ αδοκαηυηδηεξ ή ςξ ακεπάνηεζεξ. Ο ηαεμνζζιυξ ημο δζακμδηά 

ακενχπζκμο απυ ημοξ έιθοθμοξ ηακυκεξ ημο δζιμνθζζιμφ ζοβηνμηεί ημ κυιζιμ 

μκημθμβζηυ πεδίμ ηςκ ζςιάηςκ. ιςξ, δ Butler επζζδιαίκεζ υηζ δ κμιζιυηδηα αοηή 

ιπμνεί κα επεηηαεεί ηαζ ζε άθθα ζχιαηα. Αοηυξ μ πενζμνζζιέκμξ εκηέθεζ 

παναηηήναξ ηδξ εεςνμφιεκδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαηαδεζηκφεηαζ απυ ημ drag 

(νεοζηυηδηα ημο θφθμο). (Butler, 2009, ζζ. 2, 15, 43-44, 62) 

 Ο επζηεθεζηζηυξ παναηηήναξ ημο θφθμο εηθαιαάκεηαζ απυ ηδ Butler ςξ 

ιίιδζδ πςνίξ πνςηυηοπμ, ςξ πανςδία. φιθςκα ιε ηδ Butler, ιζα εεςνμφιεκδ 

αοεεκηζηή έιθοθδ ηαοηυηδηα ιπμνεί κα δζαηςιςδείηαζ ζηζξ εκαθθαηηζηέξ πναηηζηέξ 

έιθοθδξ επζηέθεζδξ, υπςξ είκαζ μζ πναηηζηέξ ημο drag (πανεκδοζίαξ) πμο ιζιμφκηαζ 

ηδκ έιθοθδ ηαοηυηδηα. Αοηή δ πανςδζαηή επζηέθεζδ ημο θφθμο έπεζ ακαηνεπηζηυ 

παναηηήνα ζημ πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ πανάβεηαζ δ δοκαηυηδηα απμζηαεενμπμίδζδξ 

ηςκ ηακμκζζηζηχκ έιθοθςκ ηαοημηήηςκ. Η Butler, θμζπυκ, πνμηείκεζ πναηηζηέξ αάζεζ 

ηδξ πανςδίαξ, πνμηεζιέκμο κα οπμζηδνίλεζ ηδ δοκαηυηδηα ακαζδιαζζμδυηδζδξ ημο 

θφθμο πένα απυ ημκ δοαδζηυ παναηηήνα. (Butler, 2009, ζ. 23∙ Αεακαζίμο, 2006, ζ. 

99∙ Κακηζά, 2009, ζζ. x, xvii) 

 Με πμζμκ ηνυπμ ιπμνμφκ μζ πμθζηζζιζηέξ πναηηζηέξ ημο drag κα δζαηςιςδμφκ 

ιζα εεςνμφιεκδ αοεεκηζηή έιθοθδ ηαοηυηδηα ζηδ εεςνία ηδξ Butler; Η επζηέθεζδ 

ημο drag δζαηνίκεζ ημ αζμθμβζηυ θφθμ ημο ζχιαημξ, ηδκ ακαημιία, απυ ημ θφθμ ημ 

μπμίμ επζηεθείηαζ ζημ drag, αθθά ηαζ απυ ημ ημζκςκζηυ θφθμ, απυ ηδκ έιθοθδ 

ηαοηυηδηα ημο αηυιμο, πνμαάθθμκηαξ αζοιθςκία ακάιεζά ημοξ, ηαεχξ ημ άημιμ 

πανμοζζάγεηαζ ςξ ιζα οπεναμθζηή εηδμπή εκυξ άθθμο θφθμο πνδζζιμπμζχκηαξ ημ 

ηαηάθθδθμ ιαηζβζάγ, πενμφηεξ ηαζ ακάθμβδ έκδοζδ. Δπζπθέμκ, δ Butler δζαηείκεηαζ 

υηζ ημ drag ιζιμφιεκμ ημ θφθμ ηαηαδεζηκφεζ υηζ ηαζ ημ ίδζμ ημ θφθμ παναηηδνίγεηαζ 

απυ ιζιδηζηή δμιή. Απμννίπηεζ, επμιέκςξ, έκα πνςηυηοπμ ημ μπμίμ απμηεθεί ηδ 

αάζδ βζα ηδ ιίιδζδ ηδκ μπμία δζεκενβμφκ δζάθμνεξ πανςδζαηέξ ηαοηυηδηεξ. 
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Ακηίεεηα, οπεναζπίγεηαζ ηδκ πανςδία ημο θφθμο ςξ ιζα πανςδία ηδξ ζδέαξ εκυξ 

πνςημηφπμο. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ εεςνμφιεκδ πνςηυηοπδ έιθοθδ ηαοηυηδηα 

απμηεθεί ιζα ιίιδζδ δ μπμία δεκ έπεζ πνςηυηοπμ. Με αάζδ έκακ ηέημζμ πανςδζαηυ 

πμθθαπθαζζαζιυ έιθοθςκ ηαοημηήηςκ ηαζ κμδιάηςκ, αοηά δεκ δζαεέημοκ πζα 

μοζζμηναηζηυ παναηηήνα. Αηυιδ, επζζδιαίκεηαζ υηζ ζε ιζα ηέημζα πενζβναθή ημο 

θφθμο, ιζα πζεακυηδηα απμηοπίαξ ηδξ επακάθδρδξ ή ιζα πανςδζαηή επακάθδρδ 

θεζημονβεί ςξ δοκαηυηδηα ιεηαζπδιαηζζιμφ ημο θφθμο. Τπάνπμοκ επζηεθεζηζηέξ 

δοκαηυηδηεξ πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ ιμνθμπμζήζεςκ ημο θφθμο μζ μπμίεξ 

ζοβηαθφπημκηαζ. (Butler, 2009, ζζ. 178-180, 183) 

 Πχξ οπεναζπίγεηαζ δ Butler ηδ δοκαηυηδηα ακαηνμπήξ ημο θφθμο; Η Butler 

ακαθφεζ αοηή αηνζαχξ ηδ δοκαηή ιεηαηνμπή ηςκ παναιενζζιέκςκ ηαζ απμημιιέκςκ 

απυ ηδκ ηακμκζζηζηή έιθοθδ δζακμδηυηδηα ζημζπείςκ ζε ιζα βυκζιδ ακαηαναπή 

θφθμο. (Αεακαζίμο, 2009, ζ. 218). Ιζπονίγεηαζ υηζ, ιέζα ζηζξ επακαθδπηζηέξ 

πναηηζηέξ έιθοθδξ επζηέθεζδξ, είκαζ δοκαηυκ κα ζοιαεί ιζα ακαηνμπή ηδξ 

ηαοηυηδηαξ ςξ παναθθαβή ηδξ επακάθδρδξ ηαζ κα πνμηφρμοκ κέεξ έιθοθεξ 

δοκαηυηδηεξ ςξ πμθζηζζιζηά δζακμδηέξ ιε έκακ εκαθθαηηζηυ ηνυπμ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, μζ θμβμεεηζηέξ εκημθέξ ιζαξ έιθοθδξ ζοβηνυηδζδξ ηαεζζημφκ δοκαηή 

ιζα ακαδζαιυνθςζδ ηαζ ιζα παναβςβή πμθθαπθχκ ηαζ ιδ ζοκεηηζηχκ έιθοθςκ 

ιμνθμπμζήζεςκ. Με άθθμ θυβζα, ιέζς ηδξ επακάθδρδξ ζςιαηζηχκ επζηεθέζεςκ δεκ 

επακεδναζχκμκηαζ πάκηα μζ θοζζημπμζδιέκεξ ηαοηυηδηεξ αθθά είκαζ δοκαηυκ κα 

βίκμοκ πανειαάζεζξ ςξ απμθοζζημπμδιέκεξ επζηεθέζεζξ. Σα ζχιαηα οπμπνεχκμκηαζ 

ηαεδιενζκά κα πνμζεββίζμοκ ημ εεςνμφιεκμ θοζζηυ θφθμ, ημ μπμίμ απμηεθεί βζα ηδ 

Butler ιζα θακηαζζαηή ηαηαζηεοή. Μζα ηέημζα απμηοπδιέκδ εκζάνηςζδ ημο 

εεςνμφιεκμο θοζζημφ θφθμο ζοκζζηά απμηοπία υθςκ ηςκ έιθοθςκ ιμνθμπμζήζεςκ. 

Ακηίεεηα, ηαηά ηζξ πανςδζαηέξ πναηηζηέξ, μζ έιθοθεξ ιμνθμπμζήζεζξ 

πμθθαπθαζζάγμκηαζ, αθμφ ημ εεςνμφιεκμ πναβιαηζηυ θφθμ είκαζ ηαζ αοηυ 

θακηαζζαηυ. (Butler, 2009, ζζ. 188-193) 

  φιθςκα ιε ηδ Butler, μζ πμθζηζζιζηέξ δοκαηυηδηεξ ημο θειζκζζιμφ 

πενζζηέθθμκηαζ απυ ηδκ φπανλδ εειεθζαηχκ ηαοημηζηχκ ηαηδβμνζχκ ζηδ θειζκζζηζηή 

εεςνία. Δάκ, υιςξ, δ έιθοθδ ηαοηυηδηα εεςνδεεί ςξ πανάβςβμ απμηέθεζια, 

ακμίβμκηαζ δοκαηυηδηεξ ειπνυεεηδξ δνάζδξ, οπενααίκμκηαξ ηυζμ ηδ εεχνδζδ εκυξ 

ιμζναίμο ηαεμνζζιμφ ηδξ υζμ ηαζ ημκ εεςνμφιεκμ ηεπκδηυ παναηηήνα ηδξ. οκεπχξ, 

δ ηαηαζηεοή ηδξ έιθοθδξ ηαοηυηδηαξ ζηδ εεςνία ηδ Butler δεκ ακηζηίεεηαζ ζηδκ 
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ειπνυεεηδ δνάζδ αθθά ηδκ ανενχκεζ ηαζ ηδκ ηαεζζηά πμθζηζζιζηά δζακμδηή. Με ημκ 

ηνυπμ αοηυ, δ Butler μναιαηίγεηαζ κα εκηαπεεί ζηδ δζακμδηή πμθζηζζιζηή γςή μ 

οπάνπςκ πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ έιθοθςκ πμθζηζζιζηχκ ιμνθμπμζήζεςκ. (Butler, 

2009, ζζ. 188-193). Δπμιέκςξ, ημ ιέζμ ηδξ δοκαηυηδηαξ ακαηνμπήξ ηδξ έιθοθδξ 

ηαοηυηδηαξ θαίκεηαζ κα είκαζ μ ίδζμξ μ επακαθδηζηυξ παναηηήναξ ηδξ έιθοθδξ 

επζηέθεζδξ, μ μπμίμξ ιπμνεί κα ηδκ παναθθάζζεζ ηαζ κα πανειααίκεζ ζηδκ έιθοθδ 

ζοβηνυηδζδ. 

 Η επζηέθεζδ ημο θφθμο ζφιθςκα ιε ηζξ ημζκςκζηέξ έιθοθεξ ζοιαάζεζξ 

ζοιαάθθεζ ζηδκ ημζκςκζηή ζοκμπή. Η Evans εκημπίγεζ ηδκ έιθαζδ ηδξ Butler ζημκ 

ημζκςκζηυ ηαηακαβηαζιυ ηαηά ηδ ζοιιυνθςζδ ηςκ οπμηεζιέκςκ ιε ηζξ ημζκςκζηέξ 

ζοιαάζεζξ. φιθςκα ιε ηδκ Evans, δ εεςνία ηδξ Butler απδπεί ηαζ ζημκ ηνυπμ πμο 

δζαιμνθχκμκηαζ αηυιδ ηαζ μζ παναηηήνεξ εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο βζα ηδ 

δζαζθάθζζδ ιζαξ έιθοθδξ ζοιπενζθμνάξ ζφιθςκα ιε ηζξ ημζκςκζηέξ ζοιαάζεζξ, εκχ 

δ δζπμθζηυηδηα εδθοηυηδηα-αννεκςπυηδηα ςξ ημζκςκζηή ηαηαζηεοή δζαζθαθίγεζ ηδκ 

ημζκςκζηή ζοκμπή. Η ηαηακμιήξ ηδξ ελμοζίαξ ζηδκ ημζκςκία ζοκδέεηαζ ιε ηηπκ 

νζγζηυ δζαπςνζζιυ ηςκ δφμ θφθςκ, ηαζ ιάθζζηα δ ηαηαζηεοή ηδξ αννεκςπυηδηαξ ηαζ 

ηδξ εδθοηυηδηαξ ζοκηδνεί έκα ηιήια ηςκ οθζηχκ ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ. (Evans, 

2004, ζζ. 103-106, 112) 

 οκμρίγμκηαξ ηδ εεςνία ηδξ, δ Butler οπμζηδνίγεζ υηζ ημ θφθμ ζοβηνμηείηαζ 

απυ ηδκ επζηέθεζή ημο παναζηαζζαηά. Σμ θφθμ εηθαιαάκεηαζ ςξ ζςιαηζηή 

πανάζηαζδ, ςξ ζςιαηζηυ φθμξ ημ μπμίμ ζοβηνμηείηαζ πάκς ζηδκ επζθάκεζα εκυξ 

ζχιαημξ ςξ ιεηααθδημφ μνίμο. Η επζηέθεζδ ημο θφθμο εηθαιαάκεηαζ ςξ 

επακαθαιαακυιεκδ ζςιαηζηή ζηναηδβζηή δ μπμία ζημπεφεζ ζηδκ πμθζηζζιζηή 

επζαίςζδ. Σμ θφθμ είκαζ ιζα ηαηαζηεοή πμο πναβαημπμζείηαζ απυ έιθοθεξ πναηηζηέξ 

μζ μπμίεξ απμηνφπημκηαζ. Αοηή δ ζγδιαημπμίδζδ ηςκ έιθοθςκ ηακυκςκ ζοβηνμηεί 

ζςιαηζηέξ οθέξ μζ μπμίεξ εεςνμφκηαζ θοζζηέξ, πανάβεζ ημ εεςνμφιεκμ θοζζηυ θφθμ 

ςξ ημζκςκζηή ιοεμπθαζία. (Butler, 2009, ζζ. 181-182) 

  Δπμιέκςξ, ζφιθςκα ιε ηδ Butler, δεκ οπάνπεζ μοζζαηυ θφθμ ημ μπμίμ 

εηθνάγεηαζ ζηζξ δζάθμνεξ επζηεθέζεζξ ημο. Ακηίεεηα, ημ θφθμ ηαείζηαηαζ πναβιαηζηυ 

ηαηά ηδκ επζηέθεζή ημο. Σα έιθοθα παναηηδνζζηζηά είκαζ επζηεθεζηζηά ηαζ 

ζοβηνμημφκ ηδκ έιθοθδ ηαοηυηδηα, δ μπμία δεκ είκαζ πνμτπάνπμοζα αθθά 

ζοβηνμηείηαζ απυ ηζξ παναζηαζζαηέξ επζηεθέζεζξ. Σμ θφθμ ςξ δνχιεκμ, ςξ 
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απμηέθεζια ημζκςκζηχκ ηαζ πμθηζζιζηχκ επζηεθέζεςκ, ζοβηνμηεί ηαζ δζαηδνεί ιζα 

ιοεμπθαζία εζςηενζηήξ πνμΰπανλδξ ηαζ ηίεεηαζ ζε έκα πθαίζζμ ηακμκζζηζηήξ 

ιοεμπθαζίαξ ζηδκ ημζκςκζηή γςή. (Αεακαζίμο, 2006, ζ. 97∙ Butler, 2006, ζ. 398-

399). Δπζπθέμκ, δ Butler ακηζιεηςπίγεζ ηδκ οπάνπμοζα έιθοθδ ηαοηυηδηα ςξ πνμσυκ 

ηδξ εηενμθοθμθζθίαξ ηαζ εηθαιαάκεζ ηδκ εηενμθοθμθζθία ςξ ιοεμπθαζία. (Κακηζά, 

2009, ζζ. x, xv). Οζ οπάνπμοζεξ οπμζηαζζμπμζδιέκεξ έιθοθεξ ηαοηυηδηεξ ααζίγμκηαζ 

ζε ιζα απμηήνολδ δ μπμία ζοβηνμηεί ημ θφθμ ηαζ ζοζημηίγμοκ ηδκ πενζπθμηυηδηα 

ημο θφθμο. Σμ πμθζηζζιζηυ πεδίμ ημο θφθμο είκαζ δοκαηυκ κα δζεονοκεεί ιέζα απυ 

δζαθμνεηζηέξ παναζηαζζαηέξ επζηεθέζεζξ. (Butler, 2006, ζ. 403-405) 

 Μέζα απυ ηδκ παναπάκς ακάθοζδ πνμηφπηεζ υηζ δ Butler, επζπεζνχκηαξ κα 

δζενεοκήζεζ ηδκ έκκμζα θφθμ, ζηνέθεηαζ ηονίςξ ζηδκ ακάθοζδ ηδξ δζενβαζίαξ 

ζοβηνυηδζδξ ημο θφθμο ςξ επζηεθεζηζηήξ πνάλδξ ζημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ. Ο ηνυπμξ 

ζοβηνυηδζδξ ημο θφθμο απυ ηα οπμηείιεκα ιέζα ζημκ πνυκμ είκαζ αοηυ αηνζαχξ πμο 

ηαεμνίγεζ ηδκ έκκμζα θφθμ ςξ επζηέθεζδ ζηδ εεςνία ηδξ Butler. Σμ θφθμ 

εκκμζμθμβείηαζ ςξ ιζα  επακαθαιαακυιεκδ δνάζδ, ςξ ιζα ηαοηυηδηα δ μπμία 

ζοβηνμηείηαζ ιε πνμζπάεεζα απυ ηα οπμηείιεκα ιέζα ζημκ πνυκμ, ιέζα απυ ιζα 

επακάθδρδ πνάλεςκ δ μπμία παναηηδνίγεηαζ απυ οθμθμβζηή ηοπμπμίδζδ. Η Butler 

ακαβκςνίγεζ ηδ δοκαηυηδηα ακαηνεπηζηήξ επακάθδρδξ ημο θφθμο δ μπμία αιθζζαδηεί 

ηδκ οπάνπμοζα νοειζζηζηή πναηηζηή.  

 Δπζπθέμκ, δείπηδηε υηζ δ Butler απμδμιεί ηδ δζάηνζζδ ιεηαλφ αζμθμβζημφ ηαζ 

ημζκςκζημφ θφθμο οπμζηδνίγμκηαξ υηζ ζημ πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ ημ αζμθμβζηυ ηαζ ημ 

ημζκςκζηυ θφθμ δεκ δζαηνίκμκηαζ ηαζ υηζ ημ ημζκςκζηυ θφθμ δεκ ακάβεηαζ ζημ 

ακηίζημζπμ αζμθμβζηυ, αθμφ ημ αζμθμβζηυ θφθμ εεςνείηαζ ιζαπμθζηζζιζηή ηαηαζηεοή. 

Χζηυζμ, ζηδ εεςνία ηδξ Butler δζαηδνείηαζ δ ζδιαζία ηδξ έιθοθδξ ηαοηυηδηαξ ςξ 

ημζκςκζημφ παναηηδνζζηζημφημο αηυιμο, πανυθμ πμο δεκ εκηάζζεηαζ ςξ πυθμξ ζημκ 

έιθοθμ δοσζιυ, βζ’ αοηυ ηαζ ελεηάγεηαζ δ δοκαηυηδηα ακαζδιαζζμδυηδζδξ ημο θφθμο 

πένα απυ ημκ δοαδζηυ ημο παναηηήνα. Αηυιδ, δ Butler, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ ημ 

οπμηείιεκμ ζοβηνμηείηαζ ζε έκα πεδίμ ελμοζίαξ, απμννίπηεζ ημ ηαεμθζηυ πενζεπυιεκμ 

ηδξ ηαηδβμνίαξ βοκαίηα, πνμαάθθμκηαξ ηδκ απμδυιδζδ ημο θειζκζζηζημφ 

οπμηεζιέκμο ηαζ εηθνάγμκηαξ, έηζζ, έκα ηφνζμ παναηηδνζζηζημ ημο θειζκζζηζημφ 

ιεηαιμκηενκζζιμφ πμο είκαζ δ ηνζηζηή ζηδκ μοζζμθμβζηή εκυηδηα ηδξ ηαηδβμνίαξ 

βοκαίηα. Δπζπθέμκ, πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ δ Butler επζηεκηνχκεηαζ ηαζ ακαθφεζ 

ηδκ έκκμζα θφθμ ηαζ ημκ ηνυπμ ζοβηνυηδζήξ ημο ηαζ υπζ ηδ βκχζδ ημο θφθμο.  
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 Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ ηνζηζηή πμο αζηείηαζ ζηδκ επζηεθεζηζηή εεςνία βζα 

ημ θφθμ, ηαεχξ ιέζα απυ αοηή ακαδεζηκφεηαζ εκανβέζηενα δ εεςνία ηδξ. Η 

MoyaLloyd ζζπονίγεηαζ υηζ ημ εονφ πεδίμ ηαζ δ ιεβάθδ ειαέθεζα πμο παναηηδνίγεζ ηδ 

εεςνία ηδξ Butler βζα ημ θφθμ ζοκζζηά δοζημθία βζα ηδκ ηνζηζηή ελέηαζδ ηαζ 

εηηίιδζδ ηδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ Αναηαπασή θύλος αθμνά υπζ ιυκμ ηδ θζθμζμθία 

ηαζ ηδκ πμθζηζηή, αθθά ηαζ άθθα πεδία. Πναβιαηεφεηαζ ηδ ζπέζδ θειζκζζιμφ ηαζ 

ιεηαιμκηενκζζιμφ ςξ πνμξ ηδκ έιθοθδ ηαοηυηδηα ηαζ μζ ακαηνεπηζηέξ εέζεζξ πμο 

δζαηοπχκεζ επζδνμφκ ζε δζάθμνα άθθα πεδία υπςξ είκαζ, παναδείβιαημξ πάνζκ, μζ 

δζεεκείξ ζπέζεζξ. Αηυιδ, ζφιθςκα ιε ηδ Lloyd, πνυαθδια ηαηά ηδκ ηνζηζηή 

εηηίιδζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ Butler απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ δ Butler είκαζ εκ εκενβεία 

ζοββναθέαξ ηαζ, άνα, ζοκεπίγεζ κα βνάθεζ δζανηχξ ηαζ κα επακαδζαηοπχκεζ ηζξ εέζεζξ 

ηδξ. Δπζπθέμκ, δ Butler ιπμνεί κα επζηνζεεί υηζ ιενζηέξ θμνέξ ιπμνεί κα παναηάπηεζ 

ηδκ ηφνζα εειαηζηή εκυξ ηεζιέκμο πμο επζηαθείηαζ, πνμηεζιέκμο κα ζηναθεί ζηα 

ζδζαίηενα εκδζαθένμκηα ηδξ. Πένακ αοηχκ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ βναθήξ ηδξ 

Butler, δ Lloyd ηδξ απμδίδεζ υηζ δεκ έπεζ ιζα επανηή εεχνδζδ βζα ηδκ πμθζηζηή, 

ηαεχξ αιθζζαδηεί ηδκ μνευηδηα ζοβηνυηδζδξ ζοβηεηνζιέκςκ πμθζηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ δ πμθζηζηή είκαζ αιθίαμθδ ηαζ απνυαθεπηδ. 

(Lloyd, 2011, ζζ. 554-555). ηδ ζοκέπεζα, ελεηάγεηαζ δ ηνζηζηή πμο αζηήεδηε ζηδ 

εεςνία ηδξ Butler απυ ηδκ Benhabib ηαζ ηδ Fraser. 

 Η επζηεθεζηζηή εεςνία ηδξ Butler βζα ημ θφθμ έπεζ παναηηδνζζηεί απυ ηδκ 

Seyla Benhabib ςξ ιζα ηαζκμηυιμξ ηαζ πνμηθδηζηή εεςνία. ιςξ, δ Benhabib 

αιθζαάθθεζ ςξ πνμξ ημ εάκ δ εεςνία ηδξ Butler ιπμνεί κα είκαζ μνεή ηαζ δίηαζδ ςξ 

πνμξ ηδ ζοκεεηυηδηα ηδξ μκημβεκεηζηήξ πνμέθεοζδξ ημο θφθμο, απυ ηδκ ανπή έςξ 

ηδκ πθήνδ δζάπθαζδ ημο αηυιμο. Τπμκμείηαζ υηζ δ εεςνία ηδξ Butler δεκ ελδβεί 

επανηχξ ηζξ μκημβεκεηζηέξ δζενβαζίεξ ακάπηολδξ. ηδ αάζδ αοηή, δ Benhabib 

επζηνίκεζ ηδ Butler υηζ δίκεζ πνμκμιζαηή αανφηδηα ζηζξ βθςζζζηέξ ιεηαθμνέξ βζα ηδκ 

ελήβδζδ ηδξ έιθοθδξ ζοβηνυηδζδξ. Με άθθα θυβζα, ηδκ επζηνίκεζ υηζ εεςνεί ηζξ 

βθςζζζηέξ πναηηζηέξ ςξ ηφνζεξ βζα ηδκ ελήβδζδ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ημο θφθμο, εκχ 

δεκ πνμααίκεζ ζε ιζα ελεθζηηζηή ελήβδζδ ημο θφθμο, ζηδ αάζδ ηδξ ελέθζλδξ εκυξ 

αηυιμο απυ ηδ βέκκδζδ ζηδ δζαιυνθςζή ημο ςξ έκα δζαηνζηυ άημιμ ιέζα ζημκ 

ημζκςκζηυ ηυζιμ. (Benhabib, 1995b, ζζ. 108-111) 

 Η Benhabib ζδιεζχκεζ ιάθζζηα υηζ δ Butler δεκ δζεοηνζκίγεζ ηδ δζάηνζζδ 

ιεηαλφ ιζαξ εεαηνζηήξ ηαζ ιζα βθςζζζηήξ έκκμζαξ ηδξ επζηεθεζηζηυηδηαξ. (Benhabib, 
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1995b, ζζ. 120). Η Butler εα απακηήζεζ ζηδκ ηεθεοηαία παναηήνδζδ, ζδιεζχκμκηαξ 

υηζ δ εεςνία ηδξ επζηεθεζηζηυηδηαξ πανενιδκεφεηαζ υηακ κμείηαζ ςξ κα ακάβεζ ηδκ 

έκκμζα επζηεθεζηζηυηδηα ζηδκ εεαηνζηή πανάζηαζδ. Ακηζεέηςξ, δ Butler δζεοηνζκίγεζ, 

υηζ δ δνάζδ ζηδκ έιθοθδ επζηεθεζηζηυηδηα ακηθείηαζ απυ ηα ηαεεζηχηα ελμοζίαξ ηαζ 

ημοξ θμβμεεηζημφξ ζπδιαηζζιμφξ πμο ηαεμνίγμοκ ημ άημιμ, ζηα μπμία ηαοηυπνμκα ημ 

άημιμ ακηζηίεεηαζ. (Butler, 1995, ζζ. 135-136) 

 Δπζπθέμκ, δ Benhabib αιθζαάθθεζ εάκ δ εεςνία ηδξ Butler ιπμνεί κα 

μδδβήζεζ ζηδκ ελέηαζδ ιζαξ κέαξ δζαιυνθςζδξ ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ, ζημ ααειυ 

πμο δεκ ελδβεί ηδ δοκαηυηδηα ακηίζηαζδξ ημο αηυιμο ζημοξ ηονίανπμοξ 

θμβμεεηζημφξ ζπδιαηζζιμφξ ηαζ δεκ ακαθφεζ ηδ δοκαηυηδηα ημο αηυιμο βζα 

αοημηαεμνζζιυ. Γεκ ελδβεί πχξ ιπμνεί ημ άημιμ κα ακηζζηαεεί ζημοξ δβειμκζημφξ 

θμβμεεηζημφξ ζπδιαηζζιμφξ επζθένμκηαξ αθθαβέξ ζημ θφθμ. Δπζπνυζεεηα, δ εεςνία 

ηδξ Butler επζηνίκεηαζ υηζ πνμαάθθεζ ιζα κηεηενιζκζζηζηή εέζδ βζα ηζξ δζενβαζίεξ ηδξ 

ημζκςκζημπμίδζδξ ηαζ ηδξ ελαημιίηεοζδξ. (Benhabib, 1995b, ζζ. 108-111). ιςξ, δ 

Butler ζηδκ επζπεζνδιαημθμβία ηδξ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο θφθμο επζηνέπεζ ηδ 

δοκαηυηδηα ελέηαζδξ ακαηνεπηζηχκ έιθοθςκ επακαθήρεςκ μζ μπμίεξ ιπμνεί κα 

μδδβμφκ ζε ιζα ακαηνεπηζηή έιθοθδ ζοβηνυηδζδ. 

 Η Butler, απακηχκηαξ ζηδ  παναπάκς ηνζηζηή, ζζπονίγεηαζ υηζ δ Benhabib ηήξ 

πνμζδίδεζ ιζα «εεςνία ημο εαοημφ» δ μπμία ααζίγεηαζ ζηδκ παναδμπή ηδξ εεςνίαξ 

ηδξ Butler υηζ δεκ οπάνπεζ έιθοθδ ηαοηυηδηα πίζς απυ ηζξ εηθνάζεζξ ημο θφθμο. Η 

Butler ακηζηείκεζ υηζ εάκ ζηυπεοε ζε ιζα «εεςνία ημο εαοημφ», δεκ εα ηδκ ακήβαβε ζε 

ιζα εεςνία βζα ημ θφθμ. (Butler, 1995, ζ. 133). Τπεναζπίγεηαζ ηδκ αθθαβή ηςκ 

εηθνάζεςκ ημο θφθμο ςξ ιένμξ ηδξ δζενβαζίαξ ηδξ επζηεθεζηζηυηδηαξ, αθθά ημκίγεζ 

υηζ δ επζηεθεζηζηή πνάλδ θένκεζ ζηδκ φπανλδ αοηυ ημ μπμίμ μκμιάγεζ, ακηθχκηαξ 

απυ δζάθμνεξ βθςζζζηέξ ζοιαάζεζξ ηζξ μπμίεξ επακαηςδζημπμζεί ζηδκ πανμφζα 

πνάλδ, απμηοπχκμκηαξ έηζζ ηδ ζοβηνμηδηζηή δφκαιδ ηςκ θμβμεεηζηχκ ζπδιαηζζιχκ. 

Δπμιέκςξ, ζφιθςκα ιε ηδ Butler, ημ δνςκ οπμηείιεκμ δεκ απμηεθεί ηδκ πδβή ηδξ 

πνάλδξ. Σμ οπμηείιεκμ αοηυ δεκ είκαζ μ «εαοηυξ» ζημκ μπμίμ ακαθένεηαζ δ Benhabib 

αθθά πανάβεηαζ ιέζα ζε έκα δίηηομ θμβμεεηζηχκ ζπδιαηζζιχκ μζ μπμίμζ ιπμνεί κα 

ακαζδιαζζμδμηδεμφκ. Σμ οπμηείιεκμ, θμζπυκ, ζηδ εεςνία ηδξ Butler, δεκ 

ελαθακίγεηαζ, αθθά απμννίπηεηαζ δ ημπμεέηδζή ημο πένα απυ ηδκ πνάλδ. (Butler 

1995, ζζ. 134-135) 
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 Δπζπθέμκ, δ Benhabib οπμζηδνίγεζ υηζ δεκ ιπμνεί κα βκςνίγεζ ηακείξ ακ 

οπάνπεζ ζελμοαθζηή επζεοιία ιε ιζα ηαεμνζζιέκδ ηαηεφεοκζδ δ μπμία πνμδβείηαζ 

απυ ημκ «κυιμ ηδξ ημοθημφναξ» ή ακ δ ζελμοαθζηή επζεοιία ηαεμνίγεηαζ ελ 

μθμηθήνμο ςξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ απυ ηδκ ημοθημφνα, ςξ ζοκέπεζα ημο κυιμο, 

υπςξ θαίκεηαζ κα οπμζηδνίγεζ δ Butler ζηδ εεςνία ηδξ. Η Benhabib ζζπονίγεηαζ υηζ 

ηάεε εεχνδζδ βζα ηδκ πνμέθεοζδ ηδξ επζεοιίαξ είκαζ απθχξ ιζα εη ηςκ οζηένςκ 

οπυεεζδ, υπςξ ακηίζημζπα ηαζ δ ροπακάθοζδ είκαζ ιζα ακαδνμιζηή δζενβαζία πμο 

ζηδνίγεηαζ ηάεε θμνά ζε υζα έπεζ αζχζεζ ημ άημιμ ζηδ γςή ημο ιέπνζ εηείκδ ηδ 

ζηζβιή. (Benhabib, 1995b, ζζ. 120-121) 

  Δπμιέκςξ, ζηδ αάζδ αοηήξ ηδξ ηνζηζηήξ δ μπμία είκαζ επζηεκηνςιέκδ ζηδκ 

επζηεθεζηζηή εεςνία βζα ημ θφθμ, ακαδεζηκφεηαζ απυ ηδ Benhabib δ απμοζία 

ακάθοζδξ ηδξ ελεθζηηζηήξ πμνείαξ ημο αηυιμο εκ ζπέζεζ ιε ημ θφθμ ζηδ εεςνία ηδξ 

Butler, δ μπμία αέααζα εκηάζζεηαζ ζημ θζθμζμθζηυ πεδίμ ηαζ εκκμζμθμβεί ημ θφθμ ςξ 

παναζηαζζαηή επζηέθεζδ, δίκμκηαξ ηαεμνζζηζηή εέζδ υπζ ζηζξ βθςζζζηέξ πναηηζηέξ 

αθθά βεκζηυηενα ζηζξ πνάλεζξ μζ μπμίεξ επζηεθμφκηαζ επακαθαιαακυιεκα. 

Ακαδεζηκφεηαζ, αηυιδ, ημ ενχηδια ηαηά πυζμ ημ άημιμ ιπμνεί κα αοημηαεμνίγεηαζ 

ςξ πνμξ ηδκ έιθοθδ ζοβηνυηδζή ημο ηαζ εζδζηά ςξ ηδκ ακηίζηαζή ημο ζημοξ 

ηονίανπμοξ θμβμεεηζημφξ ζπδιαηζζιμφξ. Η Benhabib, άθθςζηε, υπςξ ακαθφεδηε ζε 

άθθδ εκυηδηα ημο ηεθαθαίμο αοημφ, είκαζ ακηίεεηδ πνμξ έκακ ιεηαιμκηένκμ 

θειζκζζιυ. Δπμιέκςξ, δ ηνζηζηή ηδκ μπμία αζηεί ζηδ Butler εκηάζζεηαζ ζημ πκεφια 

ηδξ ηνζηζηήξ ηδξ ζε ιζα ζοιιαπία θειζκζζιμφ ηαζ ιεηαιμκηενκζζιμφ ζημ θζθμζμθζηυ 

πεδίμ. 

 Η NancyFraser ακαβκςνίγεζ ηδ δοκαηυηδηα πμο πανέπεζ δ εεςνία ηδξ Butler 

βζα εκαθθαηηζηέξ ζδιαζζμδμηήζεζξ ιέζς κέςκ επακαθήρεςκ ηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα 

επζηεθέζεζ ημ οπμηείιεκμ. Τπμζηδνίγεζ ιάθζζηα υηζ δ οπενάζπζζδ ηδξ επζηεθεζηζηήξ 

ζοβηνυηδζδξ υθςκ αοηχκ πμο εα ιπμνμφζακ κα εεςνδεμφκ απθχξ ςξ ακηακάηθαζδ 

ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ζοκεπάβεηαζ αιθζζαήηδζδ ηδξ ηονζανπίαξ. (Fraser, 1995a, ζ. 

162) 

 Πανυθα αοηά, υιςξ, δ Fraser αζηεί ηνζηζηή ζηδ εεςνία ηδξ Butler, απυ ιζα 

άθθδ ζηυπεοζδ ζε ζπέζδ ιε ηδ Benhabib, ζζπονζγυιεκδ ηαηανπήκ υηζ δ Butler 

πνδζζιμπμζεί ιζα ακηζακενςπζζηζηή βθχζζα πμο δεκ ιπμνεί κα πανέπεζ εεςνδηζηή 

ηαεανυηδηα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε ηδ Fraser, δ Butler πενζβνάθεζ ηζξ 
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δζάθμνεξ ζηακυηδηεξ ηςκ αηυιςκ ςξ ιζα απνυζςπδ ζδιαζζμδμηζηή δζενβαζία 

(signifyingprocess). Μζα ηέημζα ακηζακενςπζζηζηή βθχζζα είκαζ δζαθμνεηζηή απυ ημκ 

ζοκήεδ ηνυπμ ζηέρδξ βζα ημ άημιμ ηαζ ημκ εαοηυ ημο ηαζ, βζα ημκ θυβμ αοηυ, δ 

Fraser ζζπονίγεηαζ υηζ δ επζθμβή ηδξ πνέπεζ κα δζηαζμθμβδεεί απυ ηδ Butler ςξ πνμξ 

ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ιεζμκεηηήιαηα ηδξ, αθθά ηαζ ςξ πνμξ ηδκ πμθζηζηή ηδξ 

επίδναζδ. Ακηίεεηα, δ ιδ εκαζπυθδζδ ηδξ Butler ιε αοηά ηα γδηήιαηα πανάβεζ, 

ζφιθςκα ιε ηδ Fraser, εζςηενζηζζιυ (esotericism) ζηδ εεςνία ηδξ ηαζ δεκ αμδεά ζημ 

κα ελδβδεεί δ δοκαηυηδηα δνάζδξ, δεδμιέκμο υηζ ηα άημια ζοβηνμημφκηαζ απυ 

ηαεεζηχηα ελμοζίαξ. (Fraser, 1995a, ζζ. 162, 169∙ Fraser, 1995b, ζ. 67). Η πνχηδ 

αοηή ηνζηζηή ηδξ Fraser, θμζπυκ, αλζχκεζ ιεβαθφηενδ ηαεανυηδηα ζηδ εεςνία ηδξ 

Butler πνμηεζιέκμο κα ακαθφμκηαζ εκανβέζηενα ηα γδηήιαηα πμο δζενεοκμφκηαζ. 

 H Butler ακηαπακηά υηζ ηαζ μ θυβμξ ηδξ Fraser δεκ ζοκάδεζ ιε ηδκ ηαεδιενζκή 

βθχζζα αθθά αοηυ δεκ ζοκεπάβεηαζ υηζ δ εεςνία ηδξ παναηηδνίγεηαζ απυ 

εζςηενζηζζιυ. Δίκαζ ζαθέξ υηζ μζ αάζεζξ βζα ηδκ ηνίζδ ηςκ ζζπονζζιχκ ηδξ 

ηαεδιενζκήξ βθχζζαξ δεκ ιπμνμφκ κα πανέπμκηαζ απυ ηδκ ίδζα ηδκ ηαεδιενζκή 

βθχζζα. (Butler, 1995, ζ. 138) 

 ηδ ζοκέπεζα, δ Fraser ζζπονίγεηαζ υηζ δ εεςνία ηδξ Butler πνμτπμεέηεζ 

ζζπονέξ ηακμκζζηζηέξ δεζιεφζεζξ, υπςξ είκαζ δ δεζηή ακηίννδζδ ζε ηάεε απμηθεζζιυ, 

μζ μπμίεξ δεκ ελδβμφκηαζ ζηδ αάζδ εεςνδηζηχκ πυνςκ εκηυξ ηδξ εεςνίαξ ηδξ. (Fraser, 

1995a, ζζ. 162, 169). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε ηδ Fraser, δ 

ακαζδιαζζμδυηδζδ (resignification) ςξ υνμξ ηδξ Butler δεκ ζοκεπάβεηαζ απυ ιυκδ 

ηδξ εβηονυηδηα ηαζ εββφδζδ ηαζ αοηυ πνμηαθεί ζφβποζδ ακαθμνζηά ιε ηζξ εεηζηέξ 

ζοκδδθχζεζξ ημο υνμο, μ μπμίμξ είκαζ επζζηδιζηά μοδέηενμξ ηαζ δεκ ηαηαδεζηκφεζ βζα 

πμζμ θυβμ κα εεςνείηαζ ςξ εεηζηά θμνηζζιέκμξ. Δπζπθέμκ, δ Fraser ζζπονίγεηαζ υηζ 

ζηδ εεςνία ηδξ Butler μνζζιέκμζ ηακμκζζηζημί ζζπονζζιμί πανάβμκηαζ εκ ζπέζεζ ιε ηζξ 

ημζκςκζηέξ πναηηζηέξ ζοβηνυηδζδξ ηςκ οπμηεζιέκςκ, ηαεχξ ηα οπμηείιεκα 

ζοβηνμημφκηαζ ιέζς απμηθεζζιμφ ηαζ απμζζχπδζδξ ηςκ άθθςκ. Η Fraser, 

ακανςηζέηαζ, ζηδ αάζδ αοηή, εάκ ιπμνεί έκα άημιμ κα ζοβηνμηδεεί ςξ οπμηείιεκμ 

πςνίξ κα ακαβηαζημφκ άθθμζ κα ζζςπήζμοκ. Καζ επμιέκςξ, εάκ είκαζ δοκαηή δ 

ζοβηνυηδζδ πναηηζηχκ ηαηά ηζξ μπμίεξ δ εκδοκάιςζδ μνζζιέκςκ αηυιςκ δεκ 

ζοκεπάβεηαζ απμδοκάιςζδ άθθςκ. Χζηυζμ δ Fraser εηηζιά υηζ δ Butler δεκ 

αζπμθείηαζ ιε ηέημζα ηαίνζα ενςηήιαηα ακαθμνζηά ιε ημοξ απμηθεζζιμφξ. (Fraser, 

1995b, ζζ. 67-68) 
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 Η Fraser, θμζπυκ, δζεηδζηεί απυ ηδ εεςνία ηδξ Butler ιζα πθδνέζηενδ ακάθοζδ 

ημο υνμο ακαζδιαζζμδυηδζδ, δ μπμία εα ιπμνμφζε κα εειεθζχζεζ ηδκ εβηονυηδηα 

ηςκ υνςκ αθθά ηαζ κα θάαεζ οπυρδ ημ γήηδια ηςκ απμηθεζζιχκ ημο άθθμο ηαηά ηδ 

ζοβηνυηδζδ ημο οπμηεζιέκμο. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ δοκαηυηδηα 

ακαζδιαζζμδυηδζδξ ημο θφθμο πένα απυ ημκ δοαδζηυ ημο παναηηήνα απμηεθεί 

ααζζηυ ζημζπείμ ζηδκ επζηεθεζηζηή εεςνία ηδξ Butler. Απμηεθεί, υιςξ, ηαοηυπνμκα 

ηαζ ιζα πνυηθδζδ ακαθμνζηά ιε ηδκ εεηζηή ζδιαζία πμο ιπμνεί κα έπεζ ςξ υνμξ. 

 Η Butler ακηαπακηά ζημ γήηδια ηδξ ακαζδιαζζμδυηδζδξ υηζ ηδκ εκδζαθένεζ μ 

ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ζοβηνμηείηαζ δ επζηνάηεζα ηδξ θμβμεεηζηήξ δοκαηυηδηαξ ιέζα 

ζηδκ μπμία ιπμνμφκ κα ηεεμφκ ενςηήιαηα βζα ηδ κμιζιυηδηα ηήξ εηάζημηε 

ζδιαζζμδυηδζδξ. οκεπχξ, δζεοηνζκίγεζ υηζ δεκ αζπμθείηαζ ιε ημ ενχηδια εάκ 

ζοβηεηνζιέκεξ ζδιαζζμδμηήζεζξ είκαζ «ηαθέξ» ηαζ κμιζιμπμζδιέκεξ εκχ άθθεξ υπζ. 

(Butler, 1995, ζ. 138). ηνέθεηαζ ηαζ ζημ γήηδια ημο οπμηεζιέκμο, δζενςηχιεκδ εάκ 

ιπμνεί κα ζπδιαηίγεηαζ ημ οπμηείιεκμ ηαζ υπζ πχξ ηα ήδδ δζαιμνθςιέκα οπμηείιεκα 

έπμοκ ή υπζ ηδ δζηαζμδμζία κα ιζθμφκ. Τπμζηδνίγεζ υηζ ηάεε οπμηείιεκμ βζα κα 

ζοβηνμηδεεί ςξ μιζθυκ απςεεί μνζζιέκεξ δοκαηυηδηεξ θυβμο. (Butler, 1995, ζ. 139) 

Αηυιδ, δ Butler δδθχκεζ υηζ εα ιπμνμφζε ηάθθζζηα κα οζμεεηήζεζ ημ ενχηδια ηδξ 

Fraser βζα ηδ δοκαηυηδηα ζοβηνυηδζδξ πναηηζηχκ ζηζξ μπμίεξ δ εκδοκάιςζδ 

μνζζιέκςκ δεκ ζοκεπάβεηαζ απμδοκάιςζδ άθθςκ, έκα ενχηδια πμο δ Fraser ηδκ 

επζηνίκεζ υηζ δεκ πναβιαηεφεηαζ. (Butler, 1995, ζ. 139) 

 Η Fraser, ζηδ ζοκέπεζα, ζηνέθεηαζ ζημ γήηδια ηδξ έκκμζαξ «βοκαίηα» ζηδ 

εεςνία ηδξ Butler. Η εεχνδζδ ηδξ βοκαίηαξ ςξ «ζδιάδζ δζαθμνχκ» 

(signofdifferences) ιπμνεί κα ενιδκεοηεί, απυ ηδ ιζα, ςξ ιζα ζζπονή εέζδ, ζφιθςκα 

ιε ηδκ μπμία δ βοκαίηα δεκ ιπμνεί κα μνζζηεί αθθά δδθχκεζ ηδ δζαθμνά ηαζ ηδ ιδ-

ηαοηυηδηα. Η εέζδ αοηή, ζφιθςκα ιε ηδ Fraser, είκαζ ακηζθαηζηή, ηαεχξ 

ενιδκεφμκηαξ ηζξ βοκαίηεξ ςξ ζδιάδζ ημο ιδ-μνίζζιμο (undefinable) ζηδκ μοζία 

ζοβηνμηεί έκακ μνζζιυ ηδξ βοκαίηαξ. Αηυιδ, δ εέζδ αοηή πνμηαθεί ζφβποζδ 

αηνζαχξ επεζδή εεςνεί ηδ βοκαίηα ςξ ζδιάδζ ηδξ ιδ-ηαοηυηδηαξ (non-identical), εκχ 

ζε ιζα ηέημζα εέζδ ηδξ δζαθμνάξ ηαζ ηδξ ακμιμζμβέκεζαξ ιπμνεί κα εκηάζζμκηαζ ηαζ 

μζ άκδνεξ αθθά ηαζ άθθμο είδμοξ ηαηδβμνίεξ, υπςξ μζ έβνςιμζ, μζ ενβαγυιεκμζ ηαζ 

μφης ηαεελήξ. (Fraser, 1995b, ζ. 70) 
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 Απυ ηδκ άθθδ, ζφιθςκα ιε ηδ Fraser, δ εεχνδζδ ηδξ βοκαίηαξ ςξ ζδιάδζ 

δζαθμνχκ ζηδ εεςνία ηδξ Butler ιπμνεί κα ενιδκεοηεί ηαζ ςξ ιζα πζμ αδφκαιδ εέζδ. 

φιθςκα ιε αοηή, μζ βεκζηεοηζημί ζζπονζζιμί βζα ηζξ βοκαίηεξ οπυηεζκηαζ ζε 

ακαεεχνδζδ ηαζ εκηάζζμκηαζ ζημ εηάζημηε πμθζηζζιζηυ ηαζ ζζημνζηυ πθαίζζμ. ιςξ, 

αοηή δ αδφκαιδ ενιδκεία δεκ εηθνάγεζ ημ πμθζηζηυ πνυαθδια ηδξ φπανλδξ δζαιαπχκ 

ζοιθενυκηςκ ακάιεζα ζε βοκαίηεξ ιε δζαθμνεηζηά παναηηδνζζηζηά. Η Butler 

απμζζςπά ημ ενχηδια εάκ κέεξ ημζκςκζηέξ νοειίζεζξ εα ιπμνμφζακ κα εκανιμκίζμοκ 

αοηέξ ηζξ δζαιάπεξ ζοιθενυκηςκ. (Fraser, 1995b, ζ. 70)  

 Η Butler απμννίπηεζ ηδκ φπανλδ ιζαξ εκζαίαξ ηαηδβμνίαξ δ μπμία ιπμνεί κα 

ζοιπενζθαιαάκεζ ηάεε βοκαζηεία ζδζαζηενυηδηα ηαζ εηθαιαάκεζ ηδκ απμδυιδζδ ημο 

θειζκζζηζημφ οπμηεζιέκμο ςξ απεθεοεένςζδ απυ ηζξ δζάθμνεξ μκημθμβίεξ ζηζξ μπμίεξ 

πενζμνίγεηαζ ηαζ ςξ απυδμζδ πμθθαπθχκ ζδιαζζχκ. (Butler, 1992, ζζ. 14-16∙ Butler, 

2006, ζζ. 390-391). Αοηή δ εκκμζμθυβδζδ ηδξ βοκαίηαξ απυ ηδ Butler ςξ ιζα ζζπονή 

εέζδ ιδ-ηαοηυηδηαξ, ζφιθςκα ιε ηδ Fraser, δδιζμονβεί πνμαθήιαηα ζφβποζδξ, εκχ 

δ εεχνδζή ηδξ ςξ ιζα αδφκαιδ εέζδ δεκ ακαδεζηκφεζ ημ πνυαθδια ηδξ δζαιάπδξ 

ζοιθενυκηςκ ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ βοκαζηχκ. Δπμιέκςξ, ζηδ αάζδ αοηή, δ Fraser 

θαίκεηαζ πςξ ακηζηίεεηαζ ηαζ ζηδκ ζζπονή ηαζ ζηδ αδφκαιδ εηδμπή ηδξ εέζδξ ηδξ 

Butler βζα ηδ βοκαίηα. 

 Η Butler, εκχ δέπεηαζ υηζ ηάεε οπμηείιεκμ ζοβηνμηείηαζ ιέζς ιζαξ 

δζενβαζίαξ δζαθμνμπμίδζδξ, δζαηνίκεζ ιεηαλφ «ηαθφηενςκ» ηαζ «πεζνυηενςκ» εζδχκ 

δζαθμνμπμίδζδξ ηαηά ηδ ζοβηνυηδζδ ημο οπμηεζιέκμο. Τπεναζπίγεηαζ ηζξ ιμνθέξ 

δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ οπμηεζιέκςκ μζ μπμίεξ μδδβμφκ ζε ιζα βεκαζυδςνδ ηαζ ιδ 

απεζθμφιεκδ πανμοζία ημο εαοημφ, πμο δεκ ηαεζζηά ημκ άθθμκ ιδ κμδηυ αθθά μφηε 

ημκ μιμβεκμπμζεί. (Butler, 1995, ζ. 140) 

 ηδ ζοκέπεζα ηδξ ζοθθμβζζηζηήξ ηδξ, δ Fraser ζζπονίγεηαζ υηζ δ Butler 

εηθαιαάκεζ ηδκ απεθεοεένςζδ ηςκ βοκαζηχκ ςξ απεθεοεένςζδ απυ ηδκ 

ηαηαπζεζηζηή ημοξ ηαοηυηδηα. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, ζφιθςκα ιε ηδ Fraser, δ Butler 

οπεναζπίγεηαζ ιζα απμδμιζζηζηή ηνζηζηή ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία εκχ εηθαιαάκεζ ςξ 

ηαηαπζεζηζηή ηδκ ηακμκζζηζηή ηνζηζηή. Η Fraser ηδκ επζηνίκεζ οπμζηδνίγμκηαξ υηζ δ 

εέζδ αοηή είκαζ ιμκυπθεονδ ηαζ δεκ ζηακμπμζεί ηδ θειζκζζηζηή εεςνία δ μπμία έπεζ 

ακάβηδ ηαζ απυ ηδ ζοβηνυηδζδ ηακμκζζηζηχκ ηνίζεςκ. (Fraser, 1995b, ζ. 71) 
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  Μζα αηυιδ ηνζηζηή ηδξ Fraser ζηδ εεςνία ηδξ Butler είκαζ υηζ δ ηεθεοηαία 

δίκεζ πνμκμιζαηή εέζδ ζημ ημπζηυ ηαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ, έιθαζδ πμο δεκ ζοιαάθθεζ 

ζε ιζα γδημφιεκδ ακάθοζδ ηδξ ζφκδεζδξ ηςκ δζαηνζηχκ θμβμεεηζηχκ ηαεεζηχηςκ 

πμο ζοβηνμημφκ ηδκ δβειμκία. Αηυιδ, οπμζηδνίγεζ υηζ δ εεςνία ηδξ Butler δεκ 

ζοιαάθθεζ ζηδκ πθαζζζμπμίδζδ ηςκ έιθοθςκ επζηεθεζηζηχκ δοκαημηήηςκ ζε ζπέζδ 

ιε δμιζηέξ δοκαιζηέξ πμο πενζθαιαάκμοκ ηονίανπμοξ εεζιμφξ υπςξ ημ ηνάημξ. Η 

Fraser, ηέθμξ, επζηνίκεζ ηδ εεςνία ηδξ Butler βζα ημκ θυβμ υηζ δ εεςνία αοηή 

οπενεηηζιά ηδκ απεθεοεενςηζηή δφκαιδ ηδκ μπμία ιπμνεί κα έπμοκ μζ έιθοθεξ 

επζηεθεζηζηέξ πνάλεζξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ. ηδ αάζδ αοηή, ζδιεζχκεζ υηζ δ εκ 

θυβς εεςνία δεκ αμδεά ζηδκ ακάθοζδ ηδξ ζπέζδξ ηςκ εκζχιαηςκ αηυιςκ ιε ηζξ 

δζάθμνεξ εέζεζξ πμο ηα άημια ηαηέπμοκ δζαδμπζηά ηαζ μζ μπμίεξ ιπμνεί κα έπμοκ 

ιεβάθδ δζαζπμνά. Δπζπθέμκ, δ Fraser επζηνίκεζ ηδ εεςνία ηδξ Butler υηζ, ακαθμνζηά 

ιε ημ γήηδια ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ, έπεζ ιζα ηάζδ κα ιεηαηζκείηαζ ακάιεζα ζε 

δζάθμνα εκκμζαηά επίπεδα, υπςξ ημ βθςζζζηυ ηαζ ημ ροπακαθοηζηυ, χζηε κα ιδκ 

είκαζ ηαηάθθδθδ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ ημζκςκζηήξ μθυηδηαξ ζημ ιαηνμεπίπεδμ, ηαεχξ, 

πένακ ηςκ άθθςκ, δεκ αζπμθείηαζ ιε ηδ ζπέζδ ηςκ επζπέδςκ ιεηαλφ ημοξ. (Fraser, 

1995a, ζζ. 162-164). Η Fraser δζεοηνζκίγεζ υηζ δ Butler δεκ έπεζ ςξ ηφνζμ εκδζαθένμκ 

ηδ ζοβηνυηδζδ ημο οπμηεζιέκμο ςξ δζτπμηεζιεκζηή δζενβαζία ή ςξ ζπέζδ αθθά 

δζενεοκά ημκ ζπδιαηζζιυ ημο οπμηεζιέκμο ςξ εζςηενζηή ροπζηή θεζημονβία 

(intrapsychicoperation). Πάκηςξ, δ Fraser επζζδιαίκεζ υηζ δ Butler οπεναζπίγεηαζ ηδ 

δοκαηυηδηα ηδξ εεςνία ηδξ κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ πμθζηζηή ηνζηζηή. (Fraser, 

1995a, ζ. 170) 

 Δπμιέκςξ, δ ηνζηζηή ηδξ Fraser ζηδ εεςνία ηδξ Butler ηαηαπζάκεηαζ ιε 

δζάθμνα γδηήιαηα, ηα μπμία είκαζ άιεζα ζοκοθαζιέκα ιε ημ θφθμ, υπςξ δ έκκμζα 

«βοκαίηα», δ ακαζδιαζζμδυηδζδ ημο θφθμο, αθθά ηαζ μζ ζοβηεηνζιέκεξ ηάεε θμνά 

επζηεθεζηζηέξ πνάλεζξ ακαθμνζηά ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ημο, εκχ δ έιθαζδ ζηδ 

ζοβηεηνζιέκδ ηάεε θμνά έιθοθδ επζηέθεζδ απδπεί ημκ ιεηαιμκηένκμ παναηηήνα ηδξ 

εεςνίαξ ηδξ Butler. Χζηυζμ, ακ ηαζ δ Fraser, ιαγί ιε ηδ Nicholson, ηίεεηαζ οπέν ιζαξ 

ιεηαιμκηένκαξ πνμζέββζζδξ πμο θαιαάκεζ οπυρδ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηςκ 

δζαθμνεηζηχκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ, δ εεςνία ημοξ δεκ απμηηά ζζπονυ ιεηαιμκηένκμ 

παναηηήνα. (Fraser & Nicholson, 1990, ζζ. 34-35). Σμ ζπεηζηυ ενχηδια, πάκηςξ, πμο 

εβείνεηαζ εδχ απυ ηδ Fraser είκαζ ηαηά πυζμ μζ ηαεδιενζκέξ έιθοθεξ επζηεθέζεζξ 

ιπμνμφκ κα μδδβμφκ ζε ιζα απεθεοεενςηζηή ηάζδ ημο θειζκζζιμφ πμο αθμνά ηδκ 



206 

 

ημζκςκζηή μθυηδηα. Πνάβιαηζ, δ Butler πνμααίκεζ ζε ιζα εκκμζμθυβδζδ ημο θφθμο δ 

μπμία ακαθφεζ ημκ ηνυπμ ζοβηνυηδζδξ ημο ηαζ, ζηδ αάζδ αοηή, δ επζηέκηνςζδ 

ιπμνεί κα αθμνά ζηδκ αημιζηή ηάεε θμνά έιθοθδ ηαοηυηδηα. Η Butler, υιςξ, δεκ 

πανααθέπεζ ηδκ ημζκςκζηή δζάζηαζδ ημο γδηήιαημξ, εζδζηά ζημ ζδιείμ πμο ακαθφεζ 

ηδκ επζηεθεζηζηή πανάζηαζδ ςξ ζοθθμβζηή δνάζδ αθθά ηαζ, βεκζηυηενα, ζημ 

επζπείνδιά ηδξ ακαθμνζηά ιε ηδκ απυδμζδ ζδιαζίαξ ηαζ ηνζηζηήξ ζημ ηονίανπμ 

εηενμθοθμθζθζηυ ζφζηδια ηαζ ζηα ηαεεζηχηα ελμοζίαξ.  

 Σέθμξ, ελεηάγμκηαξ ηδ εεςνία ηδξ Butler βζα ημ θφθμ εκ ζπέζεζ ιε ηζξ εεςνίεξ 

ημο θειζκζζηζημφ ιεηαιμκηενκζζιμφ πμο ακαθφεδηακ ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, 

ιπμνμφκ κα επζζδιακεμφκ ηα ελήξ: H ζοθθμβζζηζηή ηδξ Hekman οπεναζπίγεηαζ ηδκ 

απυννζρδ ηαζ απμδυιδζδ ηςκ δζπμημιζχκ ηδξ επζζηδιμθμβίαξ ημο Γζαθςηζζιμφ, 

απθχξ επεζδή αοηέξ ζοκεπάβμκηαζ δζαηνίζεζξ ζε αάνμξ ηςκ βοκαζηχκ, εέημκηάξ ηεξ ζε 

οπμδεέζηενδ εέζδ έκακηζ ηςκ ακδνχκ. Μεηαλφ ηςκ δζπμημιζχκ πμο απμννίπηεζ δ 

Hekman είκαζ ηαζ δ δζπμημιία ακδνζηυ-βοκαζηείμ. Απυ ηδκ άθθδ, ημ επζπείνδια ηδξ 

Butler ζηδνίγεηαζ ηαζ αοηυ ζηδκ απμδυιδζδ, ηαεχξ δζαθφεζ ηδ δζάηνζζδ ιεηαλφ 

αζμθμβζημφ ηαζ ημζκςκζημφ θφθμο, υιςξ ιε αάζδ ηδ εεςνία ηδξ οπμδεζηκφεηαζ δ 

απμδυιδζδ ηδξ δζπμημιίαξ ακδνζημφ-βοκαζηείμο, αηνζαχξ επεζδή δζεονφκεζ ημκ 

εκκμζαηυ μνίγμκηα ηςκ έιθοθςκ δοκαημηήηςκ πένα απυ αοηή ηδ δζπμθζηυηδηα. Η 

Hekman, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ Butler, δεκ επζθέβεζ κα ακαθφζεζ ηδκ έκκμζα θφθμ, 

ςζηυζμ απυ ηδ εεςνία ηδξ πνμηφπηεζ δ οπενάζπζζδ εκυξ ηαηά ηάπμμκ ηνυπμ 

ημζκςκζηά ηαηαζηεοαζιέκμο θφθμο, εθυζμκ απμννίπηεζ ηδ ζφθθδρδ ηδξ 

μοζζμηναηζηήξ βοκαζηείαξ ή ακδνζηήξ θφζδξ. 

 Η εεςνία ηδξ Irigaray, υπςξ ηαζ ηδξ Butler, δεκ αζπμθείηαζ ιε ημ γήηδια ηδξ 

βκχζδξ εκ ζπέζεζ ιε ημ θφθμ, αθθά ιε ημ ίδζμ ημ θφθμ εκ βέκεζ. Η Irigaray 

επζηεκηνχκεηαζ ζημ βοκαζηείμ θφθμ, ημ μπμίμ ζδιαζζμθμβεί ςξ δζαηνζηυ, ιε ηάεε 

ηνυπμ, οπμηείιεκμ απυ ημ οπμηείιεκμ πμο μνίγεηαζ ιε αάζδ ημ ακδνζηυ θφθμ, 

απμδεπυιεκδ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, ηδ δζπμθζηυηδηα ηδξ δοαδζηήξ έιθοθδξ 

ηαηαζηεοήξ. Ακηίεεηα, δ Butler, απμννίπημκηαξ ηδ δζπμημιία ιεηαλφ άκδνα ηαζ 

βοκαίηα ζηδ αάζδ ιζαξ νζγζηήξ ακηζμοζζμθμβζηήξ πνμζέββζζδξ, απμθοζζημπμζεί ημ 

θφθμ ηαζ ηαηαδεζηκφεζ ηδκ ακάβηδ ακηζηαηάζηαζδξ ημο δζπυθμο βοκαίηα-ακδναξ απυ 

έκα δζεονοιέκμ έιθοθμ θάζια ιε ακαηνεπηζηέξ δοκαηυηδηεξ ζδιαζζχκ ηαζ 

επζηεθέζεςκ ημο θφθμο ηαζ ηδξ ηνμπζηυηδηαξ ημο. Σέθμξ, ακ ηαζ δ Irigaray 

επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ έκκμζα ιζαξ ημζκςκζηά ηαηαζηεοαζιέκδξ βοκαζηείαξ 
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οπμηεζιεκζηυηδηαξ, δ ζδιαζία ηςκ ηαεμνζζιχκ ηδξ ηαηαζηεοήξ αοηήξ δεκ μδδβείηαζ 

ζε υ,ηζ δ Butler ακαβκςνίγεζ ςξ ημζκςκζημδοκαιζηή ηαηαζηεοή ημο θφθμο ηαζ 

ηαηαδεζηκφεζ ςξ επζηεθεζηζηή ζοβηνυηδζδ ημο, δ μπμία επζδνά ηαζ ζηζξ άθθεξ 

πνμαθδιαηζηέξ ηδξ βζα ημ θφθμ. 

 Η ζοθθμβζζηζηή ηδξ Kristeva αημθμοεεί ροπακαθοηζηά ηαζ βθςζζμθμβζηά 

ιμκμπάηζα πςνίξ κα πναβιαηεφεηαζ λεπςνζζηά ηδκ έκκμζα θφθμ. Τπμζηδνίγεζ υηζ δ 

θαζκμιεκζηή ζοκμπή ημο υνμο «βοκαίηα» ελαθείθεζ ηδκ πμζηζθυηδηα ηςκ ζδιαζζχκ 

ημο ηαζ ηδκ πμθθαπθυηδηα ηςκ βοκαζηείςκ εκαζπμθήζεςκ, ζοιθςκχκηαξ, έηζζ, ιε ηδ 

Butler, δ μπμία απμννίπηεζ ημ ηαεμθζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ ηαηδβμνίαξ βοκαίηα. ιςξ, 

δ Kristeva, υπςξ δ Butler, δεκ απμννίπηεζ ηδκ έκκμζα. Πναβιαηεφεηαζ ημ θφθμ ηαηά 

αάζδ πάκς ζηδκ φπανλδ ηδξ δζάηνζζδξ ηςκ δφμ θφθςκ, αθθά δεκ πνμπςνά ζηδκ 

απμδυιδζδ ζηδξ δζάηνζζδξ ιεηαλφ αζμθμβζημφ ηαζ ημζκςκζημφ θφθμο, υπςξ ηάκεζ δ 

Butler ζηδ εεςνία ηδξ. 

 Η εεςνία ηδξ Haraway πενζβνάθεζ ημοξ υνμοξ πμο μνίγμοκ ημκ άκενςπμ ςξ 

ηοαενκμμνβακζζιυ ηαζ ημκίγεζ υηζ αοηυξ οπάνπεζ ζε «έκακ ηυζιμ ιεηά ημ θφθμ», 

«έκακ ηυζιμ πςνίξ θφθμ», δείπκμκηαξ ημκ δνυιμ βζα κέεξ ηαηαζηεοέξ πμο εα 

ιπμνμφζακ κα επζκμδεμφκ ζηδ αάζδ αοημφ, ηαζ αζθαθχξ αιθζζαδηχκηαξ ημκ δοσζιυ 

ιεηαλφ άκδνα ηαζ βοκαίηαξ. Ακηίεεηα, δ Butler, πανυθμ πμο οπμζηδνίγεζ υηζ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ημ θφθμ επζαάθθεηαζ ςξ ηακμκζζηζηή επζηέθεζδ, εκημφημζξ δζαηδνεί 

ηδκ έκκμζα θφθμ ζηδ εεςνία ηδξ ηαζ ηδκ επακμνίγεζ ςξ ηαοηυηδηα πμο ζοβηνμηείηαζ 

επζηεθεζηζηά. ηδ εεςνία ηήξ Haraway, ηα υνζα ημο θφθμο δζαθφμκηαζ ηαζ 

επακαηαεμνίγμκηαζ ζοκεπχξ ζηδ αάζδ ηδξ βεκζηυηενδξ δζενβαζίαξ δζάθοζδξ ηαζ 

επακαζφζηαζδξ ημο θφθμο. Απυ ηδκ άθθδ, δ Butler πνμζδζμνίγεζ ηδ δοκαηυηδηα 

ακαηνεπηζηήξ επακάθδρδξ ημο θφθμο, ακαηνέπμκηαξ, έηζζ, ηα υνζα ηςκ έιθοθςκ 

ηαοημηήηςκ. 

 Δκ ηαηαηθείδζ, ζημ ηεθάθαζμ αοηυ δείπηδηε υηζ ιε θυκημ ηδκ απυννζρδ ηδξ 

δοαδζηυηδηαξ ημο θφθμο, δ δζαθμνεηζηυηδηα ιεηαλφ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ μζ 

ζοκεπαβυιεκεξ πμζηίθεξ εδθοηυηδηεξ ημοξ, αλζχκεζ απυ ηδ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβζηή ένεοκα ηδκ απυννζρδ ιζαξ ηαεμθζηήξ βεκζηεοηζηήξ έκκμζαξ ημο 

θφθμο ηαζ ημκ επακαπνμζακαημθμζιυ ηδξ πνμξ ηδ ιεηαιμκηένκα ζηνμθή ηδξ 

ένεοκαξ. Γείπηδηε υηζ μ ιεηαιμκηένκμξ θειζκζζιυξ ειθακίγεηαζ ιε δζαθμνεηζηέξ 
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αλζχζεζξ ζηζξ εεςνίεξ ηςκ δζαθυνςκ θειζκζζηνζχκ ηαζ υηζ ηάεε εεςνία πνμζεέηεζ ιζα 

κέα πηοπή ζηα γδηήιαηα ημο θφθμο.  

 Μάθζζηα, μνζζιέκεξ παναηηδνζζηζηέξ εέζεζξ ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ 

πμο εκημπίζηδηακ, αάζεζ ηδξ ακαθοζδξ ηεζιέκςκ δζαθμνεηζηχκ θειζκζζηνζχκ, 

ιμζάγμοκ κα ιδκ ζοβηθίκμοκ αηνζαχξ, υηακ απμηθίκμοκ εκ ιένεζ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

απυ ηδ ιία, ακαδφεδηε ιε αάζδ ηδκ απυννζρδ ηςκ κεςηενζηχκ δζπμημιζχκ, υπςξ 

αοηή εηθνάγεηαζ απυ ηδ Hekman, ηδ Haraway ηαζ ηδ Butler, δ ζοκεπαβυιεκδ 

αιθζζαήηδζδ ηςκ απυθοηςκ μνζμεεηήζεςκ ιεηαλφ άκδνα ηαζ βοκαίηαξ. Απυ ηδκ 

άθθδ, υιςξ, δ ένεοκα ηαηέδεζλε, ιε αάζδ ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ Irigaray, υηζ δεκ 

απμδμιείηαζ εκηεθχξ ημ θφθμ, υηακ ακαβκςνίγμκηαζ λεηάεανα δφμ δζαηνζηέξ οπάνλεζξ 

ημο, ηα δφμ θφθα, μ άκδναξ ηαζ δ βοκαίηα, ηα μπμία κμμφκηαζ ςξ δφμ δζαθμνεηζηά 

οπμηείιεκα. Δπμιέκςξ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ μ ιεηαιμκηένκμξ θειζκζζιυξ 

παναηηδνίγεηαζ απυ δζαθμνμπμζήζεζξ μζ μπμίεξ είκαζ ζοζηαηζηέξ ηδξ ίδζαξ ηδξ 

φπανλδξ ημο. Η ενβαζία αοηή ακαβκςνίγεζ ζημκ θειζκζζηζηυ ιεηαιμκηενκζζιυ ηδκ 

ζδζαίηενα ακαηνεπηζηή πθαζζίςζδ μπμία ακαζοζηήκεζ ηδ ζογήηδζδ ηςκ έιθοθςκ 

ζπέζεςκ ιε αάζδ ηδ νζγζηή αιθζζαήηδζδ ημο απυθοημο δζαπςνζζιμφ ηςκ δφμ θφθςκ, 

ηδ δζάηνζζδ ιεηαλφ άκδνα ηαζ βοκαίηαξ, ηαζ δ μπμία δζακμίβεζ ημκ μνίγμκηα ηςκ 

εκκμζμθμβήζεςκ ημο θφθμο πνμξ κέεξ ηαηεοεφκζεζξ πμο δεκ είπακ ιέπνζ ηυηε 

εειαημπμζδεεί.  

 Αηυιδ, απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ εεςνζχκ ημο θειζκζζηζημφ ιεηαιμκηενκζζιμφ 

ζε αοηυ ημ ηεθάθαζμ, δζαπζζηχεδηε μ ακηζβκςζζμηεκηνζηυξ παναηηήναξ ημο 

ιεηαιμκηενκζζιμφ. Οζ ζοβηεηνζιέκεξ πνμζεββίζεζξ πμο ελεηάζηδηακ, ζηδκ ηέηανηδ 

εκυηδηα ημο ηεθαθαίμο, πανμοζζάγμοκ παναηηδνζζηζηά ηαζ υρεζξ εκκμζμθυβδζδξ ημο 

θφθμο ηαζ εζδζηά ηδξ έκκμζαξ βοκαίηα, πςνίξ κα επζπεζνμφκ ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ 

βκςζζαηχκ πνμτπμεέζεςκ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηςκ εκκμζχκ. Θέημκηαξ εηηυξ ημο 

ενεοκδηζημφ πεδίμο ημοξ ηδ βκςζζαηή πναβιάηεοζδ ηδξ έκκμζαξ θφθμ, πανέαθερακ  

ηδκ επζζηδιζηή αλία ημο ηνζηδνίμο ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ, πςνίξ ηδ βκςζζαηή 

ζφθθδρδξ ηδξ επίιαπδξ έκκμζαξ, ζηένδζακ απυ ηζξ πνμζεββίζεζξ ηδκ ακαβηαία 

επζζηδιμθμβζηή ειπέδςζδ ημοξ. Δπμιέκςξ, μζ εεςνίεξ ημο ιεηαιμκηένκμο 

θειζκζζιμφ πμο ελεηάζηδηακ ζε αοηυ ημ ηεθάθαζμ, πανυθμ πμο πναβιαηεφμκηαζ 

μνζζιέκα επζζηδιμθμβζηά γδηήιαηα, υπςξ δ αιθζζαήηδζδ ηςκ κεςηενζηχκ 

δζπμημιζχκ, δ εεχνδζδ ηδξ βοκαίηαξ ςξ δζαθμνεηζημφ οπμηεζιέκμο ζε ζπέζδ ιε ημκ 

ακδνα ηαζ μζ ζδζαίηενεξ θμβμεεηήζεζξ εκηυξ ηςκ μπμίςκ πανάβμκηαζ ηα μζηεία έιθοθα 
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πνζεπυιεκα, εκηέθεζ δεκ αλζμπμζμφκ επανηχξ ηζξ επακεκκμζμθμβήζεζξ ημο θφθμο ηαζ 

ηδ βκχζδ ηςκ υνςκ πμο ηζξ ηαεζζημφκ δοκαηέξ. Η αλίςζδ βζα ιζα επανηέζηενδ 

βκςζζαηή δζηαζμθυβδζδ ηςκ υνςκ οπυ ημοξ μπμίμοξ ζοβηνμημφκηαζ μζ έκκμζεξ, ηαεχξ 

ηαζ ημο ηφνμοξ ηςκ εεςνζχκ πμο ηαηακμμφκ ηζξ έιθοθεξ ζπέζεζξ, εα απέαθεπε ζηδκ 

επζζηδιμθμβζηή ειπέδςζδ ηδξ ιεηαιμκηένκαξ θειζκζζηζηήξ ακάθοζδξ. 

 ημ πθαίζζμ ηςκ πμζηίθςκ ιεηαιμκηένκςκ θειζκζζηζηχκ εεςνήζεςκ, ημ θφθμ 

κμείηαζ ςξ ημζκςκζηή ηαηαζηεοή, ιε ηδκ εονφηενδ δοκαηή έκκμζα ηδξ έηθναζδξ, 

ηαεχξ απμηθείεηαζ μ μοζζμηναηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ είηε ηδξ βοκαζηείαξ είηε ηδξ 

ακδνζηήξ θφζδξ ηαζ ηςκ έιθοθςκ ηαοημηήηςκ ηδξ, ηαζ ακαγδημφκηαζ μζ ημζκςκζημί 

υνμζ πμο ηαεζζημφκ δοκαηή ηδκ ειθάκζζδ ημοξ. Μάθζζηα, δ ημζκςκζηή ηαηαζηεοή 

ημο θφθμο πναβιαημπμζείηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ ηαζ εζδζηέξ ηάεε θμνά ημζκςκζηέξ 

ζοκεήηεξ ηαζ εβηαεζδνφεηαζ ιέζα ζηδ ζοβηεηνζιέκεξ ζζημνζηέξ ζοβηονίεξ, χζηε δ 

ημζκςκζηή πθαζζίςζδ κα ηαεμνίγεζ ηδ ζοβηνμηδηζηή μκημβέκεζδ ημο θφθμο ηαζ ηζξ 

δοκαηέξ ζδιαζζμθμβήζεζξ ημο. ηδ εεςνία ηδξ Butler, ιάθζζηα, υπμο δμηζιάγεηαζ ημ 

εβπείνδια ηδξ πθήνμοξ απμθοζζημπμίδζδξ ημο θφθμο, ακαδφεηαζ δ ημζκςκζηή 

επζηέθεζδ ημο ςξ ζεζνά επακαθαιαακυιεκςκ πνάλεςκ πμο παβζχκμκηαζ ιε αάζδ ημ 

εηάζημηε νοειζζηζηυ πθαίζζμ εκηυξ ηςκ μπμίςκ επζζημπείηαζ. 

  Οζ δζαθμνμπμζήζεζξ ηςκ εεςνζχκ ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ, ζε 

ζοκδοαζιυ ηαζ ιε ημκ νζγμζπαζηζηυ παναηηήνα ηςκ ζοθθήρεςκ ημο θφθμο πμο 

εζζδβμφκηαζ, πνμμζημκμιμφκ μνζζιέκεξ δζαπζζηχζεζξ βζα ηδ ιεηάααζδ ζημ επυιεκμ 

ηεθάθαζμ, ηαζ ηαεζζημφκ εφθμβμ ημ ενχηδια ηδξ δοκαηυηδηαξ αλζμπμίδζδξ ηςκ 

ακαθφζεςκ ημο θειζκζζηζημφ ιεηαιμκηενκζζιμφ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδ γδηδηζηή ηδξ ημζκςκζηήξ ηαηαζηεοήξ ημο θφθμο ζηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία, ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ επζπεζνείηαζ δ έκηαλδ ζημ 

εηπαζδεοηζηυ πεδίμ ηςκ δζαθμνεηζηχκ παναδμπχκ ηςκ εεςνζχκ πμο ακαθφεδηακ 

ηαεχξ ηαζ δ ηνζηζηή απμηίιδζδ ημοξ.  
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Κεθάιαην Πέκπην 

ΦΔΜΙΝΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

5.1 Η ζοβηνυηδζδ ηδξ πνμαθδιαηζηήξ 

Καεχξ ηα επζζηδιμθμβζηά γδηήιαηα έπμοκ ζδιαζία ζημκ αηαδδιασηυ ηθάδμ ηαζ ζηζξ 

πναηηζηέξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα δεζπηεί πχξ ειπθέηεηαζ δ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ζηδ ζογήηδζδ. Σμ ηεθάθαζμ αοηυ επζπεζνεί κα εκηάλεζ 

γδηήιαηα επζζηδιμθμβζηά έιθοθςκ κμδιαημδμηήζεςκ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

Με άθθα θυβζα, επζπεζνεί κα ζοκελεηάζεζ ηδκ πνμαθδιαηζηή ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ ζηδ ζπέζδ ηδξ ιε ημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηζξ ζοκήεεζξ 

έιθοθεξ παναδμπέξ πμο εηεί ακαπανάβμκηαζ, δζαηοπχκμκηαξ ενςηήιαηα υπςξ: Σζ 

ιπμνεί κα πνμζθένμοκ μζ εεςνίεξ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ζηδ ζογήηδζδ βζα 

ηδκ εηπαίδεοζδ; Σζ γδηήιαηα ακμίβμοκ ηαζ πμζα ενςηήιαηα θςηίγμοκ ιέζα ζηδκ 

ένεοκα ηδξ ηαηακυδζδξ ημο εεζιμφ εηπαίδεοζδξ; Θα ιπμνμφζε δ εηπαίδεοζδ ςξ 

επζζηήιδκα οζμεεηήζεζ μνζζιέκεξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ παναδμπέξ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ; Με πμζμκ ηνυπμ ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί ηάεε είδμξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, χζηε δ θειζκζζηζηή μπηζηή ηαζ μζ 

εκκμζμθμβήζεζξ ημο θφθμο κα επζδνάζμοκ ζηδκ εηπαίδεοζδ; 

 Σμ ηαηαθδηηζηυ ηεθάθαζμ, θμζπυκ, επζπεζνεί κα δζενεοκήζεζ ηδκ 

πμζηζθμιμνθία ηςκ εέζεςκ πμο εκηάζζμκηαζ ζε δζάθμνεξ θειζκζζηζηέξ 

επζζηδιμθμβζηέξ εεςνίεξ εκ ζπέζεζ ιε ημ γήηδια ηδξ εηπαίδεοζδξ ςξ επζζηδιμκζημφ 

ηθάδμο. Η πανμφζα εκυηδηα είκαζ εζζαβςβζηή ζημ οπυ δζενεφκδζδ γήηδια ηαζ 

ζημπεφεζ κα ηαηαζηήζεζ εκανβέζηενδ ηδ ζοβηεηνζιέκδ δζενεφκδζδ ηαζ, ηονίςξ, κα 

εέζεζ ημ πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ αοηή ηίεεηαζ. 

 Ξεηζκχκηαξ ηδ δζενεφκδζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ εκ ζπέζεζ ιε ημ 

πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ζημκ 

εηπαζδεοηζηυ εεζιυ, επζζδιαίκεηαζ υηζ ηα έιθοθα γδηήιαηα ηαζ μζ έιθοθεξ ζενανπίεξ 

ειπενζέπμκηαζ ζε ηάεε πεδίμ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ, δζεηδζηχκηαξ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, 

ςξ πνμτπυεεζδ ηδ θειζκζζηζηή ακάθοζή ημοξ. (Fraser, 1995, ζ. 159). Απυ ηδκ άθθδ, 

δ εεχνδζδ πενί βκχζδξ εκοπάνπεζ ζημοξ επζιένμοξ επζζηδιμκζημφξ ηθάδμοξ ηαζ ζηζξ 

πναηηζηέξ ημοξ. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, μζ εεςνήζεζξ αοηέξ εέημοκ ηζξ 
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πνμτπμεέζεζξ ηαζ επζαεααζχκμοκ παναδμπέξ ηδξ παναδμζζαηήξ ακαθοηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ. φιθςκα ιε ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία, υιςξ, ζοπκά, μζ 

παναδμζζαημί ηακυκεξ αλζμπζζηίαξ ηαζ δζηαζμδμζίαξ δζαζςκίγμοκ ηδκ επζζηδιζηή 

οπενμπή ηςκ ακδνχκ ζημοξ ακηίζημζπμοξ ηθάδμοξ ηαζ ζηζξ πναηηζηέξ ζηζξ μπμίεξ 

επζδίδμκηαζ. (Code, 1998, ζ. 174). Καεχξ δ εεχνδζδ πενί βκχζδξ πνμζδζμνίγεζ ημοξ 

επζιένμοξ επζζηδιμκζημφξ ηθάδμοξ ηαζ ηζξ πναηηζηέξ ιε αάζδ ηζξ μπμίεξ πανάβμοκ ημ 

βκςζζαηυ πνμσυκ ημοξ, ημ γήηδια ηδξ επζζηδιζηήξ οπενμπήξ ηςκ ακδνχκ πμο 

εκημπίγεζ ηαηαββεθηζηά δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία αββίγεζ ηαζ αθμνά ηδκ 

εηπαζδεοηζηή ένεοκα, ηαεχξ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ εζζάβμκηαζ ζηδκ επζζηήιδ 

ηαζ ζημοξ επζζηδιμκζημφξ ηακυκεξ, ζοβηνμημφκ ηαζ μζηεζχκμκηαζ ηδ ζπμθζηή βκχζδ 

ηαζ ζοβηνμημφκηαζ μζ ίδζμζ ςξ βκςζζαηά οπμηείιεκα.(Schumann, 2016, ζ. 2). Οζ 

παναδμπέξ ηαζ ηα ενςηήιαηα αοηά μδδβμφκ ζηδκ ακαβηαζυηδηα δζενεφκδζδξ ηδξ 

ζδιαζίαξ πμο έπεζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή δζενβαζία. 

 Πμζμξ είκαζ μ νυθμξ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ζηδκ πνμζπάεεζα άνζδξ 

ηδξ δζαζχκζζδξ εκυξ οπυννδημο επζζηδιζημφ πνμκμιίμο ηςκ ακδνχκ ιέζα ζημκ 

εηπαζδεοηζηυ εεζιυ; Αζθαθχξ δεκ πνυηεζηαζ βζα ιζα ελεγδηδιέκδ απαίηδζδ ηςκ 

θειζκζζηνζχκ αθθά βζα έκα εφθμβμ αίηδια ημ μπμίμ πνμηφπηεζ ιέζα απυ ηδκ ακάθοζδ. 

Σμ αίηδια αοηυ δεκ αθμνά ιυκμ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ιαεδιάηςκ ηα μπμία 

πανμοζζάγμοκ ηδ δνάζδ ζδιακηζηχκ ακδνχκ ηαζ δζδάζημκηαζ ζημ ζπμθείμ, υπςξ 

είκαζ, παναδείβιαημξ πάνζκ, δ ζζημνία. Ακηίεεηα, αθμνά ιζα βεκζηυηενδ ηάζδ 

εζηίαζδξ ζημ ακδνζηυ ζημζπείμ ηαζ ζηδκ οπυννδηδ οπενμπή ημο ζε δζάθμνεξ πηοπέξ 

ηδξ βκςζζαηήξ δζενβαζίαξ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Απυ ηδκ ένεοκα ηδξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηαηαδεζηκφεηαζ, θμζπυκ, ημ γήηδια ιζαξ ααεζάξ 

ακδνμηεκηνζηήξ βκχζδξ, ιζαξ βκχζδξ δ μπμία έπεζ ακδνμηεκηνζηή πνμέθεοζδ, πμο 

έπεζ ζοβηνμηδεεί αάζεζ ηδξ ηονίανπδξ ακδνζηήξ μπηζηήξ. Η ακδνμηεκηνζηή αοηή 

βκχζδ δζαπέεηαζ ηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ςξ επζζηδιμκζηυ ηθάδμ, ακελάνηδηα απυ ημ 

θφθμ ηςκ ειπθεημιέκςκ ιε ημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, δδθαδή ακελάνηδηα απυ ημ 

θφθμ ηςκ ζοββναθέςκ ηςκ ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ ή απυ ημ θφθμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

ηαζ ηςκ ιαεδηχκ. 

 Ανπζηά, ηονίςξ πάνδ ζηζξ θειζκζζηζηέξ δζεηδζηήζεζξ, βίκεηαζ ζαθήξ δ ακάβηδ 

κα εζζέθεμοκ πενζζζυηενεξ βοκαίηεξ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ζηδκ επζζηήιδ, 

έηζζ χζηε κα πνμζθένμκηαζ ίζεξ δοκαηυηδηεξ ηαζ κα επζθοθάζζεηαζ ίδζα 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ ιαεδηνζχκ ζηδκ ζπμθζηή ηάλδ. Αοηή δ 
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δζεηδίηδζδ ζζυηδηαξ ηςκ δφμ θφθςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ πνμαάθθεζ ημ γήηδια ημο 

θφθμο ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ επζζηήιδξ. (Brickhouse, 2001, ζζ. 282-

283) 

 ιςξ, δ πνμζπάεεζα κα αολδεεί δ ζοιιεημπή ηςκ βοκαζηχκ ζηα δζάθμνα 

επίπεδα ηδξ εηπαίδεοζδξ, δζεηδζηχκηαξ ζζυηδηα ιε ημοξ άκδνεξ ζημ πθαίζζμ εκυξ 

θζθεθεφεενμο θειζκζζιμφ, δεκ ζοκζζηά ημ πθέμκ επίηαζνμ αίηδια βζα ημκ 

επζζηδιμκζηυ ηθάδμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Η δζεηδίηδζδ αοηή ζοκζζηά απθχξ ηδκ 

επζηνεπηζηυηδηα ηδξ έκηαλδξ ηςκ βοκαζηχκ ζηζξ ήδδ δζαιμνθςιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ, 

πςνίξ κα δζαζθαθίγμκηαζ μζ ακαβηαίεξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ εςνάηζζδ ηςκ  βοκαζηχκ  

υηακ αοηέξ εζζένπμκηαζ ιέζα ζε έκακ ηυζιμ πμο είκαζ ηυζιμξ ηςκ ακδνχκ. 

(Noddings, 2009, ζζ. 510-517). Γζα πμζμ θυβμ ημ πνυβναιια ιαεδιάηςκ, 

παναδείβιαημξ πάνζκ, κα ιδκ ειπενζέπεζ γδηήιαηα ηα μπμία αθμνμφκ ηζξ γςέξ ηςκ 

βοκαζηχκ; φιθςκα ιε ηδ Noddings, έκαξ ιεηαζπδιαηζζιυξ ημο πνμβνάιιαημξ 

ιαεδιάηςκ ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ ηαζ γδηήιαηα ηα μπμία ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ 

βοκαίηεξ. Γζαθμνεηζηά, μζ βοκαίηεξ ςξ ημζκςκζηή μιάδα απμηθείμκηαζ απυ έκα 

πνυβναιια ιαεδιάηςκ ημ μπμίμ ααζίγεηαζ ελ μθμηθήνμο ζηδ βκχζδ δ μπμία 

πνμηφπηεζ απυ ηζξ ειπεζνίεξ ηςκ ακδνχκ ηαζ δεκ ζοιπενζθαιαάκεζ δναζηδνζυηδηεξ 

ηαζ ακδζοπίεξ ηςκ βοκαζηχκ, μζ μπμίεξ εα πνυζεεηακ ζημ πνυβναιια ιαεδιάηςκ 

πνμαθήιαηα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ηαζ κέεξ εειαηζηέξ. Γεκζηυηενα, δ ιδ εκαζπυθδζδ 

ιε ημ γήηδια ημο θφθμο ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ δζαζςκίγεζ ηα έιθοθα 

ζηενευηοπα ηαζ βεκζηά ημκ ακδνμηεκηνζηυ ηυζιμ. (Noddings, 2009, ζ. 510-517) 

 ιςξ, αοημφ ημο είδμοξ δ θειζκζζηζηή δζεηδίηδζδ ηδξ ζζυηδηαξ ηςκ 

εοηαζνζχκ βζα ηζξ βοκαίηεξ ηαζ ημοξ άκδνεξ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ δεκ είβεζ ημ 

γήηδια ημο πχξ ζοβηνμηείηαζ δ βκχζδ. (Brickhouse, 2001, ζζ. 282-283). Ο ζημπυξ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ημζκςκζηχκ ζηάζεςκ μζ μπμίεξ δεκ απαλζχκμοκ 

ημ βοκαζηείμ θφθμ αζθαθχξ δζαηδνεί ηδκ αλία ημο, πνμηεζιέκμο κα ζοκεπζζηεί δ 

πνμζπάεεζα κα ιδκ παναβηςκίγεηαζ ηαζ κα ιδκ δζαζηνεαθχκεηαζ ημ βοκαζηείμ θφθμ 

εκηυξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πθαζζίςκ ηαζ πναηηζηχκ. Η βοκαίηα ηαθείηαζ κα 

απμζοκδεεεί απυ παναηηδνζζηζηά υπςξ δ αδοκαιία, δ ακάβηδ οπαημήξ ζηδκ 

παηνζανπία, δ ακάβηδ ηαφηζζήξ ηδξ ιε μνζζιέκεξ ζοιπενζθμνέξ. ιςξ, δ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ελεηάγεζ ημ πχξ ζοβηνμηείηαζ δ βκχζδ ζηδ αάζδ ηδξ έιθοθδξ 

κμδιαημδυηδζδξ ηαζ αοηυ είκαζ ημ ηφνζμ επίδζημ ζημ ηεθάθαζμ αοηυ. 
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 Με άθθα θυβζα, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ιπμνεί κα πνμαάθθεζ ιζα 

δζαθμνεηζηή εεχνδζδ ζε ζπέζδ ιε ηδ ζογήηδζδ βζα ηδ δζεηδίηδζδ απθχξ ηαζ ιυκμ 

ηοπζηήξ ζζυηδηαξ ιεηαλφ ημο άκδνα ηαζ ηδξ βοκαίηαξ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

Γεκ πενζμνίγεηαζ ζηα δζηαζχιαηα πνάλδξ ακαθμνζηά ιε ηδ γςή ηςκ βοκαζηχκ αθθά 

δζεηδζηεί δζηαζχιαηα βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ βκχζδξ. Γζεηδζηεί επζζηδιζηή μπηζηή 

ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ηαζ οπεναζπίγεηαζ ηδ ζοιπενίθδρή ηδξ ιέζα ζημ πθαίζζμ 

ηςκ επζζηδιζηχκ αλζχκ. Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία αθμνά ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

μ ηαεέκαξ ζηέθηεηαζ ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ, πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ έιθοθδ 

ηαοηυηδηα ημο. Δπμιέκςξ, δ ζοιπενίθδρδ ηςκ παναδμπχκ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ ζηδ ζογήηδζδ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ςξ επζζηδιμκζηυ ηθάδμ πνμηφπηεζ 

ςξ έκα ανηεηά εφθμβμ αίηδια ημ μπμίμ αλίγεζ κα δζενεοκδεεί. Πχξ εα ιπμνμφζε κα 

ακαζοβηνμηδεεί δ εηπαίδεοζδ, έηζζ χζηε κα θάαεζ οπυρδ ηζξ παναδμπέξ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ; 

 Ξεηζκχκηαξ ιε μνζζιέκεξ βεκζηέξ επζζδιάκζεζξ, ζδιεζχκεηαζ υηζ, ζφιθςκα ιε 

ημοξ Grumet & McCoy, ημ ημζκςκζηά ηαηαζηεοαζιέκμ θφθμ ηςκ ιαεδηχκ ιέζα 

ζηδκ εηάζημηε ημζκςκία αθθδθμδζαπθέηεηαζ ιε ημκ ηνυπμ πμο ηα άημια αοηά ςξ 

ιαεδηέξ ηαζ ιαεήηνζεξαζχκμοκ ηδκ εηπαίδεοζδ ςξ εεζιυ. Οζ βοκαίηεξ, υπςξ ηαζ μζ 

άκδνεξ, έπμοκ ημζκςκζηά ηαηαζηεοαζιέκεξ ειπεζνίεξ εκ ζπέζεζ ηαζ ιε ηδκ ημοθημφνα 

ημοξ, αάζεζ ηςκ μπμίςκ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηα βκςζζαηά ζοζηήιαηα ημο ηυζιμο. Η 

αοημαζμβναθζηή θςκή ηςκ βοκαζηχκ ακαθμνζηά ιε ηζξ γςέξ ημοξ ζηυπεοε κα 

ημπμεεηήζεζ ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ ζηδ δδιυζζα γςή ηδξ ημζκςκίαξ. Ακηίζημζπα, ζηδκ 

εηπαίδεοζδ, δ ζηνμθή πνμξ ημ αοημαζμβναθζηυ ζημζπείμ γδημφζε ηζξ εηπαζδεοηζηέξ 

ειπεζνίεξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Ο ηάεε εηπαζδεοηζηυξ ηαθείηαζ κα 

δίκεζ ζδιαζία ζε εηπαζδεοηζηέξ ειπεζνίεξ πμο δζαθένμοκ απυ ηδ δζηή ημο. (Grumet & 

McCoy, 1997, ζζ. 5, 12-13). Αοηή δ ανπζηή ζηνμθή ζηδ δζαθμνεηζηυηδηα θεζημονβεί 

ςξ ενέεζζια ηαζ ακμίβεζ ηδ ζογήηδζδ βζα ηδ δζενεφκδζδ ηδξ πμθθαπθυηδηαξ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ εκ ζπέζεζ ιε ημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

 φιθςκα ιε ηδκ ShirleyPendlebury, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία αιθζζαδηεί 

έκα απμιμκςιέκμ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ημ μπμίμ «εεάηαζ ημκ ηυζιμ απυ ημ 

πμοεεκά» ηαζ οπμζηδνίγεζ, ακηίεεηα, υηζ δ βκχζδ ζοβηνμηείηαζ απυ ιζα μπηζηή ζε 

ζοβηεηνζιέκμ ηάεε θμνά ηυπμ ηαζ πνυκμ ηαζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, ημ βκςζζαηυ 

οπμηείιεκμ θαίκεηαζ υηζ έπεζ επίδναζδ ζηδκ παναβυιεκδ ηάεε θμνά βκχζδ. 

(Pendlebury, 1998, ζζ. 176-177). Παναδείβιαημξ πάνζκ, υπςξ ακαθφεδηε ζημ 
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δεφηενμ ηεθάθαζμ ηδξ ενβαζίαξ, δ Longino ηαζ δ Nelson, δ ηαεειία ζηδ δζηή ηδξ 

θειζκζζηζηή ειπεζνζζηζηή εεςνία, ζοθθαιαάκμοκ ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ςξ άημια 

ηα μπμία αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ ιέζα ζε ιζα επζζηδιμκζηή ή επζζηδιμθμβζηή 

ημζκυηδηα ηαζ εέημοκ ηδκ παναβυιεκδ επζζηδιμκζηή βκχζδ ζημ ημζκςκζηυ 

πενζαάθθμκ, ζηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ηα ακηίζημζπα πθαίζζα. (Longino, 1990, ζζ. 

68-69, 231∙ Nelson, 1990, ζζ. 255-256) 

 ημ πθαίζζμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πναηηζηήξ, υιςξ, ηίεεηαζ ημ ενχηδια: Πχξ 

είκαζ δοκαηυκ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ πςνίξ κα οπμκμιεφεηαζ 

δ ίδζα δ εηπαίδεοζδ ςξ επζζηήιδ; Η Pendlebury επζηαθείηαζ ηδκ Code δ μπμία 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ απυδμζδ ζδιαζίαξ ζημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ είκαζ πνμτπυεεζδ βζα 

ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα δ μπμία ηαθείηαζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, κα απμζοκδεεεί απυ ηδ 

εέα απυ πμοεεκά. Η Pendlebury θμζπυκ, εεςνεί  ηδκ απυδμζδ ζδιαζίαξ ζημ 

βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ςξ πνμτπυεεζδ, πένα απυ ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ βκχζδξ, 

ηαζ βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή δζενβαζία. (Pendlebury, 1998, ζζ. 177-178) 

 Αηυιδ, ζφιθςκα ιε ημοξ Grumet & McCoy, δ θειζκζζηζηή ένεοκα ζημκ πχνμ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ οπμζηδνίγεζ υηζ δ εηπαίδεοζδ ςξ εεζιυξ είκαζ απμημιιέκδ απυ ηδκ 

μζημβέκεζα αθθά ηαζ απυ ημ βεκζηυηενμ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ ηςκ παζδζχκ. Ανπίγεζ 

κα ακηζηίεεηαζ ζημκ δζαπςνζζιυ δδιμζίμο ηαζ ζδζςηζημφ, αθθά ηαζ ζηδ δζάηνζζδ 

βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ηαζ βκςζζαημφ ακηζηεζιέκμο, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ υθδ δ 

ένεοκα πνέπεζ κα είκαζ ημζκςκζηά πθαζζζμεεηδιέκδ ηαζ ημ ζπμθείμ κα ιδκ 

απμιμκχκεηαζ απυ ημκ ηυζιμ. (Grumet & McCoy, 1997, ζζ. 2,3,17) 

 Δπζπθέμκ, δ θειζκζζηζηή ένεοκα έπεζ οπμζηδνίλεζ υηζ δ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή 

ακαπηφζζεηαζ πάκς ζε παναδμζζαηά ακδνζημφξ ηακυκεξ, δναζηδνζυηδηεξ ηαζ αλίεξ, 

υπςξ είκαζ δ ακελανηδζία, δ ηονζανπία ηαζ ημ δζακμδηζηυ ζημζπείμ. Ακηίεεηα, ημ 

ζοκαίζεδια, δ ειπζζημζφκδ, δ δζενβαζία ηαζ δ αθθδθελάνηδζδ παναβηςκίγμκηαζ, 

ηαεχξ εεςνμφκηαζ παναηηδνζζηζηά ζοζπεηζγυιεκα ιε ηζξ βοκαίηεξ. (Wallin, 2001, ζ. 

30) 

 φιθςκα ιε ηδκ Vendramin, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία, υπςξ ηαζ δ 

εηπαζδεοηζηή ένεοκα, ένπεηαζ ακηζιέηςπδ ιε υ,ηζ εεςνείηαζ ςξ δεδμιέκμ ηαζ ιπμνεί 

κα ακμίλεζ ημκ δνυιμ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ένεοκα πνμξ ιζα «μπηζηή απυ ηδκ άθθδ 

πθεονά» (a view from the other side), πνμξ ιζα δζαθμνεηζηή μπηζηή ζηδκ ένεοκα βζα 

ηδκ εηπαίδεοζδ ςξ επζζηδιμκζηυ ηθάδμ. Δπμιέκςξ, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία 
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ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζε ιζα ακαζοβηνυηδζδ ηδξ ένεοκαξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ, 

εέημκηαξ βζα δζενεφκδζδ παναιεθδιέκεξ πθεονέξ ηδξ ηαζ πνμζεέημκηαξ κέεξ μπηζηέξ 

ηαζ γδηδηζηέξ, υπςξ εα θακεί ζηδ ζοκέπεζα ηδξ ενβαζίαξ. φιθςκα ιε ηδ 

Vendramin,δ απυννζρδ απυ ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ακηίθδρδξ ημο 

αθδνδιέκμο ηαζ ηαεμθζημφ βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ηαζ δ έκηαλδ ημο βκςζζαημφ 

οπμηεζιέκμο ζε ζοβηεηνζιέκεξ ηάεε θμνά ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ δζεηδζηεί ηδκ αλίςζδ 

μζ εηπαζδεοηζημί ηαζ μζ ενεοκδηέξ κα αζπμθδεμφκ ηαζ κα ιεθεηήζμοκ ημκ παναηηήνα 

ηδξ εέζδξ ημοξ ιέζα ζηα ημζκςκζηά ηαζ εηπαζδεοηζηά θαζκυιεκα ηαζ ηδκ μπηζηή οπυ 

ηδκ μπμία ηα ιεθεημφκ. (Vendramin, 2012, ζ. 94) 

 Μέζα ζημ πθαίζζμ αοηυ, βζα ηδκ ακαζοβηνυηδζδ ηδξ ένεοκαξ βζα ηδκ 

εηπαίδεοζδ ζηδ αάζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, επακένπεηαζ ημ ενχηδια ιε 

πμζμκ ηνυπμ ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ μζ δζαθμνεηζηέξ θειζκζζηζηέξ επζζηδιμθμβζηέξ 

εεςνίεξ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. ηζξ επυιεκεξ εκυηδηεξ βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα 

απακηδεεί ημ ενχηδια αοηυ.  

 

5.2 Φεκηληζηηθόο εκπεηξηζκόο θαη εθπαίδεπζε 

Ξεηζκχκηαξ ηδ δζενεφκδζδ ηδξ αλζμπμίδζδξ ημο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ ζημκ πχνμ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί ανπζηά υηζ, ζφιθςκα ιε ηδ DiStefano, μ 

πνχζιμξ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ απμηεθεί ηδκ ακηίζημζπδ επζζηδιμθμβζηή 

ηαηδβμνία ημο θζθεθεφεενμο θειζκζζιμφ (liberal feminism). (Di Stefano, 1990, ζ. 

73). Ο θζθεθεφεενμξ θειζκζζιυξ ςξ νεφια ζηδ θειζκζζηζηή ζηέρδ ζημπεφεζ ζηδκ 

άνζδ ηδξ έιθοθδξ ακζζυηδηαξ ζηδκ ημζκςκία. ηδ αάζδ αοηή, οπεναζπίγεηαζ ηδκ 

ζζυηδηα ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ ηαζ δζαηείκεηαζ υηζ μζ άκδνεξ έπμοκ ζοβηνμηήζεζ ημοξ 

εεζιμφξ ιε ηέημζμκ ηνυπμ χζηε κα εηιεηαθθεφμκηαζ ηζξ βοκαίηεξ. Δπμιέκςξ, 

ζφιθςκα ιε ημκ θζθεθεφεενμ θειζκζζιυ, δ αθθαβή ηςκ εεζιχκ ηαείζηαηαζ ακαβηαία, 

πνμηεζιέκμο μζ βοκαίηεξ κα είκαζ ίζεξ ιε ημοξ άκδνεξ. (Παπαβεςνβίμο, 2004, ζζ. 

108-109) 

 ημκ θζθεθεφεενμ θειζκζζιυ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ακηίζημζπα, ζηυπμξ 

ηαείζηαηαζ δ ηοπζηή ζζυηδηα ηςκ δφμ θφθςκ ζημκ εεζιυ ηδξ εηπαίδεοζδξ, δ 

δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ηςκ δφμ θφθςκ ζε ηάεε εηπαζδεοηζηή ααειίδα. ημ πθαίζζμ 

αοηυ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ δ εηπαίδεοζδ δεκ πνέπεζ κα επδνεάγεηαζ απυ ημ θφθμ ηςκ 
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ζοιιεηεπυκηςκ ζε αοηή. (Βαζζθμπμφθμο, 2013, ζ. 1). οκεπχξ, ακηίζημζπα ηαζ ζηδκ 

εθανιμβή ηαζ μζηεζμπμίδζδ ημο πνχζιμο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ ζημ πεδίμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ, ζηυπμξ είκαζ δ πανμπή ίζςκ δοκαημηήηςκ ζε άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ ζηδκ 

επζζηδιμκζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ επζζηήιδ, ηαεχξ ηαζ ίζδ ζοιιεημπή 

ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ακδνχκ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ επζζηήιδξ. Δπμιέκςξ, 

ζημ πθαίζζμ ηδξ εεςνίαξ ημο πνχζιμο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ, δ ζζυηδηα ηςκ δφμ 

θφθςκ ζημκ εεζιυ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αοζηδνή εθανιμβή ηςκ 

επζζηδιμκζηχκ ιεευδςκ αλζχκεζ κα ελαθείρεζ ημκ ακδνμηεκηνζζιυ ηδξ επζζηήιδξ. 

 Ανπζηά, θμζπυκ, ζημ πθαίζζμ ημο θζθεθεφεενμο θειζκζζιμφ, βίκεηαζ 

πνμζπάεεζα κα ηαηαπμθειδεεί μ ζελζζιυξ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

Καηαδεζηκφεηαζ μ παεδηζηυξ νυθμξ ηςκ βοκαζηχκ πμο εκοπάνπεζ ζε αζαθία ηαζ ζε 

εζηυκεξ, βζ’ αοηυ ηαζ πνμηείκεηαζ δ ηνζηζηή ζηδκ έιθοθδ δζάηνζζδ ζηδκ ηάλδ, 

δζεηδζηχκηαξ ηδκ ίζδ πνυζααζδ ηςκ αβμνζχκ ηαζ ημνζηζζχκ ζηζξ εηπαζδεοηζηέξ 

δοκαηυηδηεξ ηαζ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ πυνμοξ, ζηδ αάζδ ηδξ ζζυηδηαξ ακδνχκ ηαζ 

βοκαζηχκ. Ο θζθεθεφεενμξ θειζκζζιυξ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ηαζ μ ακηίζημζπμξ πνχζιμξ 

θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ, δζεηδζημφκ βζα ηζξ βοκαίηεξ κα έπμοκ ηα δζηαζχιαηα ηςκ 

ακδνχκ, πςνίξ, υιςξ, δ εεςνία αοηή κα εέηεζ πνμξ ελέηαζδ ημοξ θυβμοξ πμο 

ηαεζζημφκ ακαβηαία ηδκ επίδζηδ πνυηαζδ. (Grumet&McCoy, 1997, ζζ. 7-9). 

Δπμιέκςξ, γδημφιεκμ ζηδκ μζηεζμπμίδζδ ημο πνχζιμο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ 

ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ είκαζ μζ βοκαίηεξ κα πνμζηεεμφκ ζημκ πχνμ ηςκ ακδνχκ 

επζζηδιυκςκ, ηδνχκηαξ αέααζα ηδκ επζζηδιμκζηή ιεεμδμθμβία, πζζηεφμκηαξ υηζ έηζζ 

εα λεπεναζημφκ μζ πνμηαηαθήρεζξ ηδξ ακδνμηεκηνζηήξ επζζηήιδξ. ημ πθαίζζμ αοηυ, 

επζδζχηεηαζ ιζα εηπαίδεοζδ πμο δεκ εα δζαπςνίγεζ ηα δφμ θφθα ςξ πνμξ ηζξ 

δοκαηυηδηεξ ηαζ ηζξ επζθμβέξ ημοξ ηαζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, εα είκαζ ζε εέζδ κα 

ακηζηίεεηαζ ζηζξ ζελζζηζηέξ πνμηαηαθήρεζξ. 

 Απυ ηδκ άθθδ, υιςξ, μ πνχζιμξ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ, εκχ ζοιαάθθεζ ζηδ 

ζοκεζδδημπμίδζδ υηζ μζ ακδνμηεκηνζηέξ πνμηαηαθήρεζξ εκοπάνπμοκ ζημκ 

επζζηδιμκζηυ ηθάδμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, επζιέκεζ κα εκηάζζεζ ηδ ζοιαμθή ημο ζημ 

πθαίζζμ πμο μνίγεζ δ παναδεδμιέκδ επζζηήιδ. (Harding, 1993, ζζ. 51-53). Δίκαζ 

ακαιεκυιεκμ, θμζπυκ, δ επζζηδιμθμβία αοηή κα επζδζχηεζ κα εκηαπεεί ηαζ ιέζα ζηδκ 

οπάνπμοζα εηπαίδεοζδ. Με άθθα θυβζα, υπςξ μ πνχζιμξ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ 

δεκ απμννίπηεζ ημοξ ηακυκεξ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ αθθά αζηεί ηνζηζηή ζημκ ηνυπμ 

ιε ημκ μπμίμ αζημφκηαζ, έηζζ ηαζ δ πνμζανιμβή ημο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ ζημκ 
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πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ δεκ εα δζεηδζημφζε ααεζά αθθαβή ηδξ ίδζαξ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

αθθά απθχξ ιζα αοζηδνυηενδ ηήνδζδ ηςκ ηακυκςκ ηαζ δζαηδνφλεχκ ηδξ, άνα ηαζ 

ηδκ απυδμζδ ηςκ ίδζςκ δοκαημηήηςκ βζα ημ βοκαζηείμ ηαζ ημ ακδνζηυ θφθμ ζημκ 

εεζιυ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Να ζδιεζςεεί, υιςξ, υηζ δ εέζδ αοηή, πζζηή ζημκ πνχζιμ 

θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ, δδιζμονβεί έκα είδμξ εφθμβδξ ακηίθαζδξ ιε ηδ δζαηήνολδ 

ημο θζθεθεφεενμο θειζκζζιμφ υηζ είκαζ ακαβηαία δ αθθαβή ηςκ εεζιχκ, άνα ηαζ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ, πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί ζζυηδηα ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ. Γζαθφμκηαξ 

ηδκ ακηίθαζδ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ δ αθθαβή αοηή ζηδκ εηπαίδεοζδ ζφιθςκα ιε αοηή 

ηδ εεςνία θαίκεηαζ πςξ αθμνά ηδ ζοιπενίθδρδ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ δεκ πνυηεζηαζ βζα 

ιζα πζμ νζγζηή αθθαβή.  

 Μζα απθή πνμζεήηδ ηςκ βοκαζηχκ ζημκ πχνμ ηδξ επζζηήιδξ, υιςξ, ιέζς ηδξ 

άνζδξ ημο έιθοθμο δζαπςνζζιμφ ζηδκ εηπαίδεοζδ πμο πνμζθένεζ μ πνχζιμξ 

θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ ιπμνεί ιεκ κα απμηέθεζε ζδιακηζηή θειζκζζηζηή 

δζεηδίηδζδ ςξ αθεηδνζαηή εεχνδζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηαζ κα 

εεςνείηαζ αηυιδ ζημκ ημζκυ κμο ςξ πνμτπυεεζδ βζα ιζα δίηαζδ εηπαίδεοζδ ςξ πνμξ 

ηα θφθα, αθθά δεκ ιπμνεί κα ζοκζζηά επανηέξ ζημζπείμ βζα ηδκ ακαηνμπή ιζαξ εκ ηςκ 

βεκκάζεαζ ακδνμηναηζηήξ βκχζδξ. Η δζαπίζηςζδ αοηή ένπεηαζ ηαζ ςξ ζοκέπεζα ηδξ 

ηνζηζηήξ πμο έπεζ αζηδεεί ζημκ πνχζιμ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ υηζ δεκ αζπμθείηαζ ιε 

ηζξ αδοκαιίεξ ηδξ παναδεδμιέκδξ επζζηήιδξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, ιζα ηνζηζηή 

ζηδκ μπμία δ εεςνία αοηή δεκ επζηοβπάκεζ κα απακηήζεζ. Ο πνχζιμξ θειζκζζηζηυξ 

ειπεζνζζιυξ, θμζπυκ, ελεηαγυιεκμξ ςξ πνμξ ηα αζηήιαηα ηαζ ηζξ παναδμπέξ πμο εα 

ιπμνμφζακ κα ηνμθμδμηήζμοκζημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ δεκ ζοκζζηά αζθαθχξ 

ηαζκμημιία μφηε ηδκ πνμηζιυηενδ επζθμβή εκ ζπέζεζ ιε άθθεξ θειζκζζηζηέξ εεςνίεξ, 

αθθά ιπμνεί ηάθθζζηα κα εηθδθεεί ςξ ιζα ηάπμζα αθεηδνία βζα ηδ δζενεφκδζδ 

πενζζζυηενμ νζγμζπαζηζηχκ εεςνζχκ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, πνμηεζιέκμο 

κα βίκεζ ηαηακμδηυ ηζ ιπμνεί κα πνμζθένεζ πεναζηένς δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία 

ζηδ ζογήηδζδ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ, πένα απυ αοηή ηδκ ανπζηή δζεηδίηδζδ ηδξ 

ζζυηδηαξ ηςκ δφμ θφθςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Δίκαζ ζδιακηζηυ υηζ ιέζα απυ ηδκ ηνζηζηή 

ζηδ εεςνία αοηή, ακαδφεηαζ δ πεπμίεδζδ, αηυιδ ηαζ ζημ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ, υηζ δ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηαζ μζ δζεηδζηήζεζξ ηδξ δεκ πενζμνίγμκηαξ ζε έκα γήηδια 

πνμζεήηδξ ηςκ βοκαζηχκ αθθά είκαζ ακαβηαίμ έκα είδμξ ακαηνμπήξ. 

 ηδ ζοκέπεζα, δ ένεοκα ζηνέθεηαζ ζημκ φζηενμ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ ηδξ 

Helen Longino ηαζ ηδξ Lynn Hankinson Nelson ηαζ ζημ ενχηδια πχξ αοηυξ εα 
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ιπμνμφζε κα αλζμπμζδεεί ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Ξεηζκχκηαξ απυ ηδκ ακάθοζδ 

ηδξ εεςνίαξ ηδξ Longino, επζζδιαίκεηαζ μ ζζπονζζιυξ ηδξ υηζ δ ηεηιδνζαηή ζπέζδ δ 

μπμία αθμνά ιζα ηαηάζηαζδ πναβιάηςκ ελανηάηαζ ηαζ απυ άθθεξ πεπμζεήζεζξ ηςκ 

αηυιςκ ακαθμνζηά ιε ηδ γδημφιεκδ ηεηιδνζαηή ζφκδεζδ οπυεεζδξ ηαζ βεβμκυημξ. 

Καεμνίγεηαζ απυ παναδμπέξ οπμαάενμο ηαζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, ζοβηνμηείηαζ ηάεε 

θμνά ιέζα ζημ εηάζημηε πθαίζζμ απυ ημ μπμίμ ηαζ ηαεμνίγεηαζ. (Longino, 1990, ζζ. 

40-43, 59). Σίεεηαζ, θμζπυκ, ημ ενχηδια ακαθμνζηά ιε ηδ ζδιαζία πμο έπμοκ μζ 

παναδμπέξ οπμαάενμο ηζξ μπμίεξ θένμοκ ιαγί ημοξ ηα παζδζά αθθά ηαζ απμηημφκ ηαηά 

ηδ δζαδζηαζία ηδξ βκςζζαηήξ ημοξ ζοβηνυηδζδξ ηαζ ηδξ ιάεδζήξ ηδξ. Σμ πθαίζζμ 

ιέζα ζημ μπμίμ ημπμεεηείηαζ ηάεε θμνά δ δζαδζηαζία βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ, 

ζφιθςκα ιε ηδ εεςνία ηδξ Longino, επδνεάγεζ ηδκ ίδζα ηδ βκχζδ. Σα ίδζα δεδμιέκα 

ιπμνμφκ κα μδδβμφκ ηάεε ιαεδηή ζε δζαθμνεηζηή βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ, ζε 

δζαθμνεηζηά ζοιπενάζιαηα απυ ηζξ αζηήζεζξ ηαζ ημοξ πεζναιαηζζιμφξ πμο έηακε ηαζ 

ηζξ ακηίζημζπεξ ζηέρεζξ, ζηδ δζάκμζλδ δζαθμνεηζηχκ δζελυδςκ ηαζ πνμπηζηχκ 

ζοκέπζζδξ ηδξ δζαδζηαζίαξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ. Αοηή δ δζαθμνεηζηυηδηα ηδξ 

βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ δ μπμία οπεζζένπεηαζ ηαζ ζημκ επζζηδιμκζηυ ηθάδμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ είκαζ ζοιααηή ιε ηδ εεςνία ηδξ Longino βζα ημκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ηςκ 

παναδμπχκ οπμαάενμο ζηδκ ηεηιδνζαηή ζπέζδ ηαζ εθζζηά ηδκ πνμζμπή βζα ηδκ 

ηνζηζηή ελέηαζή ημοξ. Η δζαηήνδζδ αοηήξ ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ιέζα ζε 

μνζζιέκα υνζα ηα μπμία ηαεμνίγμκηαζ απυ ημοξ ζημπμφξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηα 

επζδζςηυιεκα ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδ ζοκμθζηή εεςνία ηδξ 

Longino δ μπμία ιπμνεί ηαζ οπεναζπίγεηαζ ηδκ αλία ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ.  

 πςξ ακαθφεδηε ηαζ ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ, ζφιθςκα ιε ηδ Longino, μζ 

παναδμπέξ οπμαάενμο μζ μπμίεξ κμδιαημδμημφκ ηαεμνζζηζηά ηζξ ηεηιδνζαηέξ ζπέζεζξ 

ιπμνεί κα εηθνάγμοκ ζοζηαηζηέξ αλίεξ (constitutive values), αλίεξ μζ μπμίεξ 

ηαεμνίγμοκ ημοξ ηακυκεξ ιζαξ απμδεηηήξ επζζηδιμκζηήξ πναηηζηήξ ηαζ πανάβμκηαζ 

ιέζς ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ ζημπχκ ηδξ επζζηήιδξ. (Longino, 1990, ζζ. 4-5∙ Longino, 

1987, ζ. 54). Αοηή δ πθεονά ηδξ εεςνίαξ ηδξ Longino ζοκάδεζ αζθαθχξ ιε ηδκ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, ηαηά ηδκ μπμία μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ ηαθμφκηαζ κα 

ειπεδχζμοκ ηδ ζπμθζηή βκχζδ ςξ ιζα βκχζδ αθδεή, ειπεζνζηά επανηή ηαζ δοκάιεκδ 

κα ελδβδεεί, ςξ ιζα βκχζδ δ μπμία παναηηδνίγεηαζ απυ βκςζηζηέξ, ζοζηαηζηέξ ηαηά 

ηδ Longino, αλίεξ. Αοηά ηα αλζαηά παναηηδνζζηζηά ηδξ γδημφιεκδξ ζηδκ εηπαίδεοζδ 

βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ εειεθίςζδ ηδξ βκςζζαηήξ 
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ζοβηνυηδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ακελανηήηςξ υιςξ απυ ημκ 

θειζκζζηζηυ παναηηήνα ηδξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ Longino.  

 Οζ παναδμπέξ οπμαάενμο, υιςξ, ζφιθςκα ιε ηδ Longino, ιπμνεί κα 

εηθνάγμοκ ηαζ πθαζζζαηέξ αλίεξ (contextual values), πμο ζδιαίκεζ ημζκςκζηέξ, δεζηέξ, 

πμθζηζηέξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ αλίεξ μζ μπμίεξ ακήημοκ ηαζ εηθνάγμοκ ημ ημζκςκζηυ 

πθαίζζμ ζημ μπμίμ θαιαάκεζ πχνα δ επζζηδιμκζηή ένεοκα. (Longino, 1990, ζζ. 4-5∙ 

Longino, 1987, ζ. 54). Αοηέξ μζ αλίεξ ζοιιεηέπμοκ ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ηςκ 

ιαεδηχκ, πνμζδίδμκηαξ ιζα άθθδ πηοπή ζηδ βκςζζαηή δζενβαζία. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

μ ηνυπμξ πμο εα ζοβηνμηδεεί ηάεε θμνά δ βκχζδ  απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ 

ιαεήηνζεξ, μζ ηνίζεζξ ημοξ, δ ίδζα δ απμηημφιεκδ βκχζδ ηαζ δ ιάεδζή ηδξ 

δζαπμηίγεηαζ απυ ηζξ πθαζζζαηέξ ημοξ αλίεξ, ηζξ μπμίεξ έπμοκ απμηηήζεζ ηαζ απυ ημ 

πνμζπμθζηυ ηαζ ελςζπμθζηυ ημζκςκζηυ ηαζ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ αθθά ηαζ απυ ημ 

ζπμθείμ, ημ μπμίμ επζδνά ηαζ ηαεμνίγεζ ηζξ αλίεξ ηςκ παζδζχκ. Απυ ηδ ζηζβιή πμο 

είκαζ δοκαηυκ κα δζαζθαθζζηεί δ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ βκχζδξ δ μπμία ζοβηνμηείηαζ, 

μζ πθαζζζαηέξ αλίεξ δεκ πνεζάγεηαζ κα απμννίπημκηαζ ηαηά ηδκ ακάθοζδ ηδξ 

βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ηςκ ιαεδηχκ. Ακηίεεηα, ζημ πθαίζζμ ηδξ εεςνίαξ ηδξ 

Longino, μζ πθαζζζαηέξ αλίεξ ςξ παναδμπέξ οπμαάενμο πμο απμηημφκ ηαζ θένμοκ μζ 

ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξζημκ εεζιυ ηδξ εηπαίδεοζδξ ιπμνεί κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

πνμζπάεεζα κα ιδκ δζαζςκίγεηαζ δ ακδνμηεκηνζηυηδηα ηδξ βκχζδξ. Με άθθα θυβζα, 

παναδμπέξ οπμαάενμο πμο οπαβμνεφμκηαζ απυ ημκ θειζκζζηζηυ παναηηήνα ηδξ 

ένεοκαξ ηαζ ακαβκςνίγμοκ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο βοκαζηείμο θφθμο ιπμνμφκ κα 

ζοιαάθθμοκ ειιέζςξ ζηδκ ηνζηζηή ηδξ ακδνμηεκηνζηυηδηαξ ηδξ βκχζδξ ηαζ, ιέζς 

αοηήξ, ζηδ ζοβηνυηδζδ ιζαξ δζαθμνεηζηήξ επζζηδιμκζηήξ ηαζ ζπμθζηήξ βκχζδξ, δ 

μπμία εα δζδάζηεηαζ ζημοξ ιαεδηέξηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ. Δπμιέκςξ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ 

δζαηήνδζδξ ημο ζημζπείμο ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, πνμτπυεεζδ βζα ηδκ μπμία δ 

Longino εκδζαθένεηαζ έκημκα, αοηή δ πθεονά ηδξ εεςνίαξ ηδξ Longinoμιμθςκεί ιε 

ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. 

 Αθμφ μζ ηεηιδνζαηέξ ζπέζεζξ, ζφιθςκα ιε ηδ Longino, ζηδνίγμκηαζ ζε 

παναδμπέξ οπμαάενμο, ακ αθθάγμοκ αοηέξ μζ παναδμπέξ οπμαάενμο ζε έκακ 

ζοθθμβζζιυ, αθθάγεζ ηάεε θμνά ηαζ μ ηνυπμξ εεχνδζδξ ημο θφθμο ζηδκ ημζκςκία 

ηαζ, ζοκεπχξ, αθθάγεζ ηαζ δ ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ημο θφθμο ζημ πθαίζζμ ημο 

εεζιμφ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Δπμιέκςξ, δ ζδιαζία ηςκ παναδμπχκ οπμαάενμο ηςκ 

ιαεδηχκ είκαζ ιεβάθδ υπζ ιυκμ βζα ηδ βκςζζαηή ημοξ ζοβηνυηδζδ αθθά ζημ πθαίζζμ 
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αοηήξ ηαζ βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ζοβηνμημφκ ημζκςκζηά ημ θφθμ, ιζα δζενβαζία 

πμο εκηάζζεηαζ ιε έκακ εονφηενμ ηνυπμ ζηδ ιάεδζδ. Η εηπαίδεοζδ ζηδνίγεηαζ, 

θμζπυκ, ζηζξ παναδμπέξ οπμαάενμο ηςκ ιαεδηχκ αθθά ζοβηνμηεί ηαζ δ ίδζα κέεξ 

παναδμπέξ οπμαάενμο ζημοξ ιαεδηέξηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ, μζ μπμίεξ είκαζ ηαεμνζζηζηέξ 

βζα ηδ ιεηέπεζηα βκχζδ. Αηυιδ, ηαθείηαζ κα ακαηνέπεζ παναδμπέξ οπμαάενμο μζ 

μπμίεξ μδδβμφκ ζε ιμκυπθεονδ ηαζ πνμηαηεζθδιιέκδ ακηζιεηχπζζδ ηςκ πναβιάηςκ 

ηαζ κα ακαηνέπεζ, επίζδξ, εηείκεξ ηζξ παναδμπέξ οπμαάενμο μζ μπμίεξ εειεθζχκμοκ 

ιζα απαλζςηζηή βζα ηζξ βοκαίηεξ ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ημο θφθμο. 

 φιθςκα ιε ηδ Longino, ημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ζοκίζηαηαζ ςξ ιζα 

αθθδθεπζδναζηζηή δζαθμβζηή επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα, δ μπμία οπμαάθθεζ ζε ηνζηζηή 

ηαζ ηνμπμπμζεί ηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ πμο ιπμνεί κα πνμηφρεζ απυ δζαθμνεηζηά 

άημια. (Longino, 1990, ζζ. 68-69, 231). ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, ιπμνεί κα 

οπμζηδνζπηεί υηζ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξιαγί ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ζοβηνμημφκ 

ιζα μζμκεί επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα ιε ηδκ εονφηενδ έκκμζα, ςξ ιζα μιάδα 

εκδζαθενμιέκςκ βζα ηδκ επζζηδιμκζηή ηαζ ζπμθζηή βκχζδ, ιζα μιάδα δ μπμία 

αθθδθεπζδνά ηαζ οπμαάθθεζ ζε ηνζηζηή ηαζ ηνμπμπμζεί ηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ηςκ 

επζιένμοξ αηυιςκ, εκ πνμηεζιέκς ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ηάλδ, ηαζ, πανάθθδθα, 

ημπμεεηείηαζ ιέζα ζημ ημζκςκζημπμθζηζζιζηυ πθαίζζμ, ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ 

ηςκ ιαεδηχκ ςξ αηυιςκ. 

 ηνεθυιεκδ ζηδκ επζζηδιζηή αλία ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, δ Longino 

οπμζηδνίγεζ υηζ μζ παναδμπέξ οπμαάενμο μζ μπμίεξ επζδνμφκ ζηδ βκςζζαηή 

ζοβηνυηδζδ ιπμνμφκ κα ηνμπμπμζδεμφκ ςξ απάκηδζδ ζημκ δδιυζζμ ηνζηζηυ έθεβπμ 

ζημκ μπμίμ οπυηεζκηαζ, ιέζς ημο μπμίμο δζαζθαθίγεηαζ δ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ (Longino, 1990, ζ. 70-73). Μζα ιζηνμβναθία αοηήξ ηδξ 

δζενβαζίαξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ ζοβηνμηείηαζηαηά 

ηάπμζμ ηνυπμ ιέζα ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ζημ πθαίζζμ ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ. Οζ 

ιαεδηέξηαζ μζ ιαεήηνζεξ, δνχκηαξ αθθδθεπζδναζηζηά ςξ βκςζζαηά οπμηείιεκα 

εκηάζζμκηαζ ιέζα ζημ εονφηενμ ημζκςκζημπμθζζιζηυ πθαίζζμ ηαζ ιπμνμφκ κα 

οπεναζπίγμκηαζ, κα ηνμπμπμζμφκ ή ηαζ κα εβηαηαθείπμοκ μνζζιέκεξ παναδμπέξ 

οπμαάενμο ςξ απάκηδζδ ζηδκ ηνζηζηή δ μπμία αζηείηαζ ηυζμ ιέζα ζηδκ ιζηνμβναθία 

ηδξ δζηήξ ημοξ μζμκεί επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ ηδξ ηάλδξ ηαζ ημο ζπμθείμο υζμ ηαζ 

έλς απυ αοηυ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ βκχζδ δ μπμία ζοβηνμηείηαζ ηαζ ιαεαίκεηαζ ζηδ 
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ζπμθζηή ηάλδ είκαζ δοκαηυκ κα ζοκάδεζ ιε ηδκ ακηζηεζιεκζηή βκχζδ ζηα πνυηοπα ηδξ 

εεςνίαξ ηδξ Longino. 

  Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε ηδ Longino, μζ παναδμπέξ οπμαάενμο μζ 

μπμίεξ ηεθζηά εζζένπμκηαζ ζηδκ ηεηιδνζαηή ζπέζδ πμο αθμνά ιζα ηαηάζηαζδ 

πναβιάηςκ έπμοκ πενάζεζ απυ ιζα ιεηαζπδιαηζζηζηή ελέηαζδ εη ιένμοξ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ. (Longino, 1990, ζζ. 76-79, 216). Καηά ημκ παναθθδθζζιυ 

ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ ιε ιζα επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα πμο επζπεζνείηαζ εδχ, αοηή δ 

ιεηαζπδιαηζζηζηή ελέηαζδ ηςκ παναδμπχκ οπμαάενμο οπμζηδνίγεηαζ εδχ υηζ ιπμνεί 

κα ηαηαζηεί δοκαηή, ζε ιζα πενζμνζζιέκδ, αέααζα, δζάζηαζδ. Οζ ιαεδηέξ ηαζ μζ 

ιαεήηνζεξ ιπμνμφκ κα ζοιιεηέπμοκ ζε δδιυζζμοξ ηυπμοξ ζογήηδζδξ, ζε ζοκακηήζεζξ 

ιε άθθα ζπμθεία ή άθθεξ εονφηενεξ μιάδεξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ εα βίκμκηαζ 

πανμοζζάζεζξ, ενςηήζεζξ ηαζ ζογδηήζεζξ βζα ηδ βκχζδ ηδκ μπμία μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ 

ιαεήηνζεξ ακαβκςνίγμοκ ηαζ μζηεζχκμκηαζ ζημ ζπμθείμ ακαθμνζηά ιε ζοβηεηνζιέκα 

γδηήιαηα. Αοηή δ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα ηςκ ιαεδηχκ ςξ εκδζαθενυιεκςκ βζα ηδ 

ζπμθζηή βκχζδ απακηά ζηδκ ηνζηζηή δ μπμία αζηείηαζ ζημ πθαίζζμ ημο ηνζηζημφ 

δζαθυβμο. Αηυιδ, μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ εζζάβμκηαζ ζηδ πνήζδ δδιυζζα 

ακαβκςνζζιέκςκ ηακυκςκ ακαθμνζηά ιε ηδκ ηνζηζηή δ μπμία ζπεηίγεηαζ ιε ημοξ 

ζηυπμοξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ. Οζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ 

ακηζθαιαάκμκηαζ ηδ ζδιαζία ηςκ βκςζηζηχκ αλζχκ βζα ηδκ ζπμθζηή βκχζδ αθθά ηαζ 

ηδ ζδιαζία ηδκ μπμία έπμοκ ηαζ μζ ημζκςκζηέξ αλίεξ ζηδκ εθανιμβή ηςκ 

ζοβηνμημφιεκςκ βκχζεςκ. Μαεαίκμοκ κα οπεναζπίγμκηαζ ημοξ απμδεηημφξ 

επζζηδιμκζημφξ ηακυκεξ ηαζ ηίεεκηαζ ιέζα ζηα υνζά ημοξ ηαηά ηδ βκςζζαηή 

ζοβηνυηδζδ ηαζ ηδ ιάεδζή ηδξ. Σέθμξ, ακαθμνζηά ιε ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ 

ιαεήηνζεξςξ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία ημ ηέηανημ ηνζηήνζμ ηδξ 

Longino βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ ιεηαζπδιαηζζηζηήξ ηνζηζηήξ, δ ακάβηδ ζζυηδηαξ 

δζακμδηζηήξ δζηαζμδμζίαξ ιέζα ζηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα. Οζ ιαεδηέξ ηαζ μζ 

ιαεήηνζεξμζ μπμίμζ ζοβηνμημφκ ηδ δζηή ημοξ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα έπμοκ υθμζ 

ζηακυηδηεξ ζοιιεημπήξ ζηδκ ακηίζημζπδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ, πςνίξ κα 

απμηθείμκηαζ ή κα οπμηζιχκηαζ μνζζιέκμζ ελ αοηχκ θυβς ηςκ ημζκςκζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ημοξ, υπςξ είκαζ ημ θφθμ. Δλμζηεζςιέκμζ ιε έκα ηέημζμ πθαίζζμ 

βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ζημ ζπμθείμ, μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ απμηημφκ ηδ αάζδ 

βζα ηδκ εκαζπυθδζή ημοξ ιε ηδκ επζζηήιδ ηαζ ηονίςξ ιε ηδ ζπμθζηή βκχζδ ιέζα ζε 

αοηυ ημ πθαίζζμ. 
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 Δπμιέκςξ,, ζφιθςκα ιε ηδ Longino, δ άζηδζδ ηδξ επζζηήιδξ ιε θειζκζζηζηυ 

ηνυπμ είκαζ δοκαηή ιε ηδ πνδζζιμπμίδζδ παναδμπχκ οπμαάενμο ιε ηαηάθθδθμ 

ηνυπμ ηαζ ζε ακηίεεζδ ιε αοηέξ ηδξ ηονίανπδξ επζζηήιδξ.(Longino, 1990, ζ. 214). Ο 

παναηηδνζζιυξ θειζκζζηζηή βζα αοηυκ ημκ ηνυπμ ζοβηνυηδζδξ ηδξ βκχζδξ αθμνά ιζα 

ζφθθδρδ ηδξ Longino δ μπμία ζηδνίγεηαζ ζηδ ζδιαζία ηςκ παναδμπχκ οπμαάενμο 

ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ηαζ ζημκ ηνυπμ πμο μζ παναδμπέξ οπμαάενμο είκαζ 

δοκαηυκ κα οπδνεημφκ θειζκζζηζηέξ αλίεξ. Φαίκεηαζ, θμζπυκ, υηζ δ Longino δίκεζ 

ζδιαζζα ζηζξ παναδμπέξ οπμαάενμο πμο απμηεθμφκ ιδ επζζηδιζηέξ αλίεξ ηαζ ιάθζζηα 

ζοβηεηνζιέκα εηείκεξ πμο ακαβκςνίγμοκ ηαζ ζέαμκηαζ ηδκ ζδζαζηενυηδηα ημο 

βοκαζηείμο θφθμο ηαζ ειπθμοηίγμοκ ηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ πνμαάθθμκηαξ 

γδηήιαηα πμο απμζζςπχκηαζ. Δπμιέκςξ, ιζα ηέημζα θειζκζζηζηή επζζηήιδ, υπςξ  ηδκ 

ακαθφεζ δ Longino, ιπμνεί κα εκηαπηεί ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζενβαζία, ηαεχξ, υπςξ 

θάκδηε απυ ηδκ παναπάκς ακάθοζδ, είκαζ ζε εέζδ κα ακηαπμηνίκεηαζ ηαζ ζηα 

ηακμκζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ πμο πενζθαιαάκμοκ ηζξ 

επζζηδιζηέξ αλίεξ αθθά ηαζ ζηα ζδακζηά ιζαξ πμθζηζηήξ ημζκυηδηαξ ή ηαζ μθυηθδνδξ 

ηδξ ημζκςκίαξ. 

 Αηυιδ, μζ παναδμπέξ οπμαάενμο ηςκ ιαεδηχκ αθθά ηαζ ηδξ ίδζαξ ηδξ 

παναβυιεκδξ ζπμθζηήξ βκχζδξ μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία ηαζ οπυηεζκηαζ ζε ηάπμζμο είδμοξ ελέηαζδ ηαζ ηνζηζηή απυ ημοξ 

ιαεδηέξηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ ςξ ιζα μζμκεί επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα, ιπμνμφκ κα 

επδνεάζμοκ ηάεε θμνά ηδκ ακηίζημζπδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ, ηαηαδεζηκφμκηαξ, 

πάνδ ζηδκ ημζκςκζηή ημοξ θφζδ, ημκ ημζκςκζηά ηαηαζηεοαζιέκμ παναηηήνα 

μνζζιέκςκ εκκμζχκ, υπςξ είκαζ ηαζ δ έκκμζα θφθμ. Οζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ, ιε 

ημκ ηνυπμ αοηυ, ιαεαίκμοκ κα δίκμοκ ζδιαζία ζηζξ ημζκςκζηέξ ημοξ αλίεξ ηαζ ηζξ 

αλζμπμζμφκ ζημκ ζπδιαηζζιυ εκκμζχκ. Η ζφθθδρδ ημο θφθμο, ηδξ έκκμζαξ ηδξ 

βοκαίηαξ ηαζ υθα ηα γδηήιαηα πμο πενζθαιαάκμοκ ηαζ αθμνμφκ ημ θφθμ ιπμνμφκ κα 

ηαεμνίγμκηαζ απυ αοηή ηδκ ημζκςκζηή εεχνδζδ ηδξ Longino ηαζ απυ ηδκ απυδμζδ 

ιείγμκμξ ζδιαζίαξ ζηζξ παναδμπέξ οπμαάενμο. 

 Πνμπςνχκηαξ ηδκ ένεοκα πνμξ ηδ εεςνία ηδξ Nelson, δ μπμία απμηεθεί, 

επίζδξ, ζδιακηζηή εεςνία ζημκ φζηενμ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ, επζζδιαίκεηαζ δ 

εέζδ ηδξ υηζ δ έκηαλδ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ζε ημζκςκζηά ηαζ ζζημνζηά 

πθαίζζα, δ μπμία ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ακηίζημζπδ βκχζδ, είκαζ ακάβηδ κα ηαεμνίγεηαζ 

ηαζ απυ ημ θφθμ. (Nelson, 1993, ζζ. 121-122). Η επζηέκηνςζδ ηδκ ένεοκαξ ζημ 
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βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ηαζ ζηα παναηηδνζζηζηά ημο ηαηά ηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ 

ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ Nelson αθμνά ηαζ ιπμνεί κα ζοζπεηζζηεί ιε ηδκ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ζημ ζπμθείμ, ηαηά ηδκ μπμία μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ 

ιαεήηνζεξαπμηημφκ ηδ εέζδ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο ζηδ δζενβαζία ηδξ 

βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδ ηαζ ηδξ ιάεδζή ηδξ. ημ πκεφια ηδξ εεςνίαξ ηδξ Nelson, 

θμζπυκ, μζ μπηζηέξ ηςκ ιαεδηχκ ςξ βκςζζαηχκ οπμηεζιέκςκ ημπμεεημφκηαζ ιέζα ζε 

έκα ημζκςκζηυ πθαίζζμ, υπςξ ακηίζημζπα ζοιααίκεζ ιε ηζξ ακδνμηεκηνζηέξ ηαζ ηζξ 

θειζκζζηζηέξ μπηζηέξ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία, ηαζ ανίζημκηαζ εκηυξ ηςκ 

έιθοθςκ ζπέζεςκ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ημζκςκίαξ ιέζα ζηδκ μπμία ηίεεκηαζ.  

 Με πμζμκ ηνυπμ εα ιπμνμφζε κα αλζμπμζδεεί ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ δ 

έκκμζα ηδξ επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ ηδξ Nelson ςξ δ ηφνζα έκκμζα ημο 

θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ ηδξ; Τπμζηδνίγεηαζ υηζ μζ ιαεδηέξηαζ μζ ιαεήηνζεξ 

απμηεθμφκ ηδ δζηή ημοξ επζζηδιμθμβζηή ημζκυηδηα δ μπμία ηαεδιενζκά ζοβηνμηεί 

βκχζδ ηαηά ηδκ εηπαζδεοηζηή δζενβαζίαζηδκ ηάλδ ηαζ δζαεέηεζ ημζκμφξ ζοζηαηζημφξ 

ηαζ νοειζζηζημφξ ηακυκεξ ηαζ ακηίζημζπεξ πναηηζηέξ πμο παναηηδνίγμοκ ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ μιάδα. Οζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ ςξ βκςζζαηά οπμηείιεκα ζημκ 

πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαεμνίγμκηαζ απυ ηζξ ζπέζεζξ ιε ηδκ ακηίζημζπδ 

επζζηδιμθμβζηή ημζκυηδηα ζηδκ μπμία ακήημοκ. Καεμνίγμκηαζ ιάθζζηα υπζ ιυκμ απυ 

ηδ δζηή ημοξ ζηεκή επζζηδιμθμβζηή ημζκυηδηα ηςκ ιαεδηχκ αθθά ηαζ έιιεζα απυ ηδκ 

ημζκυηδηα ηδξ επζζηήιδξ ηαζ απυ ηδκ εονφηενδ ημζκυηδηα, ηαεχξ δ Nelson 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ ίδζα δ εονφηενδ ημζκυηδηα εηθαιαάκεηαζ ςξ ιζα ημζκυηδηα 

επζζηήιδξ. (Nelson, 1990, ζζ. 15). Η ενβαζία οπμζηδνίγεζ υηζ μζ ιαεδηέξηαζ μζ 

ιαεήηνζεξ ζημ ζπμθείμ θεζημονβμφκ ζοκενβαηζηά ιέζα ζηζξ δζηέξ ημοξ 

επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ςξ ημ βκςζζαηυ 

οπμηείιεκμ ζε αοηή ηδ δζενβαζία ζοβηνυηδζδξ βκχζδξ ηαζ μζηεζμπμίδζδξ ηδξ 

ζπμθζηήξ βκχζδξ. Η επζζηδιμθμβζηή ημζκυηδηα ηςκ ιαεδηχκ ηαηά ηδ δζενβαζία ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ ηάεε θμνά βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ιπμνεί κα θαιαάκεζ οπυρδ ηζξ 

έιθοθεξ ειπεζνίεξ ηαζ ζπέζεζξ, μζηεζμπμζμφιεκδ αοηυ ημ εεηζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ ημζκυηδηαξ ςξ επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ. 

 Τπμζηδνίγεηαζ, θμζπυκ, υηζ μζ επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ 

ημπμεεημφκηαζ ηάεε θμνά ζημκ πνυκμ ηαζ ζημκ ηυπμ ηαζ ιεηααάθθμκηαζ ζε 

ζοκάνηδζδ ιε πμθθμφξ πανάβμκηεξ. Δλεθίζζμκηαζ ζηαδζαηά, ζηδ αάζδ ηδξ πμνείαξ 

ηδξ ζπμθζηήξ εηπαίδεοζδξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηδξ ακηίζημζπδξ ιάεδζδξ ηαζ βκςζζαηήξ 
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ζοβηνυηδζδξ δ μπμία επζηοβπάκεηαζ ιέζα ζε αοηέξ, δζαηδνχκηαξ ζοκεπχξ ημκ εκζαίμ 

ημοξ παναηηήνα ηαζ ηδ δοκαιζηή ημοξ ςξ επζζηδιμθμβζηχκ ημζκμηήηςκ, πάνδ ζηδκ 

ζφκδεζδ ηςκ ιαεδηχκ ιεηαλφ ημοξ αθθά ηαζ ιε ημοξ δαζηάθμοξ ηαζ ημ εονφηενμ 

ζπμθζηυ πενζαάθθμκ. Οζ ιαεδηέξηαζ μζ ιαεήηνζεξ ςξ μιάδα, ςξ επζζηδιμθμβζηή 

ημζκυηδηα, θένμοκ ιαγί ημοξ υθμ ημ ημζκςκζηυ ημοξ οπυααενμ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ αλζχκ, απυ ηδκ εονφηενδ ημζκυηδηα ζηδκ μπμία ακήημοκ, 

έκα ημζκςκζηυ οπυααενμ ημ μπμίμ αζθαθχξ είκαζ εηενυηθδημ ηαζ πμζηίθμ ιεηαλφ ηςκ 

ιαεδηχκ αθθά πμο δεκ ειπμδίγεζ ηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ ηάλδξ ςξ ιζαξ 

επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ ιε ημζκμφξ ζοζηαηζημφξ ηαζ νοειζζηζημφξ ηακυκεξ. 

Ακάιεζα ζε υθα αοηά, θένμοκ αθθά ηαζ ζοβηνμημφκ εη κέμο, ιέζα απυ ηδκ 

εηπαζδεοηζηή δζενβαζία, έιθοθεξ ειπεζνίεξ, μζ μπμίεξ ζοκδζαιμνθχκμοκ ηδ βκχζδ 

πμο πανάβεηαζ ηαζ μζηεζμπμζείηαζ ζημ ζπμθείμ. 

 Δπζζδιαίκεηαζ, αηυιδ, δ εέζδ ηδξ Nelson υηζ μζ επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ 

παναηηδνίγμκηαζ απυ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ηαζ πναηηζηέξ, πθαίζζα ηαζ δναζηδνζυηδηεξ, 

δ δζενεφκδζδ ηςκ μπμίςκ είκαζ ηαεμνζζηζηή βζα ηδ ιεθέηδ ημο ηνυπμο βκςζζαηήξ 

παναβςβήξ. (Nelson, 1990, ζ. 297). Τπμζηδνίγεηαζ υηζ μζ επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ 

ηςκ ιαεδηχκ έπμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ πναηηζηέξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ, μζ μπμίεξ 

απμηεθμφκ ηαεμνζζηζημφξ πανάβμκηεξ βζα ηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ηςκ παζδζχκ ζημ 

ζπμθείμ. Οζ  ζπέζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ιεηαλφ ημοξ αθθά ηαζ ιε ημ εονφηενμ πενζαάθθμκ 

ημο ζπμθείμο, δ ζηάζδ ημο εηπαζδεοηζημφ απέκακηζ ζηα υζα ζοιααίκμοκ ηαεδιενζκά, 

ημ πθαίζζμ ζημ μπμίμ ηίεεηαζ ηάεε θμνά έκα γήηδια πμο ακαηφπηεζ, μζ ηαεδιενζκέξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ ζημ ζπμθείμ, υθα αοηά ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ 

επζζηδιμθμβζηχκ ημζκμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ, ηα μπμία πενζηθείμοκ ηαζ έιθοθεξ 

ειπεζνίεξ, ακαδεζηκφμοκ ημκ πνςηανπζηυ νυθμ ηςκ επζζηδιμθμβζηχκ ημζκμηήηςκ ζηδ 

βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ηςκ ιαεδηχκ.  

 θα αοηά αέααζα δεκ πνμζδίδμοκ αιζβχξ θειζκζζηζηά παναηηδνζζηζηά ζηδ 

βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ηςκ ιαεδηχκ, ηαεχξ δ ζοιπενίθδρδ ηςκ έιθοθςκ ζπέζεςκ 

ζημοξ πανάβμκηεξ ελέηαζδξ ηδξ πθαζζζμεέηδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ςξ βκςζζαηχκ 

οπμηεζιέκςκ αζθαθχξ δεκ εκηάζζεηαζ ηαη’ ακάβηδ ζε ιζα θειζκζζηζηή εεςνία. Η 

επζζηδιμθμβζηή ημζκυηδηα ηςκ ιαεδηχκ δεκ ζοκδέεηαζ ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ ιε ηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβζηή ημζκυηδηα, ηαεχξ έπεζ δζαθμνεηζηυ ζημπυ, ηακυκεξ ηαζ 

πναηηζηέξ ηαζ δζαθμνεηζηή ζπέζδ ιε ηδκ εονφηενδ ημζκυηδηα. Βάζεζ αοηήξ ηδξ 

ζοθθμβζζηζηήξ, θμζπυκ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ μ πχνμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ιπμνεί κα 
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μζηεζμπμζδεεί ημκ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ ηδξ Nelson ζηδ αάζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ 

επζζηδιμθμβζηήξ ημζκυηδηαξ δ μπμία έπεζ ελέπμοζα εέζδ ζηδκ πνμζέββζζδ ηδξ 

Nelson. ιςξ, ζηδ ζφκδεζδ αοηή, ημ θειζκζζηζηυ ζημζπείμ είκαζ ζημ παναζηήκζμ, 

ηαεχξ ιπμνεί απθχξ κα εκκμδεεί ςξ ακαθμβία ιε ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβζηή 

ημζκυηδηα πμο ηαηαδεζηκφεζ δ Nelson. Δπμιέκςξ, ζε αοηή ηδκ πνμζπάεεζα 

αλζμπμίδζδξ ημο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ ηδξ Nelson ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδ 

πνμηφπηεζ υηζ ακαδεζηκφεηαζ ηαζ έπεζ ζδιαζία δ ίδζα έκκμζα ηδξ επζζηδιμθμβζηήξ 

ημζκυηδηαξ, δ μπμία ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ιε πμθθαπθμφξ ηνυπμοξ ζε δζάθμνα 

πθαίζζα. 

 Δπμιέκςξ, ακαθμνζηά ιε ηδκ εηπαίδεοζδ, δ ένεοκα ημο φζηενμο θειζκζζηζημφ 

ειπεζνζζιμφ απμιαηνφκεηαζ απυ ηδκ αλίςζδ ημο πνχζιμο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ 

βζα αοζηδνή εθανιμβή ηςκ επζζηδιμκζηχκ ιεευδςκ δ μπμία ζημπεφεζ ζηδκ ελάθεζρδ 

ημο ακδνμηεκηνζζιμφ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ζηδκ πανμπή ίζςκ εοηαζνζχκ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ ηςκ δφμ θφθςκ ηαζ ζηνέθεηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ αλζχζεζξ πμο αθμνμφκ ηδκ 

ίδζα ηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ηαζ ηδκ ακάθοζδ ηδξ βκχζδξ, επζζδιαίκμκηαξ ημκ 

ημζκςκζηυ παναηηήνα ηδξ. Τπμζηδνίγεηαζ υηζ δ ιεθέηδ ημο φζηενμο θειζκζζηζημφ 

ειπεζνζζιμφ δεκ πνμζθένεζ ιζα πμθφ ακαηνεπηζηή εεςνία βζα ημ πεδίμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ, αθθά δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ζδςεεί ηαζ κα ηαηακμδεεί δ εηπαζδεοηζηή 

δζενβαζία ιε έκακ εκαθθαηηζηυ  ηνυπμ ηαζ, επζπθέμκ, δίκεζ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ 

ιαεήηνζεξ ηδ δοκαηυηδηα κα ελμζηεζςεμφκ ιε έκα εονφηενμ πθαίζζμ βκςζζαηήξ 

ζοβηνυηδζδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δζενεοκχκηαξ ηδ δοκαηυηδηα μζηεζμπμίδζδξ ημο 

φζηενμο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ ζημ πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ δείπηδηε υηζ, ζημ 

πκεφια ηδξ εεςνίαξ ηδξ Longino, μζ πθαζζζαηέξ αλίεξ ςξ παναδμπέξ οπμαάενμο πμο 

απμηημφκ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ είκαζ ηαεμνζζηζηέξ ζηδκ ηαηεφεοκζδ 

ακαζημθήξ ηδξ ακδνμηεκηνζηυηδηαξ ηδξ βκχζδξ. Δπζπθέμκ, δ ελμζηείςζδ ηςκ 

ιαεδηχκ ιε ημκ ηνυπμ πμο πνέπεζ κα ζοβηνμηείηαζ δ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα 

ζφιθςκα ιε ηδ εεςνία ηδξ Longino, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ ηνζηζηή ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ 

ηάεε θμνά ηςκ ακηίζημζπςκ παναδμπχκ οπμαάενμο, ιπμνεί κα λεηζκήζεζ απυ ημκ 

επζζηδιμκζηυ ηθάδμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Γεοηενεουκηςξ, ζημ πκεφια ηδξ εεςνίαξ ηδξ 

Nelson, δείπηδηε υηζ μζ μπηζηέξ ηςκ ιαεδηχκ ςξ βκςζζαηχκ οπμηεζιέκςκ 

ημπμεεημφκηαζ ιέζα ζε έκα ημζκςκζηυ πθαίζζμ ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ ηζξ έιθοθεξ 

ζπέζεζξ ηδξ ακηίζημζπδξ ημζκςκίαξ. Οζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ ιπμνμφκ κα 

ζοβηνμημφκ ηαζ κα ζοβηνμημφκηαζ ηάεε θμνά ςξ ιζα επζζηδιμθμβζηή ημζκυηδηα δ 
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μπμία κα θαιαάκεζ οπυρδ ηζξ έιθοθεξ ειπεζνίεξ ηαζ ζπέζεζξ ηαηά ηδ βκςζζαηή 

παναβςβή ηαζ ηδ ιάεδζδ.   

 Δπμιέκςξ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ μ φζηενμξ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ 

ελεηαγυιεκμξ ζημ πθαίζζμ ημο πχνμο ηδξ εηπαίδεοζδξ είκαζ ζδιακηζηυξ δζυηζ ακμίβεζ 

έκακ κέμ ηνυπμ εεχνδζδξ ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ζηδκ εηπαίδεοζδ, μ μπμίμξ 

ακαδεζηκφεζ ηονίςξ ηδ ζδιαζία ηςκ παναδμπχκ οπμαάενμο βζα αοηή. Η πνδζζιυηδηά 

ημο βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή ένεοκα είκαζ αοηή αηνζαχξ δ δζάκμζλδ κέςκ δοκαημηήηςκ 

ηαηά ηδ ιεθέηδ ηαζ ακάθοζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζενβαζίαξ. 

 Με πμζμκ ηνυπμ εα ιπμνμφζε κα μζηεζμπμζδεεί μ πχνμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ιζα 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ιε νζγμζπαζηζηυηενμ παναηηήνα δ μπμία δζεηδζηεί ιζα 

ζθαζνζηυηενδ μπηζηή ζηδ βκχζδ; Δπζπεζνχκηαξ κα απακηήζεζ ημ ενχηδια αοηυ, δ 

επυιεκδ εκυηδηα ζηνέθεηαζ ζηδ δζενεφκδζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ 

ζημπζάξ εκ ζπέζεζ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ ςξ επζζηδιμκζηυ ηθάδμ. 

 

5.3 Φεκηληζηηθή επηζηεκνινγία ηεο ζθνπηάο θαη εθπαίδεπζε 

Τπυ πμίμοξ υνμοξ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ιπμνεί κα αθμνάηδ 

ιαεδζζαηή δζεκένβεζα ακαβκχνζζδξ ηαζ μζηείςζδξ ηδξ βκχζδξ ζημ ζπμθείμ; 

Ξεηζκχκηαξ αοηή ηδ δζενεφκδζδ ηαζ ακμίβμκηαξ ανπζηά ιζα πανέκεεζδ αλίγεζ κα 

επζζδιακεεί υηζ δφμ νεφιαηα ηδξ θειζκζζηζηήξ ζηέρδξ θαίκεηαζ υηζ ακηζζημζπμφκ 

ηαηά ιζα πμθφ βεκζηή έκκμζα ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία ηδξ ζημπζάξ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ ιανλζζηζηυξ θειζκζζιυξ 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ ηαηαπίεζδ ηςκ βοκαζηχκ είκαζ νζγςιέκδ ζημκ ηαπζηαθζζιυ ηαζ, 

επμιέκςξ, βζα ηδκ άνζδ ηδξ βοκαζηείαξ ηαηαπίεζδξ, είκαζ ακαβηαία δ αθθαβή ηδξ 

ημζκςκίαξ, ηαεχξ δ παηνζανπία εηθαιαάκεηαζ ζε ακαθμβία ιε ημκ ηαπζηαθζζιυ. 

φιθςκα ιε ημκ ιανλζζηζηυ θειζκζζιυ, θμζπυκ, δ εηπαίδεοζδ ςξ εεζιυξ ακαπανάβεζ 

ηζξ έιθοθεξ ζπέζεζξ ιέζα ζημκ ηαπζηαθζζιυ, εκχ δ απεθεοεένςζδ ηςκ βοκαζηχκ 

ιπμνεί κα ζοιαεί ιυκμ ιε ηδκ ακαηνμπή ημο ηαπζηαθζζιμφ. Ο νζγμζπαζηζηυξ 

θειζκζζιυξ, απυ ηδκ άθθδ, πνμαάθθεζ ηζξ βοκαίηεξ ςξ δζαθμνεηζηέξ απυ ημοξ άκδνεξ 

ηαζ ζημπεφεζ αηνζαχξ ζημκ δζαπςνζζιυ ηςκ δφμ θφθςκ αθθά ηαζ ζηδκ ηαηάνβδζδ ημο 

ηαπζηαθζζιμφ ηαζ ηδξ παηνζανπίαξ πμο εέημοκ ηδ βοκαίηα ζε ηαηχηενδ εέζδ. 

(Βαζζθμπμφθμο, 2013, ζζ. 1-2∙ Παπαβεςνβίμο, 2004, ζζ. 110-114) 
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 ηνεθυιεκμζ ηχνα ζηδκ ίδζα ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ δ 

μπμία είκαζ ημ ακηζηείιεκμ δζενεφκδζδξ ακαθμνζηά ιε ημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

ζδιεζχκεηαζ υηζ δ ανπζηή ιμνθή ηδξ δ μπμία οπμζηδνίγεζ υηζ μζ βοκαίηεξ ςξ 

ημζκςκζηή μιάδα ηαηέπμοκ ηεκηνζηή εέζδ ζηδκ ακαηνμθή ηςκ παζδζχκ ηαζ ζηδ 

θνμκηίδα ηςκ ακαβηχκ ηςκ άθθςκ ιεθχκ ιέζα ζημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ 

πνμαάθθεζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, ιζα παναδμζζαηή εζηυκα ηδξ βοκαίηαξ. (Hartsock, 

1983, ζ. 288). Πανυθμ πμο δζεηδζηεί ηδκ εκαζπυθδζδ ιε ηζξ ακάβηεξ ηςκ βοκαζηχκ, δ 

έιθαζή ηδξ ζε αοηυ ημ ζηενευηοπμ ηδξ ιδηέναξ ηαζ κμζημηονάξ ημο ζπζηζμφ ςξ ημ 

ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ζημ μπμίμ ζηδνίγεηαζ δ εεςνία δεκ ιπμνεί κα δζεηδζηήζεζ 

ιεβάθεξ αλζχζεζξ ζηδκ μζηεζμπμίδζή ηδξ ζε ιζα εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία δ μπμία 

θαιαάκεζ οπυρδ παναδμπέξ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ. Η ηαηάδεζλδ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ υηζ μζ ακάβηεξ ηςκ βοκαζηχκ δεκ ζηακμπμζμφκηαζ απυ ηδκ 

ημζκςκία δεκ επανηεί βζα ηδκ απυννζρδ ηδξ ακδνζηήξ ηονζανπίαξ. ιςξ, δ ιεθέηδ ηδξ 

εεςνίαξ ηδξ Hartsock θένκεζ ζημ πνμζηήκζμ ημ γήηδια ηδξ βκχζδξ ηδκ μπμία 

απμηημφκ μζ ιαεδηέξηαζ μζ ιαεήηνζεξ ζημ ζπμθείμ. Γεκ είκαζ εφθμβμ ημ αίηδια μζ 

ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξκα απμηημφκ βκχζδ δ μπμία ακαβκςνίγεζ ηδ ιενμθδρία ηδξ 

ηονίανπδξ ακδνμηεκηνζηήξ ημζιμεζηυκαξ; 

 Σμ γήηδια ηδξ βκχζδξ ζφιθςκα ιε ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ 

ζημπζάξ ηζεέιεκμ ζημ πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ βίκεηαζ πενζζζυηενμ λεηάεανμ ηαηά 

ηδ ιεθέηδ ημο ένβμο ηδξ Sandra Harding. ημ πκεφια ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ, δ Harding οπμζηδνίγεζ υηζ δ παναδμζζαηή εηπαίδεοζδ 

ηςκ αβμνζχκ ακαθμνζηά ιε ηδκ επζζηήιδ δεκ είκαζ δ πθέμκ ηαηάθθδθδ, χζηε κα 

πνέπεζ απθχξ κα επεηηαεεί ή κα δζαζθαθζζηεί πεναζηένς ηαζ ζηα ημνίηζζα ιε ηδ 

ιμνθή ίζςκ εηπαζδεοηζηχκ δοκαημηήηςκ. Η ζηενεμηοπζηή ακδνμηεκηνζηή 

εηπαίδεοζδ δεκ δζαπέεζ ιζα μνεή ηαηακυδζδ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηδξ 

ζπμθζηήξ βκχζδξ. (Harding, 1991, ζζ. 30-31). Τπυ πμίμοξ υνμοξ μζ ιαεδηέξηαζ ηζξ 

ιαεήηνζεξ ιπμνμφκ κα ιάεμοκ κα μζηεζχκμκηαζ ιε έκακ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ηδ βκχζδ; 

 Η Harding ακμίβεζ αοηή ηδ ζογήηδζδ, επζζδιαίκμκηαξ αζθαθχξ υηζ ζημ 

ζπμθείμ δεκ ανίζημκηαζ υθμζ μζ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξζηδ εέζδ ηδκ μπμία 

πνμηνίκεζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ακαθμνζηά ιε ηδκ 

ηαηαθθδθυηενδ αθεηδνία ηδξ ένεοκαξ, άνα ζηδ εέζδ ηςκ βοκαζηχκ ςξ ημζκςκζηά 

ηαηαπζεζιέκςκ. Δπζζδιαίκεζ υηζ, πένα απυ ηζξ ημζκςκζηά πενζεςνζμπμζδιέκεξ 

ιαεήηνζεξ, οπάνπμοκ ηαζ ιαεδηέξ εονςπαίμζ άννεκεξ, πνμενπυιεκμζ απυ μζημβέκεζεξ 
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ιε πμθφ ηαθή μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ, μζ μπμίμζ, ζφιθςκα ιε ηδ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ δεκ ακήημοκ ζημοξ ηαηαπζεζιέκμοξ, θυβς ημο θφθμο 

ημοξ ηαζ ηδξ ημζκςκζημμζημκμιζηήξ ημοξ ηαηάζηαζδξ. Δκηαζζυιεκμζ ιέζα ζηδ 

ζοθθμβζζηζηή ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ, μζ ιαεδηέξ αοημί 

ηαθμφκηαζ κα ζοβηνμηήζμοκ βκχζδ απυ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ημζκςκζηέξ εέζεζξ ηαζ 

ηαοηυηδηέξ ημοξ ζηζξ μπμίεξ ανίζημκηαζ, μζ μπμίεξ δεκ εεςνμφκηαζ μζ πθέμκ 

ηαηάθθδθεξ ηαζ εονείεξ αάζεζ αοηήξ ηδξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ, ηαεχξ δ 

εονφηενδ μπηζηή ζηδ βκχζδ πανέπεηαζ, ζφιθςκα ιε ηδ θειζκζζηζηή εεςνία ηδξ 

ζημπζάξ, απυ ηδ ζημπζά ηςκ βοκαζηχκ ςξ ημζκςκζηά ηαηαπζεζιέκςκ, ςξ απμηέθεζια 

ζπέζεςκ ιεηαλφ ηδξ ιενζηήξ ζημπζάξ ηδκ μπμία δζαεέηεζ μ ηονίανπμξ ςξ πνμξ ηδ 

βκχζδ ηαζ ηδξ εονφηενδξ ζημπζάξ ημο ηονζανπμφιεκμο. Σμ ενχηδια πμο ηίεεηαζ πνμξ 

απάκηδζδ εδχ είκαζ οπυ πμίμοξ υνμοξ είκαζ δοκαηή αοηή δ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ, δ 

ζοιπενίθδρδ ηςκ ιδ επυκηςκ ηδ θειζκζζηζηή ζημπζά. (Harding, 1991, ζ. 272) 

 Μαεδηέξ ηαζ ιαεήηνζεξ ζοβηεηνζιέκςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ πνέπεζ κα έπμοκ 

ηδ δοκαηυηδηα κα αζπμθμφκηαζ ιε γδηήιαηα ηα μπμία εεςνμφκηαζ ςξ βκχζδ άθθςκ 

μιάδςκ. Ο IddoLandau ζζπονίγεηαζ υηζ δ πμζηζθία μπηζηχκ ςξ επζζηδιζηυ ηίκδηνμ 

ιπμνεί κα επζηεοπεεί απθχξ πάνδ ζηδ ζοιπενίθδρδ βκςζζαηχκ οπμηεζιέκςκ ηα 

μπμία ιπμνμφκ κα πανμοζζάγμοκ αοηέξ ηζξ δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ, ακηί βζα ηδ 

ζοιπενίθδρδ βκςζζαηχκ οπμηεζιέκςκ ηα μπμία ακήημοκ ηάεε θμνά ζηζξ ακηίζημζπεξ 

ζοβηεηνζιέκεξ μιάδεξ. (Landau, 2008, ζ. 1087). Μζα ηέημζα δοκαηυηδηα, υιςξ, δεκ 

απμηθείεηαζ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, πανάθθδθα, αέααζα, ιε ηδ 

δζαηήνδζδ ηςκ βοκαζηχκ ςξ ααζζηχκ βκςζζαηχκ οπμηεζιέκςκ πμο πνμαάθθμοκ ηδκ 

δζηή ημοξ μπηζηή ζηδ βκςζζαηή δζενβαζία. Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ 

δεκ ζοκεπάβεηαζ αδοκαιία ελέηαζδξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ μπηζηχκ. Κάεε άθθμ, αθμφ 

δίκεζ πνυζααζδ ζηζξ μπηζηέξ πενζεςνζμπμζδιέκςκ μιάδςκ πμο δεκ εζζαημφμκηαζ ζηδκ 

ηονίανπδ βκχζδ. 

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ Hardingαζθαθχξ δεκ οπμζηδνίγεζ υηζ ζηδ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ δ βκχζδ πνέπεζ κα πανάβεηαζ ιυκμ απυ βοκαίηεξ. 

Κάθθζζηα, ακ μζ άκδνεξ ζοιπενζθάαμοκ ζηζξ αθεηδνίεξ ηδξ ζηέρδξ ημοξ ηζξ γςέξ ηςκ 

βοκαζηχκ, ιπμνμφκ κα δζαηδνήζμοκ ηδκ ημζκςκζηή ηαοηυηδηά ημοξ ςξ ακδνζηά 

οπμηείιεκα, ηα μπμία, υιςξ, έπμοκ θάαεζ οπυρδ ημοξ ηδ θειζκζζηζηή ακάθοζδ ηαζ, 

οπυ ημ θςξ ηδξ βοκαζηείαξ μπηζηήξ, κα ακαζημπαζημφκ, ζηδ ζοκέπεζα, ηζξ δζηέξ ημοξ 

γςέξ ιε ηνυπμ θζβυηενμ παναπμζδιέκμ απυ ηζξ παναδεδεβιέκεξ πενζβναθέξ ηαζ 
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εκδεπμιέκςξ πενζζζυηενμ ακηζπνμζςπεοηζηυ ηδξ ημζκςκζηήξ μθυηδηαξ. Μπμνμφκ κα 

ακαζημπάγμκηαζ ηνζηζηά ηζξ γςέξ ημοξ ζπδιαηίγμκηαξ ηαζ δζηαζμθμβχκηαξ ηζξ 

πεπμζεήζεζξ ημοξ, οπενκζηχκηαξ ημκ αοημιαηζηυ ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ ηδκ ηεηηδιέκδ 

αοευνιδηδ ζοκείδδζδ ηδκ μπμία έπμοκ εζςηενζηεφζεζ, ηάπμηε ηαζ ακεπίβκςζηα, 

θυβς ηδξ παναδμζζαηά ηονίανπδξ ακδνμηεκηνζηήξ εέζδξ ημοξ. Η φπανλδ 

ζοβηεηνζιέκςκ ειπεζνζχκ δεκ είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ επίηεολδ θζβυηενμ 

ιενμθδπηζηήξ βκχζδξ αάζεζ ηδξ μπηζηήξ ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ. Σα ακδνζηά 

οπμηείιεκα ιπμνμφκ κα παναιέκμοκ ζηδ εέζδ ημοξ αθθά κα ακαζημπάγμκηαζ ηνζηζηά 

ηζξ γςέξ ημοξ ςξ άκδνεξ μζ μπμίμζ θαιαάκμοκ οπυρδ ηδ θειζκζζηζηή εεςνία ηαζ, ιε 

ημκ ηνυπμ αοηυ, κα ιάεμοκ κα ζοβηνμημφκ θζβυηενμ παναπμζδιέκδ βκχζδ ζε ζπέζδ 

ιε ηδκ ηονίανπδ εεςνμφιεκδ ςξ μοδέηενδ αθθά ακδνμηεκηνζηή μπηζηή, δ μπμία 

ακαβκςνίγεζ ηδκ ακάβηδ ηνζηζηήξ ελέηαζδξ ηαηά ημ δοκαηυκ πενζζζυηενςκ 

παναδμπχκ οπμαάενμο δζαθμνεηζηχκ βκςζζαηχκ οπμηεζιέκςκ.(Harding, 1991, ζ. 

286-287) 

 ημ πκεφια ηδξ εεςνδηζηήξ πνυηαζδξ ηδξ Harding, ιπμνεί κα οπμζηδνζπηεί 

υηζ μ ακαζημπαζιυξ ηςκ ακδνχκ, ακαθμνζηά ιε ηδ γςή ημοξ, οπυ ημ θςξ ηδξ 

βοκαζηείαξ μπηζηήξ, ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ηαη’ ακαθμβίακ ηαζ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ 

ζημ πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Η θζβυηενμ ιενμθδπηζηή ηαζ θζβυηενμ παναπμζδιέκδ 

βκχζδ ηδκ μπμία οπμζηδνίγεζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ έπεζ ηδ 

δοκαηυηδηα κα πανάβεηαζ υπζ ιυκμ απυ ηζξ ιαεήηνζεξ, ηαζ ιάθζζηα απυ αοηέξ πμο 

πνμένπμκηαζ απυ άθθδ πχνα ή απυ μζημβέκεζεξ ιε παιδθυ εζζυδδια. Οζ ιαεδηέξ ηαζ 

ιαεήηνζεξ, ακελανηήηςξ θφθμο ηαζ άθθςκ ημζκςκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ, ιπμνμφκ κα 

ιαεαίκμοκ ηδ κέα βκχζδ, υπςξ οπμζηδνίγεζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ 

ζημπζάξ, εηηζκχκηαξ απυ ηδκ μπηζηή ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ αθθά πνδζζιμπμζχκηαξ, 

ζηδ ζοκέπεζα, αοηή ηδκ παναβυιεκδ βκχζδ βζα κα ζηεθημφκ ηνζηζηά ηζξ δζηέξ ημοξ 

δζαθμνεηζηέξ γςέξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, είκαζ δοκαηυκ κα ζοβηνμηήζμοκ βκχζδ 

θζβυηενμ παναπμζδιέκδ ζφιθςκα ιε ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, 

αθθά δζαηδνχκηαξ ηδκ ημζκςκζηή εέζδ ηαζ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ. 

Μπμνμφκ κα πνμπςνήζμοκ ηδ ζηέρδ ημοξ πένα απυ ηζξ παναδεδεβιέκεξ πεπμζεήζεζξ 

πμο είκαζ ημζκυξ ηυπμξ θυβς ηδξ εέζδξ ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ. Η θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ εζηζάγεζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ ζηδκ αλζμπμίδζδ ηαζ 

ηαεμνζζηζηή επίδναζδ ημο επζζηδιζημφ πνμκμιίμο πμο δζαεέηεζ βζα πεναζηένς 

βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ. Βάζεζ ηδξ έκανλδξ ηδξ ζηέρδξ απυ ηζξ γςέξ ηςκ βοκαζηχκ, 
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ζηδνζγυιεκμζ ηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ, μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξλεπενκμφκ ηδκ ημζκςκζηή 

ημοξ ηαηάζηαζδ ζηδ ζηέρδ ημοξ, πανυθμ πμο ζοκεπίγμοκ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα κα 

ανίζημκηαζ ιέζα ζε αοηή. Πανάθθδθα, υιςξ, δίκμοκ ζδιαζία ζηα ημζκςκζηά 

παναηηδνζζηζηά εκ ζπέζεζ ιε ηδ βκχζδ, αθμφ πνδζζιμπμζμφκ ςξ αθεηδνία ηζξ γςέξ 

ιζαξ ζδζαίηενδξ ιζηνυηενδξ ή εονφηενδξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ, ηζξ γςέξ δζαθμνεηζηχκ 

βοκαζηχκ, πνμηεζιέκμο κα ιπμνμφκ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ κα ακαβκςνίγμοκ ηαζ κα 

μζηεζχκμκηαζ ιζα θζβυηενμ παναπμζδιέκδ βκχζδ. ε υθδ αοηή ηδ δζενβαζία, δ 

ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ βκχζδξ δεκ εβηαηαθείπεηαζ αθθά ζζπονμπμζείηαζ, ηαεχξ δ 

δζαθμνεηζηυηδηα ηςκ πμζηίθςκ θςκχκ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ 

επεηηείκεζ ηδκ μπηζηή ηδξ βκχζδξ ηαζ εκηαηζημπμζεί ηδκ ηνζηζηή ελέηαζδ ηςκ 

παναδμπχκ πμο εκοπάνπμοκ ζε αοηή. 

 Σζ ζδιαίκεζ, υιςξ, υηζ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ πνέπεζ κα θάαμοκ οπυρδ 

ημοξ ηδ θειζκζζηζηή ακάθοζδ ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, κα παναβάβμοκ πεναζηένς βκχζδ βζα 

ηζξ δζηέξ ημοξ γςέξ; Οζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξιπμνμφκ κα αλζμπμζήζμοκ ηα 

πθεμκεηηήιαηα ημο ηνυπμο παναβςβήξ ηδξ βκχζδξ ζφιθςκα ιε ηδ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, απυ ηδκ επζδναζηζηυηδηα ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ ζηδ 

βκχζδ ςξ αθεηδνζαηή παναδμπή ηδξ θειζκζζηζηήξ ένεοκαξ βζα ηδ βκςζζαηή 

ζοβηνυηδζδ. Μπμνμφκ κα ζοβηνμηήζμοκ κέα ηνζηζηά ενςηήιαηα βζα ηζξ ζπέζεζξ ηςκ 

έιθοθςκ οπμηεζιέκςκ αθθά ηαζ, εονφηενα, βζα ημζκςκζηά γδηήιαηα. Μπμνμφκ κα 

ιάεμοκ κα ζηέθημκηαζ πένα απυ ηδ δζηή ημοξ εέζδ ζημ πανυκ, απυ ιζα εέζδ ηδκ 

μπμία ιπμνμφκ κα παναβάβμοκ δοκαιζηά ςξ εκαθθαηηζηή ελέθζλδ ζημ ιέθθμκ. 

Μπμνμφκ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ πχξ μνζζιέκα γδηήιαηα δεκ είκαζ θοζζμθμβζηή 

απυννμζα ηδξ ίδζαξ ηδξ γςήξ αθθά απμννίπημκηαζ απυ άημια πμο ακηζζηέημκηαζ ζηδκ 

ηαεεζηδηοία ηάλδ, υπςξ είκαζ μζ βοκαίηεξ θειζκίζηνζεξ. Μπμνμφκ κα δίκμοκ ζδιαζία 

ζηδκ ηαεδιενζκή γςή ηςκ ακενχπςκ ηαζ ζδζαίηενα ζοβηεηνζιέκςκ μιάδςκ μζ μπμίεξ 

έπμοκ πενζεςνζμπμζδεεί ζημ πανεθευκ ή ζημ πανυκ ηαζ κα θαιαάκμοκ οπυρδ αοηά ηα 

ζημζπεία βζα ηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ. Αοηυ ημ είδμξ δζαθεηηζημφ ακαζημπαζιμφ εκ 

ζπέζεζ ιε ημζκςκζηά γδηήιαηα θαίκεηαζ, θμζπυκ, κα ακμίβεζ ιζα κέα πνμμπηζηή ζηδ 

βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ, ηαεχξ ηαζ ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ ςξ 

βκςζζαηχκ οπμηεζιέκςκ.   

 Ο Landau απμννίπηεζ ημκ ζζπονζζιυ υηζ ιπμνεί κα οπμζηδνζπηεί εη ηςκ 

πνμηένςκ υηζ μνζζιέκα βκςζζαηά οπμηείιεκα εα απμηηήζμοκ εονφηενδ βκχζδ απυ 
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άθθμοξ, απμννίπημκηαξ πανάθθδθα ηαζ ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ. 

Τπμζηδνίγεζ υηζ δεκ είκαζ ακαβηαίμ ηα δζαθμνεηζηά ημζκςκζηά ζημζπεία κα 

επδνεάγμοκ ηδ βκχζδ δζαθμνεηζηά αθθά είκαζ δοκαηυκ κα πνμηφρμοκ πανυιμζα 

απμηεθέζιαηα. Πένακ ημφημο, ζζπονίγεηαζ υηζ μζ ημζκςκζηέξ ηαηαζηάζεζξ έπμοκ 

ζφκεεημ παναηηήνα ηαζ πενζηθείμοκ, εηηυξ απυ ηδκ ημζκςκζημμζημκμιζηή 

ηαηάζηαζδ, ηαζ ζημζπεία υπςξ πναηηζηέξ, ηακυκεξ, εκδζαθένμκηα ηαζ πνμηζιήζεζξ. Σμ 

βοκαζηείμ ηαζ ημ ακδνζηυ θφθμ δεκ δζαθένμοκ ζε ηάεε πηοπή ηςκ ημζκςκζηχκ 

ηαηαζηάζεςκ αθθά ιπμνεί κα έπμοκ ηδκ ίδζα ζηάζδ απέκακηζ ζε έκα θαζκυιεκμ ηαζ 

αοηέξ μζ ημζκέξ πηοπέξ ηςκ ημζκςκζηχκ ηαηαζηάζεςκ επδνεάγμοκ ηαζ αοηέξ ηδ 

βκχζδ. (Landau, 2008, ζζ. 1082-1084). Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, 

υιςξ, οπμζηδνίγεζ υηζ δ μπηζηή ηςκ βοκαζηχκ ζοιαάθθεζ ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ 

θεζημονβχκηαξ, ηονίςξ, ςξ ζδιείμ αθεηδνίαξ βζα κέεξ ηνζηζηέξ ακαθφζεζξ. Γεκ έπεζ 

οπμπνεςηζηυ παναηηήνα μφηε οπεναζπίγεηαζ ημκ απυθοημ δζαπςνζζιυ ακδνχκ ηαζ 

βοκαζηχκ ζε ηάεε επίπεδμ, αθθά πνμαάθθεζ έκακ ηνυπμ αλζμπμίδζδξ ηδξ μπηζηήξ ηςκ 

βοκαζηχκ ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ. 

 Δζζενπυιεκμξ ζημ πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, πμο είκαζ ηαζ ημ επίδζημ εδχ, o 

Landau δζαηείκεηαζ υηζ μ έθεβπμξ ηςκ επζπεζνδιάηςκ ηαζ ηςκ βκςζζαηχκ ζζπονζζιχκ 

είκαζ ακαβηαίμξ ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ, ακελάνηδηα απυ εάκ ηα βκςζζαηά 

οπμηείιεκα δζαεέημοκ μνζζιέκα επζζηδιζηά πθεμκεηηήιαηα. Χξ ηέημζα επζζηδιζηά 

πθεμκεηηήιαηα εεςνεί ηδκ μπηζηή ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ 

ζημπζάξ, αθθά ηαζ ηδ κμδιμζφκδ, ηδ θακηαζία, ηδ ζοβηέκηνςζδ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ίδζα 

ηδκ ηφπδ. Ο Landau οπμζηδνίγεζ υηζ ηα ζημζπεία αοηά δεκ ελαζθαθίγμοκ εονφηενδ 

βκχζδ αθθά απμηεθμφκ ιυκμ πζεακέξ εκδείλεζξ βζα αοηή. Ο Landau οπμζηδνίγεζ, 

θμζπυκ, υηζ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξηαθμφκηαζ κα ιάεμοκ κα αημθμοεμφκ αοηή ηδ 

βκςζζαηή δζενβαζία, ηδκ μπμία πνέπεζ κα δζδάζημκηαζ ζημ ζπμθείμ. Σμκίγεζ υηζ έπεζ 

ζδιαζία μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξκα ελεηάγμοκ ηδκ μνευηδηα ηςκ επζπεζνδιάηςκ 

ηαζ κα ιδκ αζπμθμφκηαζ ιε ημ πμζμξ ηα ζοβηνμηεί. (Landau, 2008, ζζ. 1085-1087) 

 Η μζηεζμπμίδζδ, υιςξ, ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ δεκ ζοκεπάβεηαζ ηδκ απμοζία εθέβπμο ηςκ επζπεζνδιάηςκ 

ηαζ ηςκ βκςζζαηχκ ζζπονζζιχκ πμο αοηή ζοζηήκεζ. Πνμζθένεζ έκακ εκαθθαηηζηυ 

ηνυπμ ζηέρδξ, πμο επζηνέπεζ ηδκ άζηδζδ ηςκ ιαεδηχκ ζηδ δζαδζηαζία ηνζηζημφ 

ακαζημπαζιμφ ηδξ γςήξ ημοξ ηαζ ζηδ δζαδζηαζία ζοβηνυηδζδξ βκςζζαηχκ 

ζζπονζζιχκ μζ μπμίμζ δζαθένμοκ απυ ηδκ παναδεδεβιέκδ βκχζδ, υπζ ιυκμ ςξ πνμξ ημ 
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πενζεπυιεκυ ημοξ αθθά ηαζ ςξ πνμξ ημκ ηνυπμ πμο δζηαζμθμβμφκηαζ, ηαεχξ 

ζηδνίγμκηαζ ζηζξ παναδμπέξ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ. Αοηυ, 

υιςξ, δεκ ζδιαίκεζ υηζ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξεα απμημπμφκ απυ ηδ δζενβαζία 

ιφδζδξ ζηδκ επζπεζνδιαημθμβία ηαζ ζημκ έθεβπμ ηςκ επζπεζνδιάηςκ, δ μπμία ιπμνεί 

κα δζδάζηεηαζ ςξ δζενβαζία ηαζ ςξ ζηακυηδηα πμο ηαθείηαζ κα ειθοζδεεί ζημοξ 

ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ ακελάνηδηα απυ ημ ακ εα οπάνλεζ ιζα οζμεέηδζδ ζδεχκ απυ 

ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ. Σα κέα ηνζηζηά ενςηήιαηα πμο εα 

ακαηφπημοκ απυ ηδκ μζηεζμπμίδζδ ηδξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ ιπμνμφκ κα 

ελεηάγμκηαζ αάζεζ ηδξ παναδεδεβιέκδξ δζενβαζίαξ ελέηαζδξ επζπεζνδιάηςκ. Η 

εζζαβςβή εκυξ εκαθθαηηζημφ ηνυπμο ζηέρδξ δεκ απμννίπηεζ αθθά εκηείκεζ ηδ 

δζαδζηαζία ηνίζδξ. 

 Αοηή δ ζοκεπήξ επίηθδζδ ηδξ Harding ζηδ ζοβηνυηδζδ ιζαξ θζβυηενμ 

ιενμθδπηζηήξ ηαζ θζβυηενμ παναπμζδιέκδξ βκχζδξ αάζεζ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ ιπμνεί κα θαίκεηαζ ςξ πνμηθδηζηή δήθςζδ βεκζηά αθθά 

αηυιδ πενζζζυηενμ ζε ιζα μζηεζμπμίδζή ηδξ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Χζηυζμ, δ 

Harding έπεζ ημκίζεζ επακεζθδιιέκα υηζ δεκ επζηαθείηαζ αζμθμβζηέξ δζαθμνέξ ηςκ 

θφθςκ μφηε παίνκεζ ηζξ ίδζεξ ηζξ ειπεζνίεξ ηςκ βοκαζηχκ ςξ εειέθζμ ηδξ βκχζδξ. 

οβηνμηεί έκακ ηνυπμ βκςζζαηήξ ακαγήηδζδξ μ μπμίμξ εεςνείηαζ υηζ μδδβεί ζε 

θζβυηενμ παναπμζδιέκεξ ηαζ θζβυηενμ ιενμθδπηζηέξ πενζβναθέξ, πεπμζεήζεζξ ηαζ 

ελδβήζεζξ ημο ηυζιμο ηαζ ηςκ ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ. Δπμιέκςξ, ιπμνεί κα 

οπμζηδνζπηεί υηζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ εα ιπμνμφζε κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ ιζα εκαθθαηηζηή εεχνδζδ βζα ηδ 

βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ εκ ζπέζεζ ηονίςξ ιε ημζκςκζηά γδηήιαηα, πςνίξ αοηυ κα 

πενζμνίγεζ ημ εφνμξ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, δ μπμία απμηεθεί 

ιζα εεχνδζδ δ μπμία ζηδθζηεφεζ ηδ βκχζδ ςξ ακδνμηναηζηή ζηδ θάζδ ηδξ 

δδιζμονβίαξ ηδξ ηαζ δεκ αθμνά ιυκμ ηδ βκχζδ δ μπμία έπεζ έιθοθμ ακηζηείιεκμ. Η 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ πναβιαηεφεηαζ εζςηενζηά ηδ βκχζδ δεκ ηδκ 

ελεηάγεζ αζηζαηά εκ ζπέζεζ, παναδείβιαημξ πάνζκ, ιε ημκ ανζειυ ηςκ βοκαζηχκ ζηα 

επζζηδιμκζηά ενβαζηήνζα. 

 Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, θμζπυκ, εζζένπεηαζ πμζηζθμηνυπςξ 

ζηδ ζογήηδζδ βζα ηδκ επζζηδιμκζηή εηπαίδεοζδ. Φαίκεηαζ κα ακαδφεηαζ ιζα 

δοκαηυηδηα εονφηενδξ βκχζδξ απυ ηδ ζημπζά ηςκ βοκαζηχκ. φιθςκα ιε ηδκ  

Cassandra Pinnick, υιςξ, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ιπμνεί κα 
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εκζζπφζεζ ηδ ζημπζά ηςκ βοκαζηχκ ζηα εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα αθθά, πανάθθδθα, 

ιπμνεί κα επζθένεζ ηδκ οπμαάειζζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πυνςκ βζα ημοξ άκδνεξ, κα 

οπμηζιήζεζ ημοξ άννεκεξ ιαεδηέξ ηαζ κα ιδκ θάαεζ οπυρδ ηζξ ακάβηεξ ημοξ, ηα 

εκδζαθένμκηα ηαζ ηζξ ζηακυηδηέξ ημοξ. Μζα ηέημζα δζενβαζία δεκ είκαζ, ζε ηαιία 

πενίπηςζδ, δ γδημφιεκδ ζηδκ εηπαίδεοζδ. (Pinnick, 2008, ζ. 1056) 

 Η έκζηαζδ αοηή, υιςξ, έπεζ ήδδ ακηζηνμοζηεί πνμηαηααμθζηά απυ ηδ 

Harding, δ μπμία οπμζηδνίγεζ υηζ μζ άκδνεξ ιπμνμφκ κα ζοιπενζθαιαάκμοκ ζηζξ 

αθεηδνίεξ ηδξ ζηέρδξ ημοξ ηζξ γςέξ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ κα ακαζημπάγμκηαζ ηνζηζηά ηζξ 

γςέξ ημοξ ηαζ ηζξ πεπμζεήζεζξ ημοξ, υπςξ έπμοκ ηάκεζ παναδμζζαηά ηαζ μζ βοκαίηεξ, 

μζ μπμίεξ ζηέθημκηαζ ηδ γςή ιε ημοξ παναδμζζαημφξ υνμοξ ηδξ ηονίανπδξ μπηζηήξ 

ηαζ ηάκμοκ δοκαηυ έκακ δζαθμνεηζηυ ακαζημπαζιυ ιε αάζδ ηδκ ζδζαίηενδ μπηζηή πμο 

ημοξ επζαάθθεζ δ ηονζανπμφιεκδ εέζδ ημοξ. (Harding, 1991, ζ. 286). Οζ άκδνεξ, 

θμζπυκ, ιπμνμφκ κα ζοιιεηάζπμοκ ζε ιζα βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ζφιθςκδ ιε ηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ. Δπμιέκςξ, δεκ είκαζ ακάβηδ κα 

οπμααειζζηεί βεκζηά δ εηπαίδεοζδ ηςκ ακδνχκ ζε μπμζαδήπμηε πηοπή ηδξ, 

πνμηεζιέκμο κα ζοιπενζθδθεεί ζηδκ εηπαζδεοηζηή ζογήηδζδ δ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ.  

 Η Pinnick δεκ ζοιθςκεί υηζ δ ζφιπθελδ ηδξ πθαζζζμεεηδιέκδξ βκχζδξ ιε ηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ θεζημονβεί ςξ ηίκδηνμ βζα ηδκ οπενάζπζζδ 

ιζαξ έιθοθδξ εεςνίαξ ιάεδζδξ, ηαεχξ ζζπονίγεηαζ υηζ δ πθαζζζμεεηδιέκδ βκχζδ 

πνμένπεηαζ απυ ιζα εθαηηςιαηζηή ηαζ αιθζζαδημφιεκδ επζζηδιμθμβία, απυ ηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, ηδκ μπμία δ ίδζα απμννίπηεζ ςξ αζοκεπή ηαζ 

ακαπυδεζηηδ. Τπμζηδνίγεζ υηζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ δεκ 

ζοιαάθθεζ ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ εηπαίδεοζδξ βζα ηζξ βοκαίηεξ ηαζ υηζ δ 

οζμεέηδζή ηδξ εα ήηακ επζαθααήξ βζα ηδκ πνμαβςβή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηυπςκ ηςκ 

βοκαζηχκ, ηαεχξ δ εεςνία αοηή, οπεναζπζγυιεκδ ηζξ πθαζζζμεεηδιέκεξ πεπμζεήζεζξ 

ηαζ βκχζεζξ αάζεζ ηδξ ζημπζάξ ηςκ βοκαζηχκ, δεκ δζεηδζηεί ειπνάβιαηα ηδκ ελ οπ’ 

ανπήξ ζζυηδηα πνυζααζδξ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδ ζπμθζηή βκχζδ. Η 

Pinnickοπμζηδνίγεζ υηζ μζ βοκαίηεξ πνέπεζ κα ιπμνμφκ κα ζοιιεηέπμοκ ζζυηζια ζηδκ 

επζζηδιμκζηή δναζηδνζυηδηα, υπςξ ηαζ μζ άκδνεξ, ηαζ αοηυ δεκ ιπμνεί κα επζδζςπεεί 

οπμζηδνίγμκηαξ ιζα πθαζζζμεεηδιέκδ βκχζδ ζφιθςκδ ιε ηδ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, αθθά ιε ηδκ ηαηάδεζλδ ηάεε θμνά ημο ηαεεζηχημξ ηςκ 

βοκαζηχκ ζηδκ επζζηήιδ. (Pinnick, 2008a, ζζ. 1056-1063). οκεπχξ, δ 
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πθαζζζμεεηδιέκδ βκχζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ δεκ 

ζοκεπάβεηαζ υηζ μζ βοκαίηεξ, πανά ηδκ πενζεςνζμπμζδζή ημοξ, δεκ ιπμνμφκ κα 

δζεηδζημφκ ηδκ πνυζααζή ημοξ ζηδκ επζζηδιμκζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ βκχζδ. Η 

πενζεςνζμπμίδζδ ηαηακμείηαζ ςξ ηαηαζηαζζαηυ ζδιείμ αθεηδνίαξ ηαζ ζε ηαιία 

πενίπηςζδ  ςξ ζδεαηή ηαζ δζαηδνδηέα ζοκεήηδ ζηδ γςή ηςκ βοκαζηχκ. 

 ημ πθαίζζμ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ, μζ βοκαίηεξ 

ααζίγμοκ ηδκ αλίςζδ εονφηενδξ επζζηδιζηήξ μπηζηήξ ζηδκ πενζεςνζμπμίδζή ημοξ. 

Αοηή δ πενζεςνζμπμίδζδ, υιςξ, δεκ ιπμνεί κα είκαζ επζεοιδηή ςξ ζηυπμξ, 

πνμηεζιέκμο κα δζαηδνείηαζ ημ επζζηδιζηυ πνμκυιζμ ηςκ βοκαζηχκ.(Pinnick, 2008a, 

ζ. 1059). Η ζημπζά ηςκ βοκαζηχκ, υιςξ, εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί ςξ αθεηδνία βζα 

ιζα κέα βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ δ μπμία ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ δζεηδζηεί ημκ ζηυπμ 

ηδξ ηονζανπίαξ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ηδξ οπμηαβήξ ηςκ ακδνχκ. 

 Αηυιδ, ζδιεζχκεηαζ πςξ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ 

οπεναζπίγεηαζ πθαζζζμεεηδιέκα βκςζζαηά οπμηείιεκα ηα μπμία ανίζημκηαζ ηάεε 

θμνά ζε ζοβηεηνζιέκα πνμκζηά, ημπζηά, ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζζηζηά πθαίζζα. (Thayer-

Bacon & Turner, 2007, ζ. 301). Μέζς ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ, 

ακαηζκείηαζ ημ γήηδια ηςκ ακαβηχκ δζαθμνεηζηχκ ακενχπςκ μζ μπμίμζ θεζημονβμφκ 

ςξ βκςζζαηά οπμηείιεκα ή ακηζηείιεκα. Αοηέξ μζ δζαθμνεηζηέξ ακάβηεξ πνέπεζ κα 

θαιαάκμκηαζ οπυρδ απυ ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ ζπμθζηήξ βκχζδξ. Η βκςζζαηή 

παναβςβή δ μπμία ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ακάβηεξ δζαθυνςκ παναβηςκζζιέκςκ 

ημζκςκζηχκ μιάδςκ, ζημ πθαίζζμ ηδξ επζζηδιμθμβζηήξ εεςνίαξ ηδξ ζημπζάξ, ιπμνεί 

κα θεζημονβεί ςξ ηίκδηνμ βζα ηδκ εκαζπυθδζδ ιε ηδκ επζζηήιδ αηυιςκ πμο ακήημοκ 

ζε αοηέξ ηζξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ. (Crasnow, 2008, ζ. 1108) 

 Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ςεεί ηα ιέθδ ηςκ ηονίανπςκ 

ημζκςκζηχκ μιάδςκ κα αζπμθδεμφκ ζοκενβαηζηά ηαζ ηνζηζηά ιε ηα ημζκςκζηά 

πενζεςνζμπμζδιέκα άημια, πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί δ πθδνέζηενδ ζοβηνυηδζδ ηδξ 

βκχζδξ ζφιθςκα ιε ηζξ αλζχζεζξ ηδξ. Αοηή δ ηνζηζηή εκαζπυθδζδ πνμτπμεέηεζ κα 

ιάεεζ ηακείξ κα αημφεζ ηδ θςκή ηςκ ημζκςκζηά πενζεςνζμπμζδιέκςκ αηυιςκ, κα 

ελεηάγεζ ηνζηζηά ηζξ πναηηζηέξ ηαζ ηζξ πεπμζεήζεζξ μζ μπμίεξ ζοκηεθμφκ ζηδκ 

πενζεςνζμπμίδζδ ηαζ κα εθέβπεζ ηνζηζηά ηαζ ηζξ δζηέξ ημο πεπμζεήζεζξ ςξ πνμξ ηδκ 

πζεακή ζοκένβεζα ζηδκ παναβςβή ιεζμκεηηζηχκ ημπμεεηήζεςκ άθθςκ αηυιςκ. 

(Harding, 1993, ζ. 68). Αοηέξ μζ ηνζηζηέξ εκαζπμθήζεζξ ηαζ εκένβεζεξ ημο κμο 
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ιπμνμφκ κα ηαθθζενβδεμφκ ιέζα απυ έκακ πμθοδζάζηαημ εεζιυ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Η 

εηπαίδεοζδ ηαθθζενβεί ηδκ ζηακυηδηα ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξκα δείπκμοκ 

πνμζμπή ηαζ κα πνμζπαεμφκ κα ηαηαθάαμοκ ημοξ μιζθδηέξ, υπζ ιυκμ ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ αθθά ηαζ ηάεε άθθμκ ιε ημκ μπμίμ ιπμνεί κα ένεμοκ ζε επαθή ιέζα 

ζημ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ ηαζ ζηδκ εονφηενδ ημζκςκία. Αηυιδ, δ εηπαίδεοζδ  ςξ 

εεζιυξ ηαθθζενβεί ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξηδκ ηνζηζηή ζηέρδ, δ μπμία είκαζ 

απαναίηδηδ ζε δζάθμνεξ πηοπέξ ηδξ γςήξ ημοξ. Η πνμζέββζζδ ηςκ ηονίανπςκ 

ημζκςκζηχκ μιάδςκ ηαζ ηςκ ημζκςκζηά πενζεςνζμπμζδιέκςκ, έζης ηαζ ζε έκα 

δζαθμβζηυ επίπεδμ, πνμαάθθεζ ςξ ακαβηαζυηδηα βζα ηδκ αοημζοβηνυηδζδ ηάεε 

αηυιμο ηαζ ηδ ιαηνμπνυεεζιδ πνμαβςβή ηδξ ημζκςκίαξ.  

 Η αλζμπμίδζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ ζημκ πχνμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ, θμζπυκ, αλζχκεζ κα ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζε ιζα δζαθμνεηζηή 

πνμζέββζζδ ηδξ ζπμθζηήξ βκχζδξ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ πναηηζηχκ, πμο εκχ λεηζκμφκ 

απυ ηζξ γςέξ ηςκ βοκαζηχκ, ζηδ ζοκέπεζα ιπμνμφκ κα αθμνμφκ ζε υθμοξ ημοξ 

ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ, ηαζ ζηα αβυνζα ηαζ ζηα ημνίηζζα. Μέζα απυ ηδ εεχνδζδ 

αοηή, πνμαάθθεζ ιζα πνμμπηζηή απυηηδζδξ ιζαξ θζβυηενμ παναπμζδιέκδξ βκχζδξ 

ιέζς ηδξ ηνζηζηήξ εεχνδζδξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ γςχκ ζημ πκεφια ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ. Η πνμζέββζζδ αοηή  ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζημκ 

πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ςξ ιζα εκαθθαηηζηή εεχνδζδ ηαηακυδζδξ ηδξ βκςζζαηήξ 

ζοβηνυηδζδξ εκ ζπέζεζ ηονίςξ ιε ημζκςκζηά γδηήιαηα. Μμζάγεζ κα είκαζ ηαηάθθδθδ 

βζα ηδ δζαηφπςζδ πθδνέζηενςκ βκςζζαηχκ ζζπονζζιχκ βζα γδηήιαηα πμο είκαζ 

εββεκχξ ημζκςκζηά, πςνίξ υιςξ κα ακαζνείηαζ ημ εονφ πεδίμ ηδξ θειζκζζηζηήξ  

επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ πμο αθμνά βεκζηυηενα ιζα εκ ης βεκκάζεαζ 

ακδνμηναηζηή βκχζδ. 

 Με πμζμκ άθθμ ηνυπμ εα ιπμνμφζε κα αλζμπμζδεεί ζημκ πχνμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ πένακ ημο ηαεανά 

θειζκζζηζημφ ηδξ παναηηήνα; Κονίανπδ εέζδ ζε ιζα ηέημζα ακάθοζδ έπεζ μ 

πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ζημπζάξ. διεζχκεηαζ λακά υηζ δ θειζκζζηζηή ζημπζά ζηδκ 

επζζηδιμθμβία απμηεθεί έκα δφζημθμ επίηεοβια, εεςνμφιεκμ ςξ απμηέθεζια 

έβενζδξ ηδξ θειζκζζηζηήξ ζοκείδδζδξ ηαζ εκαζπυθδζδξ ηδξ ιε ηδκ ημζκςκζηή ηαζ 

πμθζηζηή γςή. (Code, 1998, ζ. 180). ημκ εεζιυ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ μζ ιαεδηέξ ηαζ 

ιαεήηνζεξ απμηημφκ ηδ δζηή ημοξ ζημπζά, ιε ηδκ έκκμζα εκυξ επμζημδμιδηζημφ 

επζηεφβιαημξ, υπζ επεζδή απθχξ θμζημφκ ζημ ζπμθείμ, αθθά πάνδ ζε υζα 
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επζηοβπάκμοκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θμίηδζδξ ημοξ ζημ ζπμθείμ. Οζ ιαεδηέξ ηαζ μζ 

ιαεήηνζεξηαθμφκηαζ κα ακαθαιαάκμοκ ζοκεζδδηά αοηυ ημ ένβμ ηαζ κα πνμζπαεμφκ 

ζε ηαεδιενζκή αάζδ κα ημ θένμοκ εζξ πέναξ υζμκ ημ δοκαηυκ ηαθφηενα. Διπθέημκηαζ 

ζε ιζα ηαεδιενζκή αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ημοξ αθθά ηαζ ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ 

ιε ηδκ εονφηενδ ημζκςκία ζηδκ μπμία γμοκ. Η ζημπζά ηςκ ιαεδηχκ είκαζ, επίζδξ, 

πμθφπθεονδ ηαζ πμθθαπθή, ηαεχξ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ, πένα απυ ημ θφθμ 

ημοξ δζαεέημοκ πθδεχνα ημζκςκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηα μπμία θένμοκ, υπςξ είκαζ 

δ ηαηαβςβή ημοξ ηαζ δ ημζκςκζημμζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηδξ μζημβέκεζαξ ημοξ. 

 Η έκκμζα ζημπζά, υιςξ, ζδιαίκεζ έκα επίηεοβια ημ μπμίμ ακαδφεηαζ ςξ 

απμηέθεζια ειπθμηήξ ζε πμθζηζηυ αβχκα ιζαξ μιάδαξ ακενχπςκ μζ μπμίμζ έπμοκ ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ ηαζ ςξ επί ημ πθείζημκ οπμδεέζηενδ εέζδ ζηζξ δζάθμνεξ ζενανπζηέξ 

ζπέζεζξ ηδξ ημζκςκζημπμθζηζηήξ μνβάκςζδξ, ιε ζημπυ κα ακαθφζμοκ ηαζ κα 

ιεηααάθμοκ ηζξ ζοκεήηεξ ηδξ γςήξ ημοξ. (Potter, 2006, ζζ. 131-132∙ Potter, 2007, ζ. 

239). Οζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ, ςξ μιάδα ιε ιζα ζοβηεηνζιέκδ εέζδ ζηδκ 

ημζκςκία, δεκ ειπθέημκηαζ, αέααζα, ζε πμθζηζηυ αβχκα βζα κα ακαθφζμοκ ηδ γςή 

ημοξ. ιςξ, ζοβηνμημφκ ημκ δζηυ ημοξ αβχκα ςξ μιάδα, ιε ζημπυ υπζ ιυκμ κα 

ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ ζπμθζηέξ απαζηήζεζξ ηαζ ζηζξ εηπαζδεοηζηέξ πνμηθήζεζξ, αθθά ηαζ 

κα ιπμνέζμοκ ζζβά-ζζβά κα ζηεθημφκ ηαζ κα ηαηαθάαμοκ ηζ έπμοκ ζημπυ κα ηάκμοκ 

ζηδ δζηή ημοξ γςή ιεβαθχκμκηαξ. Αοηή δ δζαδζηαζία απμηεθεί έκα είδμξ ακάθοζδξ 

ηςκ ζοκεδηχκ γςήξ ηαζ ζοκεζδδημπμίδζδξ πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδ ιεηααμθή 

ημοξ. 

  Η Pendlebury απμννίπηεζ ηδκ οζμεέηδζδ ηδξ «μπηζηήξ απυ ηα ηάης» (view 

from below), οπμζηδνίγμκηαξ υηζ αοηή έπεζ ηαηαζηνμθζηέξ ζοκέπεζεξ βζα ηδκ 

εηπαίδεοζδ ςξ επζζηδιμκζηυ ηθάδμ. Τπμζηδνίγεζ υηζ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ, 

εηπνμζςπχκηαξ ηδκ μπηζηή απυ ηάης, δεκ ιπμνμφκ κα έπμοκ επζζηδιζηή δζηαζμδμζία 

πάκς απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ, ηαεχξ μ εηπαζδεοηζηυξ ηαθείηαζ κα δζαεέηεζ ηδκ 

επζζηδιζηή δζηαζμδμζία. (Pendlebury, 1998, ζζ. 179-180) Μήπςξ, υιςξ, δ μπηζηή 

ηςκ ιαεδηχκ δεκ δζεηδζηεί αζθαθχξ επζζηδιζηή δζηαζμδμζία ζηδ βκχζδ αθθά 

απμηεθεί έκα ζδιείμ αθεηδνίαξ πμο εα ιπμνμφζε κα αλζμπμζδεεί ζηδ ιεθέηδ ηδξ 

βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ηαηά ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία; Δλάθθμο, είκαζ θακενυ 

υηζ δεκ ιπμνεί κα οπμζηδνζπηεί δ οζμεέηδζδ ηδξ ζημπζάξ ηςκ ιαεδηχκ μφηε ςξ 

ιμκαδζηή μπηζηή μφηε ςξ επζηναημφζα ζε ηάεε πθεονά βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ.  
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 Αοηή δ επίηθδζδ ζηδκ ζημπζά ηςκ ιαεδηχκ θένκεζ ζημ πνμζηήκζμ ημ 

ενχηδια: Θα ιπμνμφζε κα ζοβηνμηδεεί βκχζδ αάζεζ ηδξ ζημπζάξ ηςκ ιαεδηχκ; Η 

αθθδθεπίδναζδ πμο ακαπηφζζεηαζ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ αθθά ηαζ ιε ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ ηαζ δ εκαζπυθδζδ ιε εέιαηα πμο άπημκηαζ ηδξ 

ημζκςκίαξ είκαζ γδηήιαηα πμο εοκμμφκ ηδ δοκαηυηδηα βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ απυ 

ηδ ζημπζά ηςκ ιαεδηχκ. Οζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξείκαζ οπμδεέζηενμζ βκςζζαηά 

ιέζα ζηδ ζπμθζηή ηάλδ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ δεκ ιπμνμφκ κα ανίζημκηαζ ζημ ίδζμ 

βκςζζαηυ επίπεδμ ιε ημκ εηπαζδεοηζηυ. ιςξ, αζθαθχξ δεκ πνεζάγεηαζ κα 

εεςνμφκηαζ οπμδεέζηενμζ ζε άθθα επίπεδα, υπςξ δ ζηακυηδηα αθθδθεπίδναζδξ ηαζ 

ακάπηολδξ ημζκςκζηχκ αλζχκ ηαζ δελζμηήηςκ. 

 Θα ιπμνμφζε δ γςή ηςκ ιαεδηχκ κα απμηεθέζεζ ζδιείμ αθεηδνίαξ ηδξ 

ένεοκαξ βζα ημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ; Βάζεζ ηδξ ιεθέηδξ ηδξ γςήξ ηςκ ιαεδηχκ 

ιπμνμφκ κα δζαηοπςεμφκ ηνζηζηά ενςηήιαηα βζα ηα γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδ 

δζδαζηαθία ηαζ ηδ ζπμθζηή γςή. ιςξ, έκαξ ηέημζμξ πνμζακαημθζζιυξ αζθαθχξ 

δζαθμνμπμζείηαζ απυ ιζα βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ αάζεζ ηδξ ζημπζάξ ηςκ ιαεδηχκ, δ 

μπμία έπεζ ιεβάθδ αανφηδηα ζηδ ζογήηδζδ βζα ηδκ επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ζημ 

πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Οζ γςέξ ηςκ ιαεδηχκ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ςξ αάζδ 

αθεηδνίαξ βζα ιζα εκαθθαηηζηή βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ, ζε ιζα πενζμνζζιέκδ 

δζάζηαζδ, δ μπμία αθμνά ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ γδηδιάηςκ πμο 

ακηζιεηςπίγμοκ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ ζημ ζπμθείμ ηαζ ηςκ ζπέζεχκ ημοξ ιε ημ 

ζφκμθμ ηδξ ημζκςκίαξ. Παναδείβιαημξ πάνζκ, ιέζα απυ αοηή ηδ ζογήηδζδ 

ακαδφμκηαζ ηα ενςηήιαηα πχξ αζχκμοκ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ ημκ νυθμ ημοξ 

ζημ ζπμθείμ, ιε πμζμκ ηνυπμ μζ ακηζδνάζεζξ ημοξ ηαζ δ ζοιπενζθμνά ημοξ ζηδκ ηάλδ 

ιπμνεί κα επδνεάγεζ ηδ ιαεδζζαηή ημοξ πμνεία, οπυ πμίμοξ υνμοξ μζ ζπέζεζξ 

ιαεδηχκ ηαζ εηπαζδεοηζημφ είκαζ ηαεμνζζηζηέξ βζα ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία. 

Γεκζηυηενα, ακαδεζηκφμκηαζ ενςηήιαηα βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ 

ηςκ ιαεδηχκ ζημ ζπμθείμ εκ ζπέζεζ ιε ηα ημζκςκζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ιαεδηχκ, 

ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ημοξ, ηζξ ζπέζεζξ ημοξ ιε ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ ηαζ ηζξ 

ζοκακαζηνμθέξ ημοξ. θα αοηά ηα ενςηήιαηα αζθαθχξ έπμοκ δζαηοπςεεί ηαζ 

ιεθεηχκηαζ ζημοξ ηθάδμοξ ηδξ ημζκςκζμθμβίαξ ηαζ ηδξ ροπμθμβίαξ, υιςξ, δ εεςνία 

ηδξ ζημπζάξ εδχ ηα ακαδεζηκφεζ ςξ ζδιακηζηά πάνδ ζηδκ αθεηδνία ηαζ ζηδκ 

επζηέκηνςζή ημοξ ζημκ ίδζμ ημκ ιαεδηή, επζζδιαίκμκηαξ υηζ είκαζ ζδιακηζηά ηαζ βζα 
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ηδκ πμθφπθεονδ ιεθέηδ ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ζημ πεδίμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ. 

 Με αάζδ ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, έπεζ οπμζηδνζπηεί υηζ μζ 

εηπαζδεοηζημί πανμοζζάγμοκ ηδ βκχζδ απυ ηδ δζηή ημοξ ημζκςκζηή μπηζηή ηαζ 

ηαθμφκηαζ κα ημ ζοκεζδδημπμζμφκ. (Schumann, 2016, ζ. 10). ηδκ εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία, υιςξ, υπμο δ βκχζδ δζδάζηεηαζ ζοβηνμημφιεκδ, πένα απυ ηδκ ημζκςκζηή 

ηαηάζηαζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζοκηεθείηαζ ηαζ δ ημζκςκζηή ηαηάζηαζδ ηςκ ιαεδηχκ. 

 οιπεναζιαηζηά, θμζπυκ, δ μζηεζμπμίδζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ 

ηδξ ζημπζάξ ζημ πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ιπμνεί κα αλζμπμζήζεζ ηα πθεμκεηηήιαηα 

ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ απυ ηδκ μπηζηή ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ. Διθακίγεηαζ, 

υιςξ, δεοηενεουκηςξ, δ δοκαηυηδηα επζζηδιμθμβίαξ αάζεζ ηδξ ζημπζάξ ηςκ ιαεδηχκ, 

δ μπμία ιπμνεί κα ιδκ έπεζ λεηάεανα θειζκζζηζηυ παναηηήνα, ηζκείηαζ υιςξ ζημ 

πκεφια ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ ακαθμνζηά ιε ηδκ έκανλδ ηδξ 

ένεοκαξ απυ ηζξ ηαεδιενζκέξ γςέξ ηςκ ημζκςκζηά ή βκςζζαηά πζμ 

πενζεςνζμπμζδιέκςκ αηυιςκ. Δπμιέκςξ, οπμζηδνίγεηαζ ζηδκ ενβαζία αοηή υηζ δ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ εκηαζζυιεκδ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

ζοκζζηά ιζα ζζπονή αθθά ηαζ ανηεηά ακαηνεπηζηή εεςνία, ηαεχξ οπεναζπίγεηαζ ιζα 

κέα βκχζδ ηδκ μπμία ιπμνμφκ κα ζοβηνμηήζμοκ ηαζ κα μζηεζμπμζδεμφκ υθμζ μζ 

ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ ακελανηήηςξ ημο θφθμο ημοξ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ εηηίκδζδ 

απυ ηδκ μπηζηή ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ αθθά ηαζ ηδ πνδζζιμπμίδζδ ηδξ παναβυιεκδξ 

βκχζδξ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ βζα κα ζηεθημφκ ηνζηζηά ηζξ δζηέξ ημοξ 

δζαθμνεηζηέξ γςέξ. Ακαζοζηήκεζ νζγζηά ηδ εεχνδζδ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ, 

εθυζμκ εζζάβεζ εεςνία ιε θειζκζζηζηυ πνυζδιμ αθθά, ηαοηυπνμκα, ζοιπενζθαιαάκεζ 

υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ. Δπζπθέμκ, πνμςεεί ηδκ ηαθθζένβεζα εκυξ κέμο 

δζαθμνεηζημφ ηνυπμο ζηέρδξ πένα απυ ηδ εέζδ ημο ηαεεκυξ. 

  Η επυιεκδ εκυηδηα ελεηάγεζ ιζα θειζκζζηζηή εεςνία δ μπμία είκαζ ηαίνζα ζηδ 

ζογήηδζδ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ, ηδ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ ζφιθςκα ιε ηδ Noddings, δ 

μπμία πανειαάθθεηαζ ζε αοηυ ημ ζδιείμ ηδξ ενβαζίαξ, πνμηεζιέκμο κα δζενεοκήζεζ 

πεναζηένς αθθά απυ άθθδ ζηυπεοζδ ηδ θειζκζζηζηή έιθαζδ ζημ βοκαζηείμ ζημζπείμ. 
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5.4 Η ζεωξία ηεο θξνληίδαο ζηελ εθπαίδεπζε 

Η εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ (caring theory) απμηεθεί ιζα θειζκζζηζηή πνυηθδζδ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ, δ μπμία απδπεί ηαζ εηθνάγεζ ζημζπεία θειζκζζηζηχκ πνμηθήζεςκ ζηδκ 

παναδεδεβιέκδ επζζηδιμθμβία, άνα ζημζπεία θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ.  

(Pendlebury, 1998, ζ. 181). Σζ πνεζαεφεζ δ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ, υπςξ 

ακαπηφζζεηαζ απυ ηδ Nel Noddings; Πμζμζ είκαζ μζ ηνυπμζ αλζμπμίδζδξ ηαζ 

εθανιμβήξ ηδξ ζημ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια; Η εκυηδηα αοηή επζπεζνεί κα απακηήζεζ 

ζε αοηυ ημ ενχηδια ηαζ, δεοηενεουκηςξ, κα δζενεοκήζεζ ηδ ζπέζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ 

θνμκηίδαξ ιε ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία. 

 Η εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ, ηδκ μπμία ακαπηφζζεζ δ Noddings ελεηάγεζ ηδκ 

δεζηή ζδιαζία ζηζξ παναδμζζαηέξ αζπμθίεξ ηςκ βοκαζηχκ πμο ααζίγμκηαζ ζηδ 

θοζζηή θνμκηίδα δ μπμία είκαζ μζηεία ζηζξ βοκαίηεξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ εεςνία ηδξ 

θνμκηίδαξ, υπςξ ζοβηνμηείηαζ απυ ηδ Noddings, είκαζ νζγςιέκδ ζηδ δεηηζηυηδηα 

(receptivity), ηδ ζπέζδ (relatedness) ηαζ ηδκ απμηνζηζηυηδηα (responsiveness), ςξ 

παναηηδνζζηζηά ηςκ βοκαζηχκ ηα μπμία δεκ είκαζ μοζζμηναηζηά ηαζ αζμθμβζηά 

ηαεμνζζιέκα αθθά ααζίγμκηαζ ζηζξ ειπεζνίεξ ηςκ βοκαζηχκ. Η Noddings επζζδιαίκεζ 

ιάθζζηα υηζ δ ημοθημφνα ηδξ θνμκηίδαξ εεςνείηαζ βοκαζηεία ζοκήεεζα, ηαεχξ έπεζ 

ζοκδεεεί ηονίςξ ιε ηζξ ζοκήεεζεξ ηςκ βοκαζηχκ, πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ δεκ 

ιπμνεί κα οζμεεηδεεί ηαζ απυ άκδνεξ. Η έκκμζα θνμκηίδα ιπμνεί κα εθανιμζηεί ζε 

ηάεε ακενχπζκδ αθθδθεπίδναζδ, ηαεχξ ακηζπνμζςπεφεζ ημκ εκδεδεζβιέκμ ηνυπμ 

ακηζιεηχπζζδξ ηςκ ακενχπςκ. Η Noddings ζηδνίγεζ ηδ βοκαζηεία ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

δεζηχκ πνμαθδιάηςκ ζηδ θνμκηίδα. Τπμζηδνίγεζ υηζ βοκαίηεξ ζοκήεςξ 

αοημπνμζδζμνίγμκηαζ ςξ δεζημί δνχκηεξ αάζεζ ηδξ ζηακυηδηάξ ημοξ κα θνμκηίγμοκ. Η 

εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ, θμζπυκ, πνμένπεηαζ απυ ηδ ζφθθδρδ ημο δεζημφ παναηηήνα 

ηςκ βοκαζηχκ ςξ αηυιςκ πμο θνμκηίγμοκ. ηδνίγεηαζ ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ, 

δίκεζ έιθαζδ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ηαζ υπζ ζε βεκζηέξ ανπέξ. ηδ εεςνία αοηή, ημ άημιμ 

ημπμεεηείηαζ ηαζ εέηεζ ημ δεζηά πνμαθήιαηα ιέζα ζε ζοβηεηνζιέκεξ ηαηαζηάζεζξ, 

αζπμθείηαζ ιε ηα άημια ηα μπμία ειπθέημκηαζ ζε αοηά ηαζ εεςνεί υηζ έπεζ εοεφκδ βζα 

ηζξ επζθμβέξ εκ ζπέζεζ ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ ηάεε θμνά δεζηυ πνυαθδια. Η  έκκμζα 

θνμκηίδα ειθακίγεηαζ ζηδ εεςνία αοηή ςξ ιζα ιμνθή ζπεζζαηήξ (relational) δεζηήξ, 

ηαεχξ ακαθένεηαζ ζηδκ αθθδθυδναζδ ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ μζ μπμίμζ επζδίδμκηαζ ζε 

ζπέζεζξ πνμζθμνάξ ηαζ απμδμπήξ ηδξ θνμκηίδαξ. Σα άημια ηα μπμία πνμααίκμοκ ζε 

δεζηέξ ζοιπενζθμνέξ εφθμβα επζδζχημοκ κα θνμκηίγμοκ μ έκαξ ημκ άθθμκ. (Noddings, 
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1984, ζζ. 2, 8, 40-46, 96, 182∙ Noddings, 1988, ζζ. 139-141∙ Noddings, 2006, ζ. 228∙ 

Noddings, 2009, ζζ. 513-516) 

 φιθςκα ιε ημκ ζπεζζαηυ μνζζιυ ηδξ θνμκηίδαξ, ημκ μπμίμ πνμηείκεζ δ 

Noddings, ημ οπμηείιεκμ πμο πανέπεζ θνμκηίδα (carer) δείπκεζ πνμζμπή ζημ 

οπμηείιεκμ πμο δέπεηαζ ηδ θνμκηίδα (cared-for), πνμζπαεχκηαξ κα αθέπεζ ηαζ κα 

κζχεεζ ιαγί ημο, πςνίξ, υιςξ, κα εβηαηαθείπεζ ημκ εαοηυ ημο, πςνίξ κα δζαηυπηεζ ηδκ 

πνςημπνυζςπδ μπηζηή αίζεδζδξ ηαζ πνμεεηζηυηδηαξ. Πνμζπαεεί κα ηαηαθάαεζ ηζξ 

ακάβηεξ πμο μ άθθμξ εηθνάγεζ ηαζ επζπεζνεί κα απμηνζεεί ζε αοηέξ, ιε ζηυπμ κα 

δζαηδνήζεζ  ηαζ ζημ ιέθθμκ ηδ ζπέζδ θνμκηίδαξ. Η «θνμκηίδα βζα» (caring-for) 

αλζχκεζ άιεζδ επαθή ιεηαλφ ηςκ δφμ ιεθχκ, αοημφ πμο θνμκηίγεζ ηαζ αοημφ πμο 

θνμκηίγεηαζ ηαζ, ιάθζζηα, μ θνμκηζγυιεκμξ ηαθείηαζ κα ακαβκςνίζεζ ηζξ πνμζπάεεζεξ 

ημο αηυιμο πμο ημ θνμκηίγεζ. (Noddings, 1984, ζζ. 30,33∙ Noddings, 2009, ζζ. 513-

516). Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ αοηυξ πμο πανέπεζ θνμκηίδα απακηά ζηζξ ακάβηεξ ημο 

θνμκηζγυιεκμο παναηηδνίγεηαζ απυ πθήνδ αθμζίςζδ (engrossment), πμο δεκ 

επζηνέπεζ  επζθεηηζηή πνμζμπή ζημκ άθθμκ. Αοηή δ ακηαπυηνζζδ ζηζξ ακάβηεξ ημο 

άθθμο παναηηδνίγεηαζ ηαζ απυ ημκ ακάθμβμ εηημπζζιυ ημο ηζκήηνμο (displacement of 

motivation), απυ ηδ νμή ηδξ παναηζκδηζηήξ εκένβεζαξ βζα ηζξ ακάβηεξ ημο άθθμο. 

(Noddings, 1988, ζ. 140) 

 ε αοηή ηδ ζφθθδρδ, ζφιθςκα ιε ηδ Noddings, ακαβηαίμξ υνμξ είκαζ δ 

θνμκηίδα κα εηθνάγεηαζ ιε θοζζηυ ηνυπμ ςξ πδβαία αβάπδ, πανά ζηδ αάζδ δεζηχκ 

ανπχκ, πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ δ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ ααζίγεηαζ ζε 

μοζζμηναηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ βοκαζηχκ. ηζξ πενζπηχζεζξ, αέααζα, πμο δ θοζζηή 

θνμκηίδα δεκ είκαζ δοκαηή, ακαβηαίμ είκαζ κα ιεζμθααεί δ δεζηή θνμκηίδα, δ 

θνμκηίδα αάζεζ δεζηχκ ανπχκ ςξ δεζηή επίηεολδ, ιε ζημπυ, υιςξ, ηδ δδιζμονβία 

ζπέζεςκ αοεεκηζηήξ θνμκηίδαξ. (Noddings, 2007, ζζ. 42-45). Βέααζα, μ θοζζηυξ 

ηνυπμξ έηθναζδξ ηδξ θνμκηίδαξ πμο πνμηνίκεζ δ Noddings δεκ ζοκεπάβεηαζ υηζ 

ζημπεφεζ κα εειεθζχζεζ ηδκ έκκμζα θνμκηίδα ιε υνμοξ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ. 

Ακηίεεηα, ζηδ αάζδ ημο ημζκςκζηά ηαηαζηεοαζιέκμο ηνυπμο βζα θνμκηίδα αοηυ πμο 

δζεηδζηεί δ Noddings είκαζ δ ζηακυηδηα έηθναζδξ ηδξ θνμκηίδαξ αοευνιδηα, πςνίξ 

ημ άημιμ κα πνεζάγεηαζ κα ζηδνίγεηαζ ζε δεζηέξ ανπέξ. 

 Δπμιέκςξ, μ θειζκζζηζηυξ παναηηήναξ ηδξ εεςνίαξ ηδξ θνμκηίδαξ ηδξ 

Noddings ακηθείηαζ απυ ηδ ζηήνζλή ηδξ ζηζξ βοκαζηείεξ ειπεζνίεξ ηαζ ζηζξ 



241 

 

παναδμζζαηέξ αζπμθίεξ ηςκ βοκαζηχκ μζ μπμίεξ, υιςξ, δεκ οπμδδθχκμοκ 

μοζζμηναηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ βοκαζηχκ. ηδ ζοκέπεζα, δ εεςνία αοηή ζοκδέεζ 

ηδ ζπέζδ θνμκηίδαξ ιε ημ δεζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ πνάλδξ. Η ζπέζδ θνμκηίδαξ 

δζεονφκεηαζ ηαζ δ βοκαζηεία πνμέθεοζή ηδξ δεκ ζοκεπάβεηαζ ηαη’ ακάβηδκ απυδμζδ 

έιθοθμο παναηηήνα ζηδκ πνάλδ ηδξ θνμκηίδαξ, ηαεχξ αοηή  ιπμνεί κα ακαπηφζζεηαζ 

ακελανηήηςξ ημο θφθμο ηςκ ειπθεημιέκςκ. Με άθθα θυβζα, ημ άημιμ πμο θνμκηίγεζ, 

ζηδ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ ηδξ Noddings, δεκ ηαοηίγεηαζ ακαβηαία ιε ηδ βοκαίηα.  

 Μζα πνχηδ ηνζηζηή πμο έπεζ αζηδεεί ζηδ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ είκαζ υηζ 

μνζζιέκεξ πθεονέξ ηδξ ακενχπζκδξ ειπεζνίαξ, υπςξ δ πμθζηζηή ηαζ δ μζημκμιία, δεκ 

ηαζνζάγμοκ ιε αοηή ηδ εεςνία. Η ηνζηζηή αοηή εηθαιαάκεζ ηδκ δεζηή ηδξ θνμκηίδαξ 

ςξ ιζα δεζηή ημο πεδίμο (domainethic), δ μπμία πνμτπμεέηεζ ηδκ ακάβηδ φπανλδξ 

δζαθμνεηζηχκ δεζηχκ δζαδζηαζζχκ βζα δζαθμνεηζηέξ επζηνάηεζεξ, βζα δζαθμνεηζημφξ 

ημιείξ. ε ιζα ηέημζα πνμζέββζζδ, δ δεζηή ηδξ θνμκηίδαξ ηίεεηαζ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ 

εέζδ δ μπμία ιπμνεί κα ιδκ είκαζ ζδιακηζηή. Με άθθα θυβζα, δ δεζηή ηδξ θνμκηίδαξ 

ηδξ Noddings ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ ακήηεζ ζημ πεδίμ ηςκ ζδζαίηενςκ ζπέζεςκ, 

υπςξ είκαζ δ ζπέζδ ιδηέναξ-παζδζμφ ηαζ δαζηάθμο-ιαεδηή. Παναδυλςξ, δ 

επζηνάηεζα πμο ζοκδέεηαζ ιε ηζξ βοκαζηείεξ αζπμθίεξ θνμκηίδαξ δεκ ακαδεζηκφεηαζ 

απυ ηδκ παναδεδεβιέκδ δεζηή εεςνία. (Diller, 1996, ζζ. 94-95). Η ηνζηζηή αοηή, 

θμζπυκ, αθμνά ηδ δοκαηυηδηα εθανιμβήξ ηδξ δεζηήξ ηδξ θνμκηίδαξ ζε δζάθμνα πεδία.  

 φιθςκα ιε ηδ AnnDiller, υιςξ, δ ααζζηή ηνζηζηή ζηδ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ 

ηδξ Noddings είκαζ υηζ αοηή δ πνμζέββζζδ ιπμνεί κα εεςνδεεί επζηίκδοκδ βζα ηζξ 

βοκαίηεξ, επεζδή θεζημονβεί ςξ ειπυδζμ ζηζξ ακαβηαίεξ αθθαβέξ οπέν ηςκ βοκαζηχκ. 

Δπζζδιαίκεηαζ υηζ δ εκκυδζδ ηδξ θνμκηίδαξ ςξ βοκαζηεία ενβαζία, ηαζ ιυκμκ,  ιπμνεί 

κα δζαζςκίζεζ ηδκ οπμηαβή ηςκ βοκαζηχκ, υηακ πνμζδζμνίγεζ ηδκ έκκμζα θνμκηίδα ςξ 

απμηθεζζηζηή εοεφκδ ηςκ βοκαζηχκ.  (Diller, 1996, ζ. 97) 

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ BarbaraHouston ζζπονίγεηαζ, επίζδξ, υηζ δ δεζηή ηδξ 

θνμκηίδαξ ηδξ Noddings είκαζ επζηίκδοκδ επεζδή ιπμνεί κα οπμηζκήζεζ 

εηιεηάθθεοζδ, ζδζαίηενα ηςκ βοκαζηχκ, ιέπνζ ημο ζδιείμο πμο δ βοκαίηα ςξ 

οπμηείιεκμ θνμκηίδαξ κα κζχζεζ οπεφεοκδ βζα ημ δεζηυ ηαθυ ηςκ αηυιςκ, αηυιδ ηαζ 

εηείκςκ ηα μπμία ηδκ ηαημιεηαπεζνίγμκηαζ ή ηδκ εηιεηαθθεφμκηαζ. Αοηή δ εοεφκδ 

βζα ημ δεζηυ ηαθυ, δ μπμία είκαζ υπζ ιυκμ πθεμκάγμοζα αθθά ηαζ επζγήιζα, 

πνμηφπηεζ, ζφιθςκα ιε ηδ Houston, απυ μνζζιέκα ζημζπεία ηδξ εεςνίαξ ηδξ 
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Noddings, υπςξ είκαζ δ ελέηαζδ ηςκ ζπέζεςκ θνμκηίδαξ ακελάνηδηα απυ ημ 

ημζκςκζημ-μζημκμιζηυ ημοξ πθαίζζμ, ηαεχξ ηαζ δ οπεναμθζηή αλία δ μπμία 

απμδίδεηαζ ζηδ θνμκηίδα ςξ δεζηή αλία. (Houston, 1990, ζζ. 115-116)  

 Η Houston, θμζπυκ, ζζπονίγεηαζ υηζ, εάκ δ δεζηή αλία ηδξ βοκαίηαξ ςξ αηυιμο 

πμο θνμκηίγεζ ελανηάηαζ απυ ηδκ ακάπηολδ ζπέζεςκ θνμκηίδαξ ηαζ απυ ηδκ 

ζηακυηδηά ηδξ κα θνμκηίγεζ, ηυηε ειθακίγεηαζ δ πζεακυηδηα δ βοκαίηα κα παναιέκεζ 

ιέζα ζε επζγήιζεξ βζα ηδκ ίδζα ζπέζεζξ. φιθςκα ιε ηδ Houston, δ Noddings έπεζ 

οπμζηδνίλεζ υηζ αοηή δ ακδζοπία πενί εηιεηάθθεοζδξ ζηδνίγεηαζ ζε ιζα θακεαζιέκδ 

αημιζηζζηζηή ζδεμθμβία, εκχ δ εεςνία ηδξ ημκίγεζ, ακηίεεηα, ημκ μνζζιυ ημο αηυιμο 

ςξ ζοβηνμημφιεκμο εκ ζπέζεζ ιε άθθα άημια ιέζα ζε ζπέζεζξ θνμκηίδαξ. Η Houston, 

υιςξ, οπμζηδνίγεζ υηζ αοηέξ μζ ζπέζεζξ δζά ηςκ μπμίςκ μνίγμκηαζ ηα άημια ιπμνεί κα 

είκαζ εηιεηαθθεοηζηέξ βζα ηδ βοκαίηα, κα μνίγμοκ ηδ βοκαίηα ςξ άημιμ πμο εη ηδξ 

εέζεςξ ηδξ (πνέπεζ) κα οπδνεηεί άθθα άημια. (Houston, 1990, ζ. 117) 

 Η Houston αιθζζαδηεί ηδ δφκαιδ ημο ζζπονζζιμφ ηδξ Noddings υηζ οπάνπμοκ 

πενζμνζζιμί ζηδ θνμκηίδα μζ μπμίμζ πνμζηαηεφμοκ ημ άημιμ πμο πανέπεζ θνμκηίδα. 

Τπμζηδνίγεζ υηζ μζ έιθοθεξ ζοιαάζεζξ μδδβμφκ ηδ βοκαίηα κα βίκεηαζ ημ άημιμ πμο 

αζηεί θνμκηίδα ζε ιζα ζπέζδ θνμκηίδαξ, ηαζ, ακηίζημζπα, ημκ άκδνα κα ημπμεεηείηαζ 

ζηδ ζπέζδ αοηή ςξ ημ άημιμ πμο δέπεηαζ ηδ θνμκηίδα. Η Houston, θμζπυκ, 

επζζδιαίκεζ ειθαηζηά υηζ δ εεςνία ηδξ Noddings δεκ ςεεί ζηδκ αθθαβή ηδξ 

ηαηάζηαζδξ αοηήξ ζηδκ ημζκςκία. (Houston, 1990, ζζ. 117-118) 

 Η ClaudiaCard επζζδιαίκεζ ηαζ αοηή υηζ δ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ ηδξ 

Noddings ιπμνεί κα δίκεζ αλία ζε ζπέζεζξ ζηζξ μπμίεξ ηα άημια πμο πανέπμοκ 

θνμκηίδα βίκμκηαζ ακηζηείιεκμ ηαημιεηαπείνζζδξ ή εηιεηάθθεοζδξ, ηαεχξ 

εηηζιχκηαζ ιυκμ βζα ηζξ οπδνεζίεξ πμο πνμζθένμοκ εκχ δεκ εηηζιχκηαζ ςξ άημια. 

Δπμιέκςξ, ζηδκ πενίπηςζδ αοηή, δ εέζδ ηςκ βοκαζηχκ ςξ αηυιςκ πμο πανέπμοκ 

θνμκηίδα πεζνμηενεφεζ ηαζ ιπμνεί κα δζαηδνμφκηαζ ζπέζεζξ μζ μπμίεξ έπνεπε κα 

δζαθοεμφκ. Η Card οπμζηδνίγεζ υηζ δ εεςνία ηδξ Noddings πνεζάγεηαζ επζπθέμκ κα 

έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα ιδκ δζαηδνεί άδζηεξ πναηηζηέξ αθθά κα δδιζμονβεί ηζξ 

δοκαηυηδηεξ βζα κα ακείγμοκ ζπέζεζξ θνμκηίδαξ. (Card, 1990, ζζ. 101-105). 

Δπζπθέμκ, δ Card επζηνίκεζ ηδ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ ηδξ Noddings, επεζδή αοηή δεκ 

ελδβεί ηζξ δεζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ αηυιςκ ηα μπμία δεκ βκςνίγμκηαζ πνμζςπζηά. (Card, 

1990, ζζ. 101-102) 
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 Η SarahLuciaHoagland αζηεί, επίζδξ, ηνζηζηή ζηδ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ ηδξ 

Noddings, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ ιζα ηέημζα εεςνία δεκ ιπμνεί κα ααζίγεηαζ ζηδ ζπέζδ 

ιδηέναξ-παζδζμφ, ηαεχξ δ ζπέζδ αοηή είκαζ ιζα ζπέζδ ελάνηδζδξ δ μπμία, ιάθζζηα, 

πνέπεζ κα απμζημπεί ζηδ ζηαδζαηή απμημπή αοηήξ ηδξ ελάνηδζδξ. Δπζπθέμκ, ημκίγεζ 

υηζ ημ βοκαζηείμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ δεηηζηυηδηαξ έπεζ ζοβηνμηδεεί ιέζα ζημ 

ακδνμηεκηνζηυ πθαίζζμ ηαζ υηζ, ιε αάζδ ηδ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ ηδξ Noddings, μζ 

βοκαίηεξ οθίζηακηαζ εηιεηάθθεοζδ ζηδ αάζδ ηςκ ημζκςκζηχκ ζοκεδηχκ, 

εκζζπφμκηαξ ηδκ ηαηαπίεζή ημοξ ςξ άημια πμο αζημφκ θνμκηίδα. (Hoagland, 1990, 

ζζ. 109-112) 

 Δπμιέκςξ, πνμηφπηεζ απυ ηα παναπάκς υηζ μ οπενημκζζιυξ ηδξ αλίαξ ηδξ 

θνμκηίδαξ πμο απμδίδεηαζ ζηζξ βοκαίηεξ ςξ ημζκςκζηή μιάδα εκέπεζ ημκ ηίκδοκμ κα 

εεςνδεεί υηζ είκαζ αζμθμβζηυ παναηηδνζζηζηυ ηαζ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, κα απμδμεεί ιε 

άκζζμ ηνυπμ ιυκμ ζηζξ βοκαίηεξ ηαζ υπζ ζημοξ άκδνεξ. Με άθθα θυβζα, μ ημζκςκζηά 

ηαηαζηεοαζιέκμξ ηνυπμξ βζα θνμκηίδα ςξ ζδζαίηενδ ζηακυηδηα ηδξ ημζκςκζηά 

ηαηαζηεοαζιέκδξ βοκαζηείαξ θφζδξ ιπμνεί κα ηάκεζ ηζξ βοκαίηεξ κα αζζεάκμκηαζ υηζ 

ιυκμ αοηέξ ιπμνμφκ κα ακαθαιαάκμοκ ηδ θνμκηίδα. Τπμζηδνίγεηαζ, υιςξ, υηζ υθμ 

αοηυ ημ γήηδια απμηεθεί έκα ρεοδμπνυαθδια πμο δδιζμονβείηαζ, ηαεχξ δ Noddings 

έπεζ ήδδ οπμζηδνίλεζ υηζ ημ άημιμ πμο θνμκηίγεζ, ζηδ εεςνία ηδξ δεκ ηαοηίγεηαζ 

ακαβηαία ιε ηδ βοκαίηα, πυζμ ιάθθμκ ιε ιζα μοζζμηναηζηή βοκαζηεία θφζδ ηαζ, 

επμιέκςξ, δεκ οπάνπεζ θυβμξ δ έκκμζα θνμκηίδα κα εεςνδεεί ιμκμζήιακηα 

βοκαζηεία. 

 Πζμ ακαθοηζηά, δ ίδζα δ Noddings απακηά ζηδκ ηαηδβμνία βζα ηδ 

ζοκεπζγυιεκδ εηιεηάθθεοζδ ηςκ βοκαζηχκ, πνμαάθθμκηαξ ημκ ααζζηυ ζζπονζζιυ ηδξ 

υηζ υθμζ μζ άκενςπμζ ηαθμφκηαζ κα αζημφκ θνμκηίδα, υπζ ιυκμ μζ βοκαίηεξ. 

Παναδέπεηαζ υηζ, ιενζηέξ θμνέξ, ηα άημια πμο αζημφκ θνμκηίδα, ακάιεζά ημοξ ηαζ μζ 

βοκαίηεξ, ιπμνεί υκηςξ κα ζοιαεί κα βίκμοκ ακηζηείιεκμ εηιεηάθθεοζδξ απυ 

μνζζιέκμοξ ζηδκ ημζκςκία. ιςξ, δ πζεακυηδηα αοηή δεκ ακαζνεί ηδκ μνευηδηα ηήξ 

αλίαξ ηήξ θνμκηίδαξ, ηαεχξ δεκ είκαζ οπαίηζα δ θνμκηίδα βζα ηδκ πνυηθδζδ ηδξ 

εηιεηάθθεοζδξ. ηδ εεςνία ηδξ, δ Noddings δεκ δζαηνίκεζ απυθοηα ηα άημια ζε 

άηαιπηεξ ηαηδβμνίεξ, ζε εηείκμοξ πμο θνμκηίγμοκ ηαζ ζε εηείκμοξ πμο θνμκηίγμκηαζ, 

αθθά ελεηάγεζ ηαηά πενίπηςζδ ηα άημια ζηδ δοκαιζηή ζπέζδ ημοξ πανέπμκηαξ ηαζ 

απμδεπυιεκμζ ηδξ θνμκηίδα. Σμκίγεζ υηζ υθμζ μζ άκενςπμζ ακελανηήηςξ θφθμο 

ηαθμφκηαζ κα ιάεμοκ κα αζημφκ θνμκηίδα ζηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημοξ, ηαεχξ 
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πνυηεζηαζ βζα ιζα ζηακυηδηα πμο ηαθθζενβείηαζ ηαζ εκεαννφκεηαζ ιέζα απυ ηδκ ίδζα 

ηδ δζενβαζία ηδξ θνμκηίδαξ. Δπζζδιαίκεζ, αηυιδ, υηζ δ ζπέζδ θνμκηίδαξ δζαηδνείηαζ 

πάνδ ζηδ ζπέζδ ηςκ δφμ ιεθχκ, υπζ ιυκμ πάνδ ζηα άημια πμο αζημφκ ηδ θνμκηίδα. 

διαζία, θμζπυκ, έπεζ κα εκκμδεεί δ θνμκηίδα ςξ ζπέζδ πθαζζζμεεηδιέκδ, ηαζ υπζ 

απθχξ ςξ αημιζηυ εκένβδια απυ μνζζιέκα άημια πμο ιμκίιςξ ηαηέπμοκ ηδ εέζδ ημο 

οπμηεζιέκμο ηδξ θνμκηίδαξ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, δ Noddings πζζηεφεζ υηζ δ εεςνία 

ηδξ θνμκηίδαξ ζημπεφεζ ζηδ νζγζηή ηαηάνβδζδ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ ηδξ 

ηαημιεηαπείνζζδξ ηαζ υπζ απθχξ ζηδκ ακάδεζλδ ηςκ πενζπηχζεςκ ζζςπδνήξ 

δζαηήνδζήξ ηδξ. ημ πθαίζζμ ηδξ εεςνίαξ ηδξ θνμκηίδαξ, πνμαθέπεηαζ υηακ ιζα 

βοκαίηα οθίζηαηαζ εηιεηάθθεοζδ, κα ιδκ ημ επζηνέπεζ αοηυ ζημκ εαοηυ ηδξ ηαζ, 

πανάθθδθα, κα ανίζηεζ ηδκ ακαβηαία οπμζηήνζλδ ηςκ άθθςκ. (Noddings, 1990, ζζ. 

120-125) 

 Δπζπθέμκ, δ Diller ημκίγεζ υηζ έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία δ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ κα 

ιδκ ακαπανάβεζ ηδ βοκαζηεία οπμηαβή ζηδνζγυιεκδ ζημκ ζζπονζζιυ υηζ δ θνμκηίδα 

είκαζ εη θφζεςξ βοκαζηείμο παναηηήνα ηαζ υηζ ιυκμ μζ βοκαίηεξ ιπμνμφκ κα 

ακαθαιαάκμοκ εοεφκεξ θνμκηίδαξ. Γζα ημφημ οπμζηδνίγεζ υηζ δ θνμκηίδα πνέπεζ κα 

ελεηάγεηαζ εκηαζζυιεκδ ιέζα ζημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ, ηαζ ςξ εηημφημο ακαθενυιεκδ 

ηαζ ζηζξ βοκαίηεξ ιέζα ζηδκ έιθοθδ ηαηακμιή πμο οπάνπεζ ζηδκ ημζκςκία. (Diller, 

1996, ζ. 97). Αηυιδ, δ Diller οπμζηδνίγεζ υηζ αοηή δ ζφκδεζδ ηςκ δεζηχκ ηάζεςκ ιε 

ηδκ έιθοθδ ζοιπενζθμνά ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ επζαάθθεζ έιθοθμοξ πενζμνζζιμφξ 

ζηδ ζοιπενζθμνά. Μζα ηέημζα ζφκδεζδ θαίκεηαζ πενζμνζζηζηή βζα ηδ δοκαηυηδηα πμο 

επμοκ μζ άκενςπμζ κα επζθέβμοκ ηδ θνμκηίδα ακελανηήηςξ ημο θφθμο ημοξ. (Diller, 

1996, ζ. 100) 

 Δπμιέκςξ, θαίκεηαζ υηζ δ δεζηή ηδξ θνμκηίδαξ ιπμνεί κα εηθδθεεί ιε 

ανκδηζηυ ηνυπμ, ζηδ αάζδ ηδξ ζφκδεζδξ ηδξ θνμκηίδαξ ιε ημ εη θφζεςξ εκκμμφιεκμ 

βοκαζηείμ θφθμ ηαζ ηδ ζοκαθή απαλίςζδ ημο. Δάκ, υιςξ, ημ θφθμ ελεηάγεηαζ 

εκηαβιέκμ ηαζ ζοζπεηζγυιεκμ ιε ημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ, εκηυξ ημο μπμίμο ζοζηήκεηαζ 

ςξ ημζκςκζηά ηαηαζηεοαζιέκμ, υπςξ εκκμείηαζ ζηδ εεςνία ηδξ Noddings, ηυηε δ 

θνμκηίδα ιπμνεί κα απμζοκδεεεί απυ ιζα ηέημζα ανκδηζηή ηαφηζζή ηδξ ιε ηδ βοκαίηα, 

εκχ δ δεζηή ηδξ θνμκηίδαξ ιπμνεί κα δζαηδνήζεζ ημ εεηζηυ πνυζδιυ ηδξ ηαζ 

απμδζδυιεκδ ζηζξ βοκαίηεξ κα ιδκ ηζξ οπμααειίγεζ, ηαεχξ εα ζοκζζηά βοκαζηεία αλία 

ζηδ θειζκζζηζηή θζθμζμθία. 



245 

 

 Η Nodding οπμζηδνίγεζ υηζ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξζημ ζπμθείμ 

ηαθμφκηαζ κα ζηέθημκηαζ αοηή ηδ ζφκδεζδ ηδξ θνμκηίδαξ ιε ηδ βοκαίηα. Απυ ηδ ιζα, 

είκαζ ζδιακηζηυ μζ βοκαίηεξ κα ιπμνμφκ κα δζαηδνμφκ ηα εκδζαθένμκηά ημοξ ςξ πνμξ 

ηδκ επζθμβή επαββέθιαημξ, αθθά, απυ ηδκ άθθδ, είκαζ ζδιακηζηυ κα εηηζιμφκηαζ 

αοηέξ μζ αλίεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδ βοκαίηα. Οζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξηαθμφκηαζ 

κα ιπμνμφκ κα ελεηάγμοκ πμζεξ έιθοθεξ δζαθμνέξ, ααεζά νζγςιέκεξ ζηζξ ειπεζνίεξ 

ηςκ ακενχπςκ,  είκαζ δοκαηυκ κα ελαθεζθεμφκ. (Noddings, 2006, ζ. 230-234). Αοηή δ 

πνμηνμπή ηδξ Noddings βζα ηδκ ακάβηδ ακαζημπαζιμφ ηςκ ιαεδηχκ ακαθμνζηά ιε 

ηδκ έκκμζα θνμκηίδα θένκεζ ζημ πνμζηήκζμ ημ γήηδια ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδκ 

ακαβηαζυηδηα ελέηαζδξ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ δ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ ηδξ 

Noddingsιπμνεί κα ηνμθμδμηήζεζ ημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ιε άθθα θυβζα ηδξ 

δοκαηυηδηαξ εθανιμβήξ ηδξ ζημ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια. 

 ηδ ζοκέπεζα, θμζπυκ, ενεοκήεδηε δ ζφκδεζδ πμο ιπμνεί κα απμηηήζεζ δ 

εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ ηδξ Noddings ιε ημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Πχξ δ θνμκηίδα 

ςξ δεζηυξ πνμζακαημθζζιυξ ηαζ ςξ ζπεζζαηή πναηηζηή ιπμνεί κα εθανιμζηεί ζημκ 

επζζηδιμκζηυ ηθάδμ ηδξ εηπαίδεοζδξ; Μεβάθδ ζδιαζία έπεζ δ επίδναζδ ηδξ δεζηήξ 

ηδξ θνμκηίδαξ ζηζξ ζπέζεζξ πμο εκεαννφκμκηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Η 

Noddings εεςνεί υηζ δ δζαηήνδζδ ηαζ ηαθθζένβεζα ηδξ θνμκηίδαξ πνέπεζ κα 

απμηεθέζεζ πνςηανπζηυ ζηυπμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Με αάζδ υηζ δ δεζηή ηδξ θνμκηίδαξ 

δίκεζ ζδιαζία ζηδκ ακάπηολδ ηςκ θνμκηζγμιέκςκ, μ εηπαζδεοηζηυξ πνεζάγεηαζ κα 

δμιεί ηδκ ηαοηυηδηά ημο ιέζα ζε ιζα ζπέζδ θνμκηίδαξ πνμξ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ 

ιαεήηνζέξημο εκδζαθενυιεκμξ κα πνμάβεζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ ιαεδηχκ ημο ηαζ κα 

δζαιμνθχκεζ ζοκεήηεξ ιέζα ζηζξ μπμίεξ δ θνμκηίδα ιπμνεί κα αηιάγεζ. Δθυζμκ, ζηδ 

δζδαζηαθία, ζηυπμξ δεκ είκαζ ιυκμ δ δζακμδηζηή ακάπηολδ αθθά δ μθυπθεονδ ροπζηή 

ηαθθζένβεζα ηςκ ιαεδηχκ ςξ δζαηνζηχκ οπμηεζιέκςκ, ιζα δεζηή εηπαίδεοζδ ζηδ 

αάζδ ηδξ θνμκηίδαξ δεκ ιπμνεί κα ελακηθείηαζ ζηδκ εηιάεδζδ βεκζηχκ δεζηχκ ανπχκ 

αθθά πνέπεζ κα ζοβηνμηείηαζ ζπεζζαηά αάζεζ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ αηυιςκ ηάεε θμνά 

ηα μπμία ζοιιεηέπμοκ έιπναηηα ηαζ εκενβά ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζζηάζεζξ. Σμ 

ζοβηνμημφιεκμ δεζηυ οπμηείιεκμ, μ ιαεδηήξ, εεςνεί άλζμοξ μνζζιέκμοξ ηνυπμοξ 

ζοιπενζθμνάξ, εκχ ηαεμδδβείηαζ, πανάθθδθα, απυ άθθα άημια ηα μπμία 

ζοιιεηέπμοκ ζε αοηή ηδκ δεζηή ζοβηνυηδζδ, πνμηεζιέκμο κα θάαεζ οπυρδ ηζξ 

ακηζηεζιεκζηέξ ζοκεήηεξ. (Noddings, 1984, ζ. 172∙ Noddings, 1988, ζζ. 141-142∙ 

Noddings, 2007, ζ. 48) 
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 Βάζεζ ιζαξ εεςνίαξ ηζκήηνμο δ μπμία δίκεζ έιθαζδ ζηζξ εζςηενζηέξ ακάβηεξ 

ηςκ ιαεδηχκ ηαζ είκαζ ζοιααηή ιε ηδ ζπεζζαηή θνμκηίδα, μζ εηπαζδεοηζημί ιπμνμφκ 

κα ακαβκςνίγμοκ ηα ηίκδηνα ηςκ ιαεδηχκ ηαζ κα αμδεμφκ ημκ ηάεε ιαεδηή κα 

ζηναθεί ζε ηαηεοεφκζεζξ ηαζ εκαζπμθήζεζξ πμο έπμοκ αλία βζα ημοξ ίδζμοξ, 

πνδζζιμπμζχκηαξ οθζηά ηαζ εειαηζηέξ πμο εκδζαθένμοκ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ 

ιαεήηνζεξ, ζοκδοάγμκηαξ ηδκ ακάβηδ επίηεολδξ εηπαζδεοηζηχκ ζηυπςκ ιε ημοξ 

ζηυπμοξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηά ημοξ. Οζ εηπαζδεοηζημί πμο εκζηενκίγμκηαζ ηδ εεςνία 

ηδξ θνμκηίδαξ δζαθμνμπμζμφκ ηζξ ιεευδμοξ πμο αημθμοεμφκ αάζεζ ηςκ δζαθμνεηζηχκ 

ακαβηχκ ηςκ ιαεδηχκ ιέζα ζε δζαθμνεηζηέξ ζοκεήηεξ. (Noddings, 2007, ζζ. 49-51)  

 φιθςκα ιε ηδ Noddings, μ εηπαζδεοηζηυξ ςξ οπμηείιεκμ θνμκηίδαξ (one-

caring) απμηηά ιζα δζπθή μπηζηή πνμξ ημκ ιαεδηή, ηαεχξ εεάηαζ ηδκ ημζκςκζηή 

πνάλδ ηαζ απυ ηδ δζηή ημο μπηζηή ηαζ απυ ηδκ μπηζηή ημο ιαεδηή ςξ θνμκηζγμιέκμο 

(cared-for). ηακ μ εηπαζδεοηζηυξ, ζηδ αάζδ ιζαξ ζπέζδξ θνμκηίδαξ, ακαπηφζζεζ ιζα 

ζπέζδ αβάπδξ ηαζ ειπζζημζφκδξ ιε ημκ ηάεε ιαεδηή, ημ εκδζαθένμκ ηςκ ιαεδηχκ βζα 

ηζξ εηπαζδεοηζηέξ πνμηθήζεζξ πμο πνμζθένεζ μ ζοβηεηνζιέκμξ εηπαζδεοηζηυξ 

αολάκεηαζ. Η ζπέζδ ιαεδηή ηαζ εηπαζδεοηζημφ θεζημονβεί ςξ ηνίζζιμ ανπζηυ ηίκδηνμ 

εκαζπυθδζδξ ιε δζάθμνα εέιαηα ηαζ δζδαηηζηά ακηζηείιεκα. (Noddings, 1984, ζζ. 

63-64) 

 Δκχ, θμζπυκ, δ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ ιμζάγεζ κα ειπίπηεζ ζηδκ δεζηή ηαζ υπζ 

ζηδ βκςζζμεεςνία, ιέζα απυ ηδκ εθανιμβή ηδξ ζημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ 

δίκμκηαξ έιθαζδ ζημκ ζοβηεηνζιέκμ ηάεε θμνά ιαεδηή, δ θνμκηίδα ηαείζηαηαζ 

ακηζηείιεκμ ιάεδζδξ ηαζ βκςζζαηήξ ειπεζνίαξ, ηαεχξ μ ιαεδηήξ ζημ βεκζηυηενμ 

πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζοζηήκεζ ηδκ ηαοηυηδηά ημο βκςζζαηά. 

 Έπεζ ζδιαζία κα επζζδιακεεί υηζ δ Noddings οπμζηδνίγεζ υηζ ηαζ ηα αβυνζα 

ηαζ ηα ημνίηζζα ιπμνμφκ κα εηπαζδεοημφκ χζηε κα επζδίδμκηαζ ζε πναηηζηέξ πμο 

ζοκδέμκηαζ ιε ηδ θνμκηίδα, ηαηακμχκηαξ ηδ θνμκηίδα ςξ δεζηυ πνμζακαημθζζιυ ημο 

αίμο. (Noddings, 2009, ζ. 516). Μάθζζηα, ζηδ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ, μ ιαεδηήξ, 

ηαεχξ ηαζ δ ζπέζδ  πμο ακαπηφζζεηαζ ιεηαλφ εηπαζδεοηζημφ ηαζ ιαεδηή, είκαζ πζμ 

ζδιακηζηή απυ ημ δζδαζηυιεκμ ιάεδια. (Noddings, 1984, ζ. 20)   

 Πμζμ είκαζ ημ κυδια ηδξ εεςνίαξ ηδξ θνμκηίδαξ εάκ ηεεεί ςξ πνςηανπζηυξ 

ζηυπμξ ζημκ εεζιυ ηδξ εηπαίδεοζδξ; Πχξ ιπμνεί δ θνμκηίδα ςξ πνςηανπζηυξ ζηυπμξ 

κα επδνεάζεζ ημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ πχξ ζοκδέεηαζ ιε ημκ θειζκζζηζηυ 
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παναηηήνα ηδξ εεςνίαξ ηδξ θνμκηίδαξ; Η Diller οπμζηδνίγεζ υηζ ζηδ εεςνία ηδξ 

Noddings ειθακίγμκηαζ δφμ πηοπέξ αοημφ ημο πνςηανπζημφ παναηηήνα ηδξ εεςνίαξ 

ηδξ θνμκηίδαξ. Απυ ηδ ιζα, δ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ ζηναηεφεηαζ ςξ νφειζζδ ηαζ 

πενζμνζζιυξ μνζζιέκςκ ζοιπενζθμνχκ ηαζ  αθθδθεπζδνάζεςκ μζ μπμίεξ ζοιααίκμοκ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. Δπζδζχηεζ ηδ δδιζμονβία 

ζοκεδηχκ ιέζα ζηζξ μπμίεξ πνμηνίκμκηαζ ηαζ επζγδημφκηαζ ζπέζεζξ θνμκηίδαξ ηαηά 

ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Δπδνεάγεζ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 

ηάλδ ηαζ επζηεκηνχκεζ ηδκ πνμζμπή ημοξ ζημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ ηάεε θμνά ιαεδηέξ 

ηαζ ιαεήηνζεξπμο δζδάζημκηαζ.  (Diller, 1996, ζζ. 98-99) 

 Απυ ηδκ άθθδ, ζφιθςκα ιε ηδ Diller, μ πνςηανπζηυξ παναηηήναξ ηδξ 

θνμκηίδαξ ζηδκ εηπαίδεοζδ, υπςξ δ εεςνία ηδξ Noddings πνμηείκεζ, ζδιαίκεζ υηζ δ 

θνμκηίδα ηαείζηαηαζ ημ πζμ ζδιακηζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο εεζιμφ ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

Ο εηπαζδεοηζηυξ, παναδείβιαημξ πάνζκ, εκδζαθένεηαζ βζα ημκ ηνυπμ πμο μζ ιαεδηέξ 

ηαζ μζ ιαεήηνζεξζηδκ ηάλδ ημο εα πνμζπαεμφκ κα αεθηζχκμοκ ηδκ επίδμζή ημοξ 

ιεθεηχκηαξ πενζζζυηενμ ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, λακαβνάθμκηαξ μνζζιέκα δζαβςκίζιαηα, 

πνμηεζιέκμο κα ιδκ εηθαιαάκμοκ έκακ ηαηυ ααειυ ςξ ειπυδζμ αθθά ςξ εοηαζνία κα 

αεθηζςεμφκ.Η ακάβηδ επζηνάηδζδξ ηςκ ζπέζεςκ θνμκηίδαξ οπενααίκεζ ζε μνζζιέκεξ 

πενζπηχζεζξ αηυιδ ηαζ ηδ εειεθζχδδ ακάβηδ ηδξ απνυζημπηδξ ζοκέπζζδξ ηδξ 

ιεηάδμζδξ αηαδδιασηχκ βκχζεςκ ζηδκ ηάλδ.Η ιφδζδ ηςκ ιαεδηχκ ζηδ θνμκηίδα 

ςξ εειέθζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ αθθδθμδζαπθέηεηαζ ιε ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ δεζηήξ 

εηπαίδεοζδξ, αθμφ δ θνμκηίδα απμηεθεί δεζηυ ηνζηήνζμ ζηδ θειζκζζηζηή θζθμζμθία. 

(Diller, 1996, ζζ. 98-99) 

 Δπμιέκςξ, δ έκηαλδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ θνμκηίδαξ ζηδκ αλζαηή εέζιζζδ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ, αθεκυξ, δζαπαζδαβςβεί ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηςκ 

ιαεδηχκ, αθεηένμο, ακαπνμζακαημθίγεζ ημκ παναηηήνα ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ, ηαεχξ απχηενμξ ζηυπμξ ηαείζηαηαζ ιε ηδκηαθθζένβεζα ηςκ ζπέζεςκ 

θνμκηίδαξ δ ακάπηολδ ηδξ δεζηήξ δζάζηαζδξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, πςνίξ, υιςξ, κα 

ακαζνμφκηαζ μζ αηαδδιασημί ζηυπμζ ηδξ.  

 Πχξ ιπμνμφκ κα εηπαζδεφμκηαζ μζ άκενςπμζ χζηε κα είκαζ δεζημί; Πχξ αοηυ 

ζοιααίκεζ ηαζ ζημ ζπμθείμ ζφιθςκα ιε ηδ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ ηδξ Noddings; Η 

Noddings ζηνέθεηαζ ζηδκ ελέηαζδ ηδξ δεζηήξ εηπαίδεοζδξ ιε αάζδ ηδ θνμκηίδα, δ 

μπμία οπμζηδνίγεζ υηζ παναηηδνίγεηαζ ηονίςξ απυ ηέζζενα ζημζπεία: Μμνθμπμίδζδ 
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(modeling), δζάθμβμ, πναηηζηή (practice) ηαζ επζηφνςζδ (confirmation). Οζ 

εηπαζδεοηζημί ζημ ζπμθείμ δεζβιαηίγμοκ ηδ θνμκηίδα ιέζα απυ ηδ δζηή ημοξ 

ζοιπενζθμνά, ιέζα απυ ηζξ ζπέζεζξ ημοξ ιε ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ ημφξ 

μπμίμοξ ακηζιεηςπίγμοκ ιε ζεααζιυ ηαζ εηηίιδζδ. Μέζς ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημοξ 

δείπκμοκ ηζ ζδιαίκεζ αοεεκηζηή θνμκηίδα, πςνίξ κα δνμοκ ιε ζημπυ απθχξ κα ημ 

δείλμοκ. Αηυιδ, ιέζς ημο ακμζπημφ δζαθυβμο ημο εηπαζδεοηζημφ ιε ημοξ ιαεδηέξ ηαζ 

ηζξ ιαεήηνζεξ, ιπμνμφκ κα ένεμοκ ζηδκ επζθάκεζα μζ θυβμζ βζα μνζζιέκεξ πνάλεζξ μζ 

μπμίεξ έβζκακ, κα ζογδηδεμφκ μζ ζοκέπεζεξ ημοξ ηαζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ κα βκςνζζημφκ 

ηαθφηενα. Μέζς ημο δζαθυβμο, εηθνάγμκηαζ ηαζ ζηακμπμζμφκηαζ μζ ακάβηεξ ηςκ 

αηυιςκ εηείκςκ ηα μπμία απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ θνμκηίδαξ. Απαναίηδηδ είκαζ δ 

ηαεζένςζδ ζπεηζηήξ πναηηζηήξ, δ πνδζζιμπμίδζδ αοηχκ πμο ζογδηήεδηακ ηάεε 

θμνά ιέζς ημο ακμζπημφ δζαθυβμο, ιζα αθθδθμτπμζηήνζλδ ζηδ ζπμθζηή ημζκυηδηα. 

Σέθμξ, δ επζηφνςζδ αθμνά ιζα δζενβαζία ηαηά ηδκ μπμία μ εηπαζδεοηζηυξ, ιε αάζδ 

υθα υζα βκςνίγεζ βζα ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ ιέζα απυ ηδ ζπέζδ ημοξ, 

απμηνίκεηαζ ζηζξ πνάλεζξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ιπμνεί κα ημοξ δχζεζ ηίκδηνα βζα κέεξ 

δοκαιζηέξ, βζα ιζα πεναζηένς ζοβηνυηδζδ ηδξ εζηυκαξ ημο εαοημφ ημοξ, αμδεχκηαξ 

ημοξ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηδκ ηαθφηενδ δοκαηή πηοπή ημο εαοημφ ημοξ (Noddings, 

1988, ζζ. 143-144∙ Noddings, 2007, ζ. 55) 

 Γζα ηδκ επίηεολδ υθςκ αοηχκ, μ εηπαζδεοηζηυξ πνεζάγεηαζ πενζζζυηενμ πνυκμ 

ιε ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζέξ ημο, πνμηεζιέκμο κα είκαζ δοκαηή αοηή δ 

δζαδζηαζία δεζηήξ ζοβηνυηδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ζηδ αάζδ ηδξ θνμκηίδαξ. Η Noddings 

πνμηείκεζ μ ηάεε εηπαζδεοηζηυξ κα ακαθαιαάκεζ ιζα ηάλδ βζα πενζζζυηενμ απυ έκακ 

πνυκμ. (Noddings, 1988, ζ. 144). Αηυιδ, δ δεζηή ηδξ θνμκηίδαξ δίκεζ ιεβάθδ 

ζδιαζία ζηζξ ειπεζνίεξ ηςκ ίδζςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ζημκ νυθμ ημκ μπμίμ 

εκζανηχκμοκ ζηδκ ηάλδ, ηαεχξ ηαζ ζηδ δοκαηυηδηά ημοξ κα ηάκμοκ επζθμβέξ 

ακάιεζα ζηζξ εκαθθαηηζηέξ πμο ειθακίγμκηαζ ηάεε θμνά, οπενααίκμκηαξ ηδκ 

απνυζςπδ αθνυκηζζηδ δζδαζηαθία. (Noddings, 1988, ζ. 147). Η εεςνία ηδξ 

θνμκηίδαξ, θμζπυκ, αθμνά ηαζ ηδκ δεζηή εηπαίδεοζδ ζημ ζπμθείμ, δ μπμία ζημπεφεζ 

κα δζαιμνθχζεζ ζπέζεζξ θνμκηίδαξ, μζ μπμίεξ ειθακίγμκηαζ ςξ πνμτπυεεζδ βζα ηδ 

ζοκμθζηή δζαδζηαζία ηδξ εηπαίδεοζδξ ζημ ζπμθείμ. 

 φιθςκα ιε ηδκ Pendlebury, δ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ αιθζζαδηεί ηαζ 

θεζημονβεί ςξ πνυηθδζδ ζηδκ παναδεδεβιέκδ θζθεθεφεενδ εηπαίδεοζδ. Τπμζηδνίγεζ 

υηζ ηα εηπαζδεοηζηά πθαίζζα, ηα μπμία ααζίγμκηαζ ζημκ θυβμ, αβκμμφκ ηαζ δεκ δίκμοκ 
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ζδιαζία ζηδκ πνμτπυεεζδ ηαζ ηδκ ακάβηδ φπανλδξ θνμκηίδαξ ςξ ζοιπθήνςια ή ηαζ 

εειέθζμ ημο θυβμο. Τπμζηδνίγεζ, αηυιδ, υηζ δ θνμκηίδα πνέπεζ κα είκαζ εειεθζχδεξ 

ζημζπείμ ημο ζπμθζημφ πνμβνάιιαημξ, ηαεχξ ζοιαάθθεζ ζημκ ηαεμνζζιυ ηςκ 

ακαβηχκ ημο ηάεε ιαεδηή, ιέζς ηδξ εκαζπυθδζδξ ιε ηζξ ζδζαζηενυηδηέξ ημο. ημ 

πθαίζζμ αοηυ, δ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ απμννίπηεζ ηα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα 

(curricula) ηα μπμία ααζίγμκηαζ ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ βκχζδξ. (Pendlebury, 1998, ζ. 

181). Η εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ εκδζαθένεηαζ βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ ιαεδηέξ 

ηαζ μζ ιαεήηνζεξ ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηδ βκχζδ ζημ ζπμθείμ, ηαεχξ αοηυξ μ ηνυπμξ, 

δ ηαθθζένβεζα ηδξ θνμκηίδαξ ηαζ δ ακάπηολδ ζπέζεςκ θνμκηίδαξ ζηδκ ηάλδ, απμηεθεί 

ηδ αάζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ. διεζχκεηαζ υηζ αηυιδ ηαζ δ ηνζηζηή αοηή 

επζηεκηνχκεηαζ ζηδ θνμκηίδα ςξ παναηηδνζζηζηυ πνμενπυιεκμ απυ ηζξ βοκαζηείεξ 

ειπεζνίεξ αθθά δεκ πναβιαηεφεηαζ άιεζα ημ θφθμ, δεκ αζπμθείηαζ νδηά ιε ηδ 

ζδιαζία ημο θφθμο ζμκ εεζιυ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Η εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ ιεηαημπίγεζ 

ηδκ έιθαζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηα ζοβηεηνζιέκα ηάεε θμνά άημια ηαζ ζημκ ηνυπμ 

δζδαζηαθίαξ, δ μπμία παναηηδνίγεηαζ ηαηά αάζδ απυ θνμκηίδα. 

 Η εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ, θμζπυκ, θένκεζ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηδ 

θνμκηίδα, δ μπμία λεηίκδζε ςξ παναδμζζαηή αζπμθία ηςκ βοκαζηχκ, απυ υπμο δ 

εεςνία αοηή ακηθεί ηαζ ημκ θειζκζζηζηυ παναηηδνζζιυ ηδξ, αθθά, ζηδ εεςνία ηδξ 

Noddings, ακαπηφζζεηαζ ςξ ιζα πναηηζηή δ μπμία ιπμνεί κα ακαθδθεεί απυ ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ ακελανηήηςξ ημο θφθμο ημοξ ηαζ κα απμηεθέζεζ ηδ αάζδ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ ανπζηή πνμέθεοζδ ηδξ θνμκηίδαξ απυ ηζξ 

βοκαζηείεξ ειπεζνίεξ μδδβεί ζηδ ζοβηνυηδζδ ιζαξ εεςνίαξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ, ηαηά 

ηδκ μπμία δ θνμκηίδα ιπμνεί κα ακαπηοπεεί απυ υθμοξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ. Η 

εεςνία αοηή, θμζπυκ, παίνκεζ ςξ αθεηδνία ηδ θνμκηίδα ςξ βοκαζηεία εκαζπυθδζδ ηαζ, 

ζηδ ζοκέπεζα, οπενααίκεζ ημκ βοκαζηείμ παναηηήνα ηδξ. Δηθαιαάκεζ ηδ βοκαίηα ςξ 

ημζκςκζηυ θφθμ ημ μπμίμ έπεζ ζοβηνμηδεεί ζηδ αάζδ ηςκ αζπμθζχκ ηαζ ειπεζνζχκ 

ηςκ βοκαζηχκ. Η εεςνία αοηή παναιέκεζ θειζκζζηζηή ζηδ αάζδ ηδξ πνμέθεοζδξ ηδξ 

θνμκηίδαξ απυ ηζξ βοκαζηείεξ ειπεζνίεξ. ημ πθαίζζμ ηδξ εεςνίαξ αοηή, δ θνμκηίδα 

ηαθείηαζ κα απμηεθεί ηδ αάζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Δπμιέκςξ, δ ζφκδεζή 

ηδξ ιε ηζξ βοκαίηεξ είκαζ ζδιακηζηή, ηαεχξ απυ εηεί εηηίκδζε ηαζ εηεί ζηδνίγεηαζ δ 

ζοβηνυηδζδ ηδξ εεςνίαξ. ιςξ, δ εεςνία αοηή δεκ εοκμεί ημ βοκαζηείμ θφθμ εζξ 

αάνμξ ημο ακδνζημφ. Γεκ επζηεκηνχκεηαζ ζηδ βοκαίηα αθθά ζηδ θνμκηίδα. 
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 Με ημκ ηνυπμ αοηυ, ζφιθςκα ιε ηδκ Pendlebury, ιπμνεί κα οπμζηδνζπηεί υηζ 

μζ πνμηθήζεζξ ηδξ εεςνίαξ ηδξ θνμκηίδαξ ζημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζοκάδμοκ ιε 

μνζζιέκεξ πνμηθήζεζξ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ζηδκ παναδμζζαηή 

επζζηδιμθμβία. Καηά πνχημκ, μζ εηπαζδεοηζημί δεκ δζεηδζημφκ ιζα εέα απυ πμοεεκά 

πνμηεζιέκμο κα ηαηαθάαμοκ ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ 

ιαεδηχκ.  (Pendlebury, 1998, ζ. 181). ημ ζδιείμ αοηυ, δζαπζζηχκεηαζ υηζ δ εεςνία 

ηδξ θνμκηίδαξ ηδξ Noddings μιμθςκεί ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ιε ηδ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δεκ είκαζ δοκαηή δ φπανλδ ιζαξ 

αιενυθδπηδξ μπηζηήξ, εθυζμκ αοηή δεκ πανάβεηαζ ιε αθαίνεζδ απυ ηζξ ζζημνζηέξ ηαζ 

ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ, βζ’ αοηυ ηαζ δζαεέημοιε ηάεε θμνά ιυκμ ιενμθδπηζηέξ μπηζηέξ 

ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. (Harding, 1991, ζ. 59) 

 Δπίζδξ, δ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ δίκεζ δεζηή ζδιαζία ζηζξ παναδμζζαηέξ 

αζπμθίεξ ηςκ βοκαζηχκ. (Noddings, 2009, ζ. 513). Απυ ηδκ άθθδ, δ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ απμννίπηεζ ηδ ιενμθδπηζηυηδηα ηδξ αθδνδιέκδξ 

ακδνμηεκηνζηυηδηαξ ηαζ δίκεζ ζδιαζία ζε μνζζιέκεξ ιυκμ ακενχπζκεξ 

δναζηδνζυηδηεξ, ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ βοκαζηχκ ςξ ζδιακηζηέξ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ 

ηςκ ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ ηαζ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ. (Hartsock, 1983, ζζ. 283-

303). Γζαθαίκεηαζ ιζα ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ εεςνίαξ ηδξ θνμκηίδαξ ηαζ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ, ηαεχξ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ πνχηδ πναβιαηεφεηαζ ηδκ 

δεζηή ηαζ δ δεφηενδ ηδ βκχζδ, ηαζ μζ δφμ εέημοκ ζημ επίηεκηνμ ηζξ βοκαζηείεξ 

ειπεζνίεξ, ηα βοκαζηεία παναηηδνζζηζηά, ηα μπμία, υκηαξ εκ ημζκςκία, απμηεθμφκ ηδ 

αάζδ βζα ιζα «ηαθφηενδ» μπηζηή ζημκ ηυζιμ. Άνα, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ 

ζημπζάξ δίκεζ επζζηδιζηυ πνμκυιζμ ζηδ θειζκζζηζηή ζημπζά, εκχ δ εεςνία ηδξ 

θνμκηίδαξ δίκεζ δεζηυ πθεμκέηηδια ζε υζμοξ επζδίδμκηαζ ζε ζπέζεζξ θνμκηίδαξ. 

 Δπζπθέμκ, ζηδ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ, μζ εηπαζδεοηζημί, μζ ιαεδηέξ ηαζ 

ιαεήηνζεξ ςξ λεπςνζζηά βκςζζαηά οπμηείιεκα, ιε ηζξ ζδζαζηενυηδηέξ ημοξ, αθθά ηαζ δ 

ίδζα δ θνμκηίδα, έπμοκ ζδιαζία ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. (Pendlebury, 1998, ζ. 

181). Ο θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ ηδξ Longino μ μπμίμξ εηθαιαάκεζ ημ βκςζζαηυ 

οπμηείιεκμ ςξ ζοβηνμημφιεκμ απυ άημια ηα μπμία αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ 

ηνμπμπμζμφκ ηζξ εεςνίεξ ημοξ, δ ζοκενβαηζηή παναβςβή ηδξ βκχζδξ ιέζα ζηζξ 

επζζηδιμθμβζηέξ ημζκυηδηεξ ζηζξ μπμίεξ θαιαάκεζ πχνα δ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ 

ζηδκ ειπεζνζζηζηή εεςνία ηδξ Nelson, ημ  εκζχιαημ ηαζ μναηυ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ 

ζφιθςκα ιε ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ηδξ Harding, αθθά ηαζ δ εέζδ 
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ηδξ Irigaray υηζ δ βοκαίηα είκαζ έκα άθθμ οπμηείιεκμ, δζαθμνεηζηυ αθθά ίζδξ αλίαξ 

ιε ημκ άκδνα απμηεθμφκ παναδείβιαηα δζαθυνςκ θειζκζζηζηχκ επζζηδιμθμβζχκ μζ 

μπμίεξ δίκμοκ ζδιαζία ζημ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ ηαηά ηδ βκςζζαηή παναβςβή. 

Δπμιέκςξ, δ απυδμζδ ζδιαζίαξ ζε έκα δζαηνζηυ βκςζζαηυ οπμηείιεκμ είκαζ έκα 

ζδιείμ ζημ μπμίμ δ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ ηαζ δ ηνζηζηή ηδξ ζηδκ εηπαίδεοζδ 

μιμθςκεί ιε δζάθμνεξ θειζκζζηζηέξ πνμηθήζεζξ ζηδκ επζζηδιμθμβία. 

 ιςξ, ζφιθςκα ιε ηδκ Pendlebury, δ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ δεκ αζπμθείηαζ 

ιε δζαθμνέξ εεκζηυηδηαξ ηαζ ηάλδξ ιεηαλφ εηπαζδεοηζημφ ηαζ ιαεδηχκ ςξ ζημζπεία 

οπμηεζιεκζηυηδηαξ εκ ζπέζεζ ιε ηδ θνμκηίδα ςξ ιζα ζπεζζαηή πναηηζηή ζηδκ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Ακηίεεηα, εηθαιαάκεζ ηδ θνμκηίδα ςξ ιζα δεδμιέκδ 

ζηαεενή δζαδζηαζία, πςνίξ κα ηδ ζοζπεηίγεζ ιε ηέημζμο είδμοξ δζαθμνέξ ζηδκ ηάλδ. 

Δπζπθέμκ, ζφιθςκα ιε ηδ Pendlebury, δ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ επζηεκηνχκεηαζ ζημκ 

ιαεδηή ςξ άημιμ ημ μπμίμ ηαθείηαζ μ εηπαζδεοηζηυξ κα θνμκηίγεζ ηαζ δεκ αζπμθείηαζ 

ιε ηδ ζδιαζία ζοβηνυηδζδξ επζζηδιζηχκ ημζκμηήηςκ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, υιςξ, δεκ 

πνμάβεηαζ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία δ ακάπηολδ επζζηδιζηχκ ημζκμηήηςκ ιέζα 

ζηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ ιαεαίκμοκ κα εκδζαθένμκηαζ βζα ηαζ κα 

αζπμθμφκηαζ  ιε ηδ βκχζδ. (Pendlebury, 1998, ζ. 182) 

 ηδ αάζδ ηδξ παναπάκς ακάθοζδξ, ηίεεηαζ ημ ενχηδια: Θα ιπμνμφζε δ 

εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ κα εκηαπεεί ζημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ κα βίκεηαζ απμδεηηή 

ςξ ααζζηή εηπαζδεοηζηή πναηηζηή; Η ακάβηδ εκαζπυθδζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ ιε ηζξ 

ακάβηεξ ημο ηάεε ιαεδηή ηαεζζηά ηδ θνμκηίδα εειεθζχδεξ ζημζπείμ ηδξ 

εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ηαεχξ εκζζπφεζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηδκ 

ελέθζλή ημοξ ςξ αηυιςκ. Αηυιδ, δ έιθαζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ θνμκηίδαξ ζηδκ 

ακάπηολδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ζηδ δζαιυνθςζδ ζοκεδηχκ ιέζα ζηζξ μπμίεξ δ θνμκηίδα 

ιπμνεί κα αηιάγεζ απμηεθμφκ ζδιακηζηέξ πθεονέξ ηδξ εεςνίαξ ηδξ θνμκηίδαξ βζα ηδκ 

εθανιμβή ηδξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή πναηηζηή. Αοηή δ εεηζηή πθεονά ηδξ εεςνίαξ ηδξ 

θνμκηίδαξ δ μπμία είκαζ ζδζαίηενα πνήζζιδ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία δεκ 

πνεζάγεηαζ αζθαθχξ κα ζοκεπάβεηαζ ηδκ ακάβηδ απυννζρδξ ηάεε πενζεπμιέκμο ζε 

αοηή ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Η θνμκηίδα ςξ ζπεζζαηή πναηηζηή ηαζ ςξ δεζηυξ 

πνμζακαημθζζιυξ δεκ ιπμνεί πανά κα ζοιααδίζεζ ιε ημ εκδζαθένμκ ηδξ 

εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ βζα ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ιαεδιάηςκ. 
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 Τπμζηδνίγεηαζ, θμζπυκ, υηζ δ έιθαζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ θνμκηίδαξ ζηδκ αλία 

ηςκ παναδμζζαηχκ αζπμθζχκ ηςκ βοκαζηχκ, ηαζ δ ζδζαίηενδ ζφκδεζδ ηδξ θνμκηίδαξ 

ιε ηδκ ειπεζνία ημοξ, πνμζδίδεζ ημκ θειζκζζηζηυ παναηηήνα ζηδ εεςνία αοηή.  

Πνμηνίκεηαζ δ οπενάζπζζδ ηςκ βοκαζηείςκ ειπεζνζχκ, ηςκ αζπμθζχκ ηςκ βοκαζηχκ 

ηαζ βεκζηυηενα ηδξ βοκαζηείαξ μπηζηήξ ζημκ ηυζιμ.  Μζα ηέημζα επζθμβή, ζφιθςκα ιε 

ηδ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ ηδξ Noddings, ςξ επέκδοζδ ζηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ 

ακενχπςκ ηαζ ςξ δζεηδίηδζδ ζπέζεςκ θνμκηίδαξ, μδδβεί ζηδκ δεζηή ζοιπενζθμνά 

ηαζ άνα πανάβεζ δζαιμνθςηζηή ζοκεήηδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Δπζπθέμκ, δ 

άιεζδ ζφκδεζδ ηδξ θνμκηίδαξ ιε ηδ βοκαίηα δζεονφκεηαζ ζηδ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ 

ηδξ Noddings, ηαεχξ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ηαζ ζηα αβυνζα κα δζδαπημφκ κα 

αζπμθμφκηαζ ιε πναηηζηέξ μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ιε ηδ θνμκηίδα. 

 Με ημκ ηνυπμ αοηυ, ειθακίγεηαζ έκα αηυιδ ζδιείμ ζφκδεζδξ ηδξ εεςνίαξ ηδξ 

θνμκηίδαξ ιε ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, δ μπμία οπεναζπίγεηαζ ηδ 

ζημπζά ηςκ βοκαζηχκ αθθά οπμζηδνίγεζ υηζ υπζ ιυκμ μζ βοκαίηεξ αθθά ηαζ μζ άκδνεξ 

δζαηδνχκηαξ ηδκ ημζκςκζηή ηαοηυηδηά ημοξ ςξ ακδνζηά οπμηείιεκα, ηα μπμία, υιςξ, 

έπμοκ θάαεζ οπυρδ ημοξ ηδ θειζκζζηζηή ακάθοζδ ηαζ, οπυ ημ θςξ ηδξ βοκαζηείαξ 

μπηζηήξ, ιπμνμφκ κα ακαζημπάγμκηαζ ηζξ δζηέξ ημοξ γςέξ ιε ηνυπμ θζβυηενμ 

παναπμζδιέκμ απυ ηζξ παναδεδεβιέκεξ πενζβναθέξ. (Harding, 1991, ζ. 286-287). 

Δπμιέκςξ, δ εεςνία ηδξ θνμκηίδαξ, εθανιμγυιεκδ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

πνμηνίκεζ ημ βοκαζηείμ ζημζπείμ ηδξ θνμκηίδαξ, ημ μπμίμ επζπεζνεί κα βεκζηεφζεζ ζε 

υθμ ημκ πθδεοζιυ. 

 Η επυιεκδ εκυηδηα ζηνέθεηαζ ζημκ ιεηαιμκηένκμ θειζκζζιυ ηαζ ηδ 

δοκαηυηδηα εθανιμβήξ ημο ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζενβαζία, πνμηεζιέκμο κα 

δζενεοκδεεί ιζα εκηεθχξ δζαθμνεηζηή μπηζηή ζημ οπυ ζογήηδζδ γήηδια. 

 

5.5 Μεηακνληέξλνο θεκηληζκόο θαη εθπαίδεπζε 

Ο ιεηαιμκηένκμξ θειζκζζιυξ μναιαηίγεηαζ ιζα εηπαίδεοζδ δ μπμία είκαζ 

απαθθαβιέκδ απυ δζαηνίζεζξ. Αζθαθχξ, υιςξ, δεκ είκαζ δοκαηυκ κα οπάνπεζ ιία 

θφζδ βζα υθα ηα πνμαθήιαηα ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Η ακάπηολδ εηπαζδεοηζηήξ 

πμθζηζηήξ ζημ πθαίζζμ ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ ηαθείηαζ κα θαιαάκεζ οπυρδ 

ηαζ κα δίκεζ ζδιαζία ζηζξ ειπεζνίεξ ηςκ βοκαζηχκ υπςξ, επίζδξ, ηαζ ζηζξ ακηίζημζπεξ 
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ηςκ ακδνχκ. Αηυιδ, μ θειζκζζηζηυξ ιεηαιμκηενκζζιυξ δίκεζ έιθαζδ ζηζξ πνμζςπζηέξ 

ειπεζνίεξ ηαζ ζηζξ πμθθαπθέξ θςκέξ ηαζ μπηζηέξ. Πνμηφπηεζ, θμζπυκ, δ ακάβηδ 

ακάδοζδξ ιζαξ εοέθζηηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ δ μπμία κα ζηδνίγεηαζ απυ ηζξ 

ζοβηεηνζιέκεξ επζθμβέξ, πανά ημ υηζ είκαζ εφθμβμ υηζ βζα ηδκ πθήνδ άνζδ ηδξ άκζζδξ 

ακηζιεηχπζζδξ ηςκ βοκαζηχκ πνεζάγεηαζ κα ιεηαζπδιαηζζηεί υθμ ημ ζφζηδια ζημ 

μπμίμ πανάβμκηαζ μζ ακζζυηδηεξ. Ο ιεηαιμκηένκμξ θειζκζζιυξ εκημπίγεζ ηζξ έιθοθεξ 

ακζζυηδηεξ εηεί υπμο πναβιαημπμζείηαζ δ εκεάννοκζδ ηδξ έηθναζδξ ηςκ δζαθυνςκ 

ηαζ πμθθαπθχκ θςκχκ. (Wallin, 2001, ζζ. 31, 32, 38-40). Πχξ ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί 

αοηή δ έιθαζδ ημο θειζκζζηζημφ ιεηαιμκηενκζζιμφ ζηζξ πμθθαπθέξ θςκέξ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ; Με πμζμκ ηνυπμ μ ιεηαιμκηένκμξ θειζκζζιυξ δίκεζ ζδιαζία 

ζηζξ ειπεζνίεξ ηςκ βοκαζηχκ υπςξ, επίζδξ, ηαζ ζηζξ ακηίζημζπεξ ηςκ ακδνχκ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ ιεηαιμκηένκαξ απμδυιδζδξ ημο θφθμο; 

 πςξ ακαθφεδηε ζημ ηέηανημ ηεθάθαζμ, μ ιεηαιμκηενκζζιυξ πνμζθένεζ 

απμζηαεενμπμίδζδ ηαζ ζοκεεηυηδηα, υηακ οπενααίκεζ ηζξ δζπμημιίεξ παναδμζζαηχκ 

εκκμζμθμβήζεςκ, υπςξ δ οπμηεζιεκζηυηδηα υηακ ηίεεηαζ ιέζα ζε θμβμεεηζημφξ 

ζπδιαηζζιμφξ πμο αζημφκ δφκαιδ ηαζ ηνζηζηή ζηδ δζπμημιία ακδνζηυ-βοκαζηείμ. 

(Βαζζθμπμφθμο, 2013, ζ. 2∙ Francis, 2001, ζ. 67). Με ακάθμβμ ηνυπμ, μ 

ιεηαιμκηένκμξ θειζκζζιυξ αλζχκεζ ηδκ απμζηαεενμπμίδζδ ημο θφθμο ηαζ ηςκ άθθςκ 

βεκζηχκ ηαηδβμνζχκ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαοηυηδηαξ ημο οπμηεζιέκμο. Απμννίπηεζ ηδκ 

ηαεμθζηή ζδιαζία θειζκζζηζηχκ υνςκ ηαζ εεςνδηζηχκ ηαηδβμνζχκ υπςξ ημ θφθμ ηαζ 

απμδμιεί ηζξ ζηενεμηοπζηέξ ζδέεξ βζα ημκ άκδνα ηαζ ηδ βοκαίηα. οκαθχξ, 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ βοκαζηεία ηαηαπίεζδ ηαζ δ έιθοθδ δζάηνζζδ δεκ ιπμνεί κα είκαζ δ 

ίδζα ζε υθεξ ηζξ βοκαίηεξ αθθά αθθδθμδζαπθέηεηαζ ιε άθθεξ ιμνθέξ δζαηνίζεςκ. 

(Bordo, 1990, ζ. 153∙ Francis, 2001, ζ. 66∙ Mclaughlin, 1997, ζ. 6∙ Παπαβεςνβίμο, 

2004, ζ. 121). Σζ ζοκέπεζα έπεζ δ ιεηαιμκηένκα απμζηαεενμπμίδζδ ημο θφθμο βζα 

ημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ; Σμ ενχηδια αοηυ ακμίβεζ ιζα ιεβάθδ ζογήηδζδ βζα ημκ 

ιεηαιμκηένκμ θειζκζζιυ εκ ζπέζεζ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ. 

 Η δζενεφκδζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ ζφκδεζδξ ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ ηαζ 

ημο επζζηδιμκζημφ ηθάδμο ηδξ εηπαίδεοζδξ θένκεζ ζημ πνμζηήκζμ ηαζ ημ γήηδια ηδξ 

ηαηαηενιαηζζιέκδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ πμο ακαδεζηκφεζ μ ιεηαιμκηένκμξ θειζκζζιυξ 

αθμνά ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ Jackson ζηνέθεζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ 

ζημ γήηδια ημο εηπαζδεοηζημφ ζηδκ ηάλδ ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ δ ηαοηυηδηά ημο δεκ 

ιπμνεί κα εεςνδεεί πνμηαεμνζζιέκδ ζηαεενή ηαζ εκμπμζδιέκδ. Ακηίεεηα, δ 
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ηαοηυηδηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιπμνεί κα ηαηακμείηαζ ςξ ιζα ιδ βναιιζηή δζαδζηαζία 

ιέζα ζε θμβμεεηζηά πθαίζζα πμο ειπενζέπμοκ ελμοζία. Γζ’ αοηυ ηαζ ημ θμβμεεηζηυ 

πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ειπενζέπεζ πμθθαπθέξ εέζεζξ. Η 

οπμηεζιεκζηυηδηα ηςκ κέςκ εηπαζδεοηζηχκ, υπςξ ηαζ δ ηαοηυηδηά ημοξ ςξ 

κεμεκηαζζυιεκςκ ζημ πεδίμ, αθθάγεζ ιέζα ζημοξ δζαθμνεηζημφξ θμβμεεηζημφξ 

ζπδιαηζζιμφξ, ιέζα ζε δζαθμνεηζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ιε αάζδ πμθθαπθά ενεείζιαηα, 

υπςξ απακηά ζημ πθαίζζμ ιζαξ ιεηαιμκηένκαξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ βζα ιζα ακμζπηή 

ηαζ ιεηαααθθυιεκδ ηαοηυηδηα. Με άθθα θυβζα, δ οπμηεζιεκζηυηδηα εκυξ αηυιμο ςξ 

εηπαζδεοηζημφ ζοβηνμηείηαζ ζηαδζαηά δζά ηςκ πμθθαπθχκ οπμηεζιεκζημηήηςκ ηαζ 

αάζεζ ηςκ εηάζημηε επζαμθχκ. Ο εηπαζδεοηζηυξ, παναδείβιαημξ πάνζκ, ιπμνεί κα 

ηζκείηαζ δζανηχξ ζηδκ ηάλδ ηαζ κα δίκεζ ιεβάθμ αάνμξ ζημκ δζάθμβμ ηαζ ζηδ 

ζογήηδζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ ή ιπμνεί κα αημθμοεεί πενζζζυηενμ 

παναδμζζαηέξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ απυ ηαεέδναξ. Οζ ζπέζεζξ ελμοζίαξ εκηυξ ηςκ 

ζπμθείςκ ιπμνμφκ κα δζαιμνθχζμοκ πμθθαπθέξ οπμηεζιεκζηυηδηεξ ζημοξ κέμοξ 

εηπαζδεοηζημφξ, ακάθμβα ιε ημοξ θμβμεεηζημφξ ζπδιαηζζιμφξ πμο αοημί αημθμοεμφκ, 

δζαιμνθχκμκηαξ ηδ δζηή ημοξ δζδαζηαθία ιέζα ζε μνζζιέκα πθαίζζα ηαζ ηακυκεξ. 

(Jackson, 2001, ζζ. 386-392). Η Jackson, θμζπυκ, δείπκεζ εκδζαθένμκ βζα ημκ 

ιεηαιμκηενκζζιυ ηαζ ηζξ αλζχζεζξ ημο ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ακ ηαζ 

δεκ πνμααίκεζ ζε  εηηεκή ακάθοζδ ζημ γήηδια ημο θφθμο. Πχξ ζοκδέεηαζ, θμζπυκ, 

εκανβέζηενα δ ζογήηδζδ ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ; 

 Πνμξ ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980, οπμζηδνίγεηαζ ηαζ ζηδκ ένεοκα βζα ημ 

θφθμ ζηδκ εηπαίδεοζδ υηζ δ ηαηδβμνία βοκαίηα δεκ ιπμνεί κα εηπνμζςπεί υθεξ ηζξ 

βοκαίηεξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ ένεοκα βζα ημ θφθμ ζηδκ εηπαίδεοζδ ανπίγεζ κα  

απμιαηνφκεηαζ απυ γδηήιαηα έιθοθδξ ζζυηδηαξ ηαζ ηείκεζ πνμξ ηδκ εεςνδηζηή 

πναβιάηεοζδ ημο ζπδιαηζζιμφ έιθοθςκ ηαοημηήηςκ. ημ πεδίμ ημο 

ιεηαιμκηενκζζιμφ, δ θειζκζζηζηή εεςνία απμννίπηεζ ιζα ζοκεηηζηή έιθοθδ 

ηαοηυηδηα ςξ ιζα ζηαεενή αθήβδζδ δ μπμία ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ακηζηείιεκμ 

βκχζδξ. Αοηή δ επίδναζδ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία, 

απμννίπημκηαξ ηδκ μοζζμηναηία, πνμζακαημθίγεζ ηδκ ένεοκα βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ζε 

πμθθαπθέξ ιμνθέξ ακδνζηυηδηαξ ηαζ εδθοηυηδηαξ, μζ μπμίεξ ειθακίγμκηαζ ηαζ ζηα 

ζπμθεία. (Dillabough, 2001, ζζ. 15-18). Η ένεοκα βζα ημ θφθμ ζηδκ εηπαίδεοζδ, 

θμζπυκ, ειπενζέπεζ ζημζπεία ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ, υπςξ μζ δζαθμνμπμζήζεζξ 
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ημο υνμο βοκαίηα ηαζ μζ πμθθαπθέξ ακδνζηυηδηεξ ηαζ εδθοηυηδηεξ μζ μπμίεξ 

εκημπίγμκηαζ ηαζ ζημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

 φιθςκα ιε ηδ DianeReay, δ εδθοηυηδηα ζημ ιεηαιμκηένκμ πθαίζζμ δεκ 

απμηεθεί έκακ εκμπμζδιέκμ ζηαεενυ θμβμεεηζηυ ζπδιαηζζιυ, δεκ είκαζ ιζα ζοκεηηζηή 

εδθοηυηδηα δ μπμία εεςνείηαζ δεδμιέκδ βζα υθεξ ηζξ βοκαίηεξ. Ακηίεεηα, ηαηά ηδ 

Reay, ημ θφθμ, ζηδ αάζδ δζαθμνεηζηχκ ηάλεςκ, εεκχκ ηαζ δθζηζχκ, απμζπάηαζ ζε 

πμθθαπθέξ ηαζ ιεηαααθθυιεκεξ ακδνζηυηδηεξ ηαζ εδθοηυηδηεξ, μζ μπμίεξ 

ζοβηνμημφκηαζ ηάεε θμνά ιέζς πθαζζζμεεηδιέκςκ πναηηζηχκ ηαζ ανίζημκηαζ ζε 

δζανηή ακαζοβηνυηδζδ ζημκ πχνμ ηαζ ζημκ πνυκμ, ηαεμνζγυιεκεξ ηαζ απυ ηζξ 

ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ. (Reay, 2001, ζζ. 153-154) 

 Αοηή δ νεοζηυηδηα ηαζ πμθθαπθυηδηα ηςκ έιθοθςκ ηαοημηήηςκ απακηά ηαζ 

ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Σα ημνίηζζα ζημ ζπμθείμ ιπμνεί κα εκζζπφμοκ ηδ εέζδ 

ηςκ αβμνζχκ ζηδκ ηάλδ ή, ακηίεεηα, ιπμνεί κα ακηζηίεεκηαζ ζε αοηυ ηαζ κα 

ακαπηφζζμοκ πζμ ακεζζηάιεκεξ ιμνθέξ εδθοηυηδηαξ. Αηυιδ, δ ζοβηνυηδζδ ηδξ 

εδθοηυηδηαξ ζοκδέεηαζ ηαζ ιε ηδκ απυηηδζδ ελμοζίαξ πμο απμηηά ηάεε βοκαίηα 

ζηδκ επαββεθιαηζηή ηδξ γςή. Οπυηε πνμηφπημοκ δζαθμνεηζηέξ εδθοηυηδηεξ ζηδ 

αάζδ ημο ααειμφ ελμοζίαξ ηάεε βοκαίηαξ ζημκ επαββεθιαηζηυ ημιέα. Η ζηνμθή ηςκ 

βοκαζηχκ ζε ζηενεμηοπζηά ακδνζηά επαββέθιαηα ηαζ δ δζεηδίηδζδ δβεηζηχκ εέζεςκ 

ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ζοβηνμηεί κέεξ ιμνθέξ εδθοηυηδηαξ, μζ μπμίεξ ειπενζέπμοκ 

παναδμζζαηά ακδνζηά παναηηδνζζηζηά. (Reay, 2001, ζζ. 155-163) 

  ημ ιεηαιμκηένκμ πθαίζζμ ηδξ ένεοκαξ βζα ημ θφθμ ζηδκ εηπαίδεοζδ 

οπμζηδνίγεηαζ υηζ ηα παζδζά ζοβηνμημφκ έιθοθμοξ νυθμοξ ιε πμθθαπθμφξ ηαζ 

ακηζθαηζημφξ ηνυπμοξ. (Francis, 2001, ζ. 66). Πχξ, υιςξ, ζοβηνμηείηαζ ημ άημιμ ζηδ 

αάζδ ηδξ πεπμίεδζδξ υηζ δεκ έπεζ ιζα ζοκεηηζηή πνμζςπζηυηδηα; φιθςκα ιε ηδ 

BeckyFrancis, δ πνμζςπζηυηδηα δεκ παναιέκεζ εκηεθχξ ζηαεενή ζε ηάεε ημζκςκζηή 

ηαηάζηαζδ. Σμ θφθμ ςξ πηοπή ηδξ ηαοηυηδηαξ επδνεάγεζ δζαθμνεηζηά ημ άημιμ αάζεζ 

ημο ημζκςκζημφ πενζαάθθμκημξ. Ονζζιέκα ζημζπεία ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο αηυιμο 

αθθάγμοκ ηαηά ηδξ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο αάζεζ ηςκ ειπεζνζχκ ημο ηαζ ηςκ 

επζδνάζεςκ πμο αζημφκηαζ, εκχ άθθα παναιέκμοκ ίδζα ζε δζάθμνα πθαίζζα. (Francis, 

2001, ζζ. 69-70). Η Francis, θμζπυκ, ειθακίγεηαζ ανκδηζηή ζημ γήηδια ημο 

ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ζηδ αάζδ ημο ζζπονζζιμφ ηδξ υηζ δ 
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πεπμίεδζδ ημο αηυιμο υηζ δεκ παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα ζοκεηηζηή πνμζςπζηυηδηα 

απμηεθεί πνυαθδια βζα ηδ γςή ημο ζηδκ ημζκςκία. 

  φιθςκα ιε ηδ Francis, βεκζηά δ ακάθοζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ εκ ζπέζεζ ιε ημ 

θφθμ παναηηδνίγεηαζ απυ μνζζιέκα αδζέλμδα ηδξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ, υπςξ είκαζ μ 

νυθμξ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία. (Francis, 2001, ζ. 70). Δίκαζ 

θακενυ υηζ, υπςξ ηαζ ζηδ βεκζηυηενδ ζογήηδζδ βζα ημκ ιεηαιμκηενκζζιυ ηαζ ηδ 

θειζκζζηζηή εεςνία, έηζζ ηαζ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδ, δεκ οπάνπεζ μιμθςκία, ηαζ 

μνζζιέκεξ εέζεζξ θαίκμκηαζ ςξ εεηζηά δζαηείιεκεξ εκχ άθθεξ επζθοθαηηζηέξ ζε έκακ 

ιεηαιμκηένκμ θειζκζζιυ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Δπζπθέμκ, είκαζ ζαθέξ υηζ δζαθένεζ ηαζ 

έπεζ ηαεμνζζηζηή ζδιαζία ηάεε θμνά μ ααειυξ νζγμζπαζηζηυηδηαξ ηδξ ηάεε 

ιεηαιμκηένκαξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ δ μπμία δζενεοκάηαζ ζημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

 Ξεηζκχκηαξ πανάδμλα ηδ δζενεφκδζδ ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ιε αάζδ δφμ θειζκίζηνζεξ μζ μπμίεξ ακηζηίεεκηαζ ζημ νεφια 

αοηυ, ιε ζημπυ κα πνμζεββζζηεί ζηαδζαηά ημ οπυ ζογήηδζδ γήηδια, πνμηφπημοκ ηα 

ελήξ: Η SusanBordo, πνμαάθθμκηαξ ιζα ανκδηζηή αθθά ηαζ ηάπςξ δζθμνμφιεκδ 

ζηάζδ απέκακηζ ζηδκ ακάδοζδ ιζαξ ιεηαιμκηένκαξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ, ακηζηίεεηαζ 

ζε ιζα εεςνμφιεκδ ιεηαιμκηένκα θειζκζζηζηή εεςνία δ μπμία ζοβηνμηεί ακηζ-

μθμπμζδηζηέξ εεςνίεξ αθθά ηαοηυπνμκα απμηθείεζ απυ ηδ ζογήηδζδ μνζζιέκα άημια. 

Σμκίγεζ υηζ είκαζ ακάβηδ κα ακαπηοπεμφκ μζ ηαηάθθδθεξ πνμτπμεέζεζξ οπυ ηζξ μπμίεξ 

ιπμνμφκ κα αημφβμκηαζ πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ θςκέξ. (Bordo, 1990, ζ. 140). Σμ 

ενχηδια πμο ηίεεηαζ είκαζ πχξ εα ιπμνμφζε δ ζοβηνυηδζδ ακηζ-μθμπμζδηζηχκ 

εεςνζχκ κα ζοκεπάβεηαζ πάκηα ηαζ πναηηζηή απμδμπή υθςκ ηςκ δζαθμνεηζηχκ 

θςκχκ ζηδ ζογήηδζδ. 

 Δάκ ζηναθεί ηακείξ ζημ πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, πχξ ιπμνεί κα αλζμπμζήζεζ 

αοηή ηδ εέζδ ηδξ Bordo; Ανπζηά, ιπμνεί κα οπμζηδνζπηεί βεκζηά υηζ ημ πθαίζζμ ζημ 

μπμίμ ζογδηείηαζ ιζα εεςνία επδνεάγεζ ηαζ ημκ δοκαηυ ηάεε θμνά ααειυ πναηηζηήξ 

απμδμπήξ ηδξ δζαθμνάξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ έκηαλδ ηαζ δ δζδαζηαθία ακηζ-

μθμπμζδηζηχκ εεςνζχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηίεεηαζ εη ηςκ πναβιάηςκ ιέζα ζε έκα 

εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ ζημ μπμίμ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξδεκ ιπμνμφκ αζθαθχξ κα 

ζοιιεηέπμοκ ζηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ εεςνζχκ αοηχκ. Αοηυ, αέααζα, ζοιααίκεζ ελαζηίαξ 

ηδξ θφζδξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαηά ηδκ μπμία μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξδεκ είκαζ 

αηυιδ έημζιμζ βκςζζαηά κα ζοιιεηάζπμοκ ζηδ ζοβηνυηδζδ εονφηενα επζζηδιμκζηχκ 
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εεςνζχκ. Η παναδμπή αοηή, υιςξ, δεκ ζοκεπάβεηαζ υηζ δεκ είκαζ ακαβηαίεξ μζ ακηζ-

μθμπμζδηζηέξ εεςνίεξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ελεηαγυιεκεξ απυ ιζα δζαθμνεηζηή ζηυπεοζδ. 

Μέζα απυ ηδκ ελμζηείςζδ ιε ηέημζεξ εεςνίεξ, μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ ιπμνμφκ 

κα μδδβδεμφκ ζε ιζα πηοπή ηδξ πναηηζηήξ ηδξ δζαθμνάξ. Μπμνεί κα ιδκ ζοιιεηέπμοκ 

ζηδ ζοβηνυηδζδ αοηχκ ηςκ μθμπμζδηζηχκ εεςνζχκ, αθθά ιπμνμφκ κα δζεηδζημφκ, 

ακελανηήηςξ ηςκ ημζκςκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ, υπςξ είκαζ ημ θφθμ, ζοιιεημπή 

ζε ηάεε ζογήηδζδ δ μπμία δζελάβεηαζ ηάλδ πςνίξ κα απμηθείμοκ μ έκαξ ημκ άθθμκ. 

Δπμιέκςξ, δ φπανλδ ακηζ-μθμπμζδηζηχκ εεςνζχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ζφιθςκα ιε ημ 

πνυηοπμ πμο θειζκζζηζημφ ιεηαιμκηενκζζιμφ, ιπμνεί κα εηθδθεεί εονφηενα ςξ 

ηίκδηνμ βζα ηδκ ίδζα ηδκ μνβάκςζδ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ ζηδκ ηάλδ. 

Αζθαθχξ, αοηή δ πνμαμθή πμθθχκ δζαθμνεηζηχκ θςκχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ 

επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ έκκμζα ημο θφθμο, απμηεθεί, υιςξ, ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο 

ιεηαιμκηενκζζιμφ, αθθά ηαζ ημο θειζκζζηζημφ ιεηαιμκηενκζζιμφ μ μπμίμξ 

αζπμθείηαζ ιε ημοξ απμηθεζζιμφξ ζηδ αάζδ ημο θφθμο.  

 Η SeylaBenhabib, δζαηοπχκμκηαξ δ ίδζα, αέααζα, ιζα ζηεπηζηζζηζηή άπμρδ 

πνμξ ιζα δοκαηυηδηα ιζαξ ιεηαιμκηένκαξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ, ζζπονίγεηαζ υηζ δ 

θειζκζζηζηή εεςνία επζπεζνεί κα απμιοεμπμζήζεζ ημ ακδνζηυ οπμηείιεκμ, εκχ μ 

ιεηαιμκηενκζζιυξ απμννίπηεζ ηδκ μοζζμηναηζηή εεχνδζδ ημο οπμηεζιέκμο. 

(Benhabib, 1995, ζζ. 18-19). ηνεθυιεκμζ ζημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηαζ 

αημθμοεχκηαξ ηδκ επζηνζηζηή ζημκ θειζκζζηζηυ ιεηαιμκηενκζζιυ ζηέρδ ηδξ 

Benhabib, ιπμνεί κα οπμζηδνζπηεί υηζ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξςξ βκςζζαηά 

οπμηείιεκα ανίζημκηαζ ημπμεεηδιέκμζ ζηζξ ειθοθεξ ζπέζεζξ ηαζ ιπμνμφκ κα 

μζηεζχκμκηαζ ηδ βκχζδ πςνίξ κα πνεζάγεηαζ κα εβηαηαθείρμοκ ή κα παναιενίζμοκ ημ 

θφθμ ημοξ. Η απμιοεμπμίδζδ ημο ακδνζημφ οπμηεζιέκμο δ μπμία απμηεθεί αίηδια 

ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ δεκ ζοκεπάβεηαζ ακαβηαία, ζφιθςκα ιε ηδ 

Benhabib, δζάθοζδ ημο οπμηεζιέκμο ή ημο θφθμο. Έπεζ ηαεμνζζηζηή ζδιαζία, υιςξ, 

υηζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ Benhabib δεκ οπεναζπίγεηαζ ημκ θειζκζζηζηυ 

ιεηαιμκηενκζζιυ ηαζ, έηζζ, δεκ πνμπςνά ζε πζμ ζζπονέξ εέζεζξ βζα ηδ δζάθοζδ ημο 

οπμηεζιέκμο μφηε ζηδ ζφκδεζή ημο ιε ηδ θειζκζζηζηή εεςνία. 

 ηνεθυιεκμζ ηχνα ζηδ ζηέρδ ηςκ ιεηαιμκηένκςκ θειζκζζηνζχκ εεςνδηζηχκ, 

λεηζκμφκ κα ακαδφμκηαζ ζοζπεηζζιμί ηαζ ενςηήιαηα ακαθμνζηά ιε ημκ πχνμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ. Δπζζδιαίκεηαζ ανπζηά υηζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία, ζφιθςκα ιε ηδ 

SusanHekman, οζμεεηχκηαξ ιεηαιμκηένκμ παναηηήνα, αιθζζαδηεί ηδ κεςηενζηή 
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δζπμημιία ιεηαλφ ακδνζημφ ηαζ βοκαζηείμο, δ μπμία θεζημονβεί ςξ αάζδ άθθςκ 

δζπμημιζχκ ημο Γζαθςηζζιμφ, μζ μπμίεξ, επίζδξ, απμννίπημκηαζ. (Hekman, 1990, ζζ. 

2-5). Σζ ζοκέπεζα ιπμνεί κα έπεζ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ δ απμδμπή ηδξ απμδυιδζδξ ηδξ 

δζπμημιίαξ ακδνζημφ - βοκαζηείμο; Σζ ζοιααίκεζ ζημ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ, εάκ 

ηονζανπήζεζ δ πεπμίεδζδ υηζ μ άκδναξ ηαζ δ βοκαίηα δεκ είκαζ δζπμημιζημί υνμζ αθθά 

αθθδθελανηχιεκμζ, εάκ δ δζπμημιία απμδμιείηαζ; Να ζδιεζςεεί αζθαθχξ υηζ ιζα 

ηέημζα απμδυιδζδ ηδξ δζπμημιίαξ ακδνζημφ – βοκαζηείμο ηίεεηαζ ιέζα ζημκ 

ιεηαιμκηένκμ θειζκζζιυ, απμηεθχκηαξ ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο. Δπμιέκςξ, δ 

απμδυιδζδ ηδξ δζπμημιίαξ ακδνζημφ – βοκαζηείμο ηίεεηαζ ιέζα ζημ βεκζηυηενμ 

πθαίζζμ ιζαξ εηπαίδεοζδξ ζημ ιεηαιμκηένκμ πθαίζζμ, ιυκμ πμο ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

απμδυιδζδ επδνεάγεηαζ ηαζ δ πναβιάηεοζδ ημο ίδζμο ημο θφθμο, ημ μπμίμ 

οπενααίκεζ ημκ δοαδζηυ παναηηήνα ημο. Σμ ενχηδια βζα ηδκ επίδναζδ ηδξ 

απμδυιδζδξ ηδξ δζπμημιίαξ ακδνζημφ - βοκαζηείμο ζηδκ εηπαίδεοζδ παναιέκεζ 

ακμζπηυ ζημ ζδιείμ αοηυ ηαζ ζοκδέεηαζ ζηεκά ιε ημ ακηίζημζπμ ενχηδια βζα ηδκ 

απμδυιδζδ ημο θφθμο, ημ μπμίμ ελεηάγεηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιε αάζδ ηδ εεςνία ηδξ 

Haraway αθθά ζογδηζέηαζ ηαζ ζηδκ ένεοκα βζα ημ θφθμ ζηδκ εηπαίδεοζδ, υπςξ 

θαίκεηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ ενβαζίαξ. 

 Απυ ηδκ άθθδ, υιςξ, πνέπεζ κα ζδιεζςεεζ υηζ δ εεςνία ηδξ LuceIrigaray 

πνμηνίκεζ ηδκ φπανλδ εκυξ πναβιαηζημφ ηαζ ακελάνηδημο άθθμο, ςξ εκυξ άθθμο 

οπμηεζιέκμο βζα ηδ βοκαίηα, ημ μπμίμ δεκ ακάβεηαζ ηαηά ηακέκα ηνυπμ ζημ ακδνζηυ 

οπμηείιεκμ μφηε απμηεθεί ζοιπθήνςιά ημο μφηε παναηηδνίγεηαζ ςξ δεφηενμ εκ 

ζπέζεζ ιε ημ ακδνζηυ οπμηείιεκμ. Δηθαιαάκεζ ημκ άκδνα ηαζ ηδ βοκαίηα ςξ δφμ 

δζαθμνεηζηά οπμηείιεκα ίζδξ αλίαξ. (Irigaray, 1995, ζζ. 9-18). Σμ ζημζπείμ αοηυ – 

ζδζυιμνθμ ιέζα ζημκ θειζκζζηζηυ ιεηαιμκηενκζζιυ – μιμθςκεί ιε ιζα εηπαίδεοζδ δ 

μπμία ακηζθαιαάκεηαζ ημ αβυνζ ηαζ ημ ημνίηζζ, ημκ άκδνα ηαζ ηδ βοκαίηα, ςξ δφμ 

λεπςνζζηά έιθοθα οπμηείιεκα πμο δεκ ακάβμκηαζ ημ έκα ζημ άθθμ αθθά δζαηδνμφκ ηδ 

δζαθμνεηζηυηδηά ημοξ. Μζα ηέημζα εηπαίδεοζδ θαιαάκεζ οπυρδ ηδ δζαθμνά ακδνχκ 

ηαζ βοκαζηχκ, πνμηεζιέκμο κα πνμαάθθεζ ηδ δζαθμνεηζηυηδηα ηςκ βοκαζηχκ ςξ αλία 

ηαζ υπζ ςξ ιεζμκέηηδια, ζημ πθαίζζμ ηδξ ακηίθδρδξ υηζ δ εδθοηυηδηα δεκ πνέπεζ κα 

ακάβεηαζ ζε ακδνμηεκηνζηά πθαίζζα αθθά κα δζαηδνεί ηδ ιμκαδζηυηδηά ηδξ, 

απεθεοεενςιέκδ απυ έκακ ακδνζηυ ηυζιμ. Μζα εηπαίδεοζδ ζημ πκεφια ημο 

ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ ηδξ Irigaray, θμζπυκ, υπζ ιυκμ δεκ εέηεζ ηδκ ακάβηδ 

απμδυιδζδξ ημο θφθμο, αθθά οπεναζπίγεηαζ ηδ δοαδζηυηδηα ημο θφθμο ηαζ ηδκ 
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ακάβηδ κα ζοβηνμηδεεί ημζκςκζηά ηαζ δ βοκαίηα, πένακ απυ ημκ άκδνα, ςξ δζαηνζηυ 

έιθοθμ οπμηείιεκμ ημ μπμίμ δεκ ηαηαπζέγεηαζ απυ ημ ακδνζηυ. Δπμιέκςξ, ζε ιζα 

εηπαίδεοζδ πμο θαιαάκεζ οπυρδ ηδ εεςνία ηδξ Irigaray βζα ηδ βοκαίηα, ηα ημνίηζζα 

δεκ επζπεζνμφκ κα ακηζβνάρμοκ ή κα ιμζάζμοκ ζημ ακδνζηυ οπμηείιεκμ αθθά κα 

ακηζδζαζηέθθμκηαζ απυ αοηυ, κα ζοβηνμηήζμοκ ηδ δζηή ημοξ βοκαζηεία 

οπμηεζιεκζηυηδηα δ μπμία δεκ είκαζ δεφηενδ αθθά ελίζμο ζδιακηζηή. 

 Η Irigaray, πναβιαηεουιεκδ βεκζηά ημ γήηδια ηδξ δζδαζηαθίαξ, πςνίξ αηυιδ 

ζημ ζδιείμ αοηυ κα ακαθένεηαζ άιεζα ζημ θφθμ, οπμζηδνίγεζ υηζ είκαζ ζδιακηζηυ κα 

«αημφεζ» ηακείξ ημκ ηνυπμ πμο μ άθθμξ ζοβηνμηεί ηδκ αθήεεζα ημο, κα ακμίβεηαζ 

ζημκ άθθμκ. Με άθθα θυβζα, μ ηαεέκαξ κα αημφεζ ηδκ αθήεεζα ημο άθθμο, μ μπμίμξ κα 

ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ λεπςνζζηή πνμζςπζηυηδηα. Οζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξκα 

δζδάζημκηαζ ιζα επζημζκςκία ζηδ δζαθμνά, πςνίξ κα απμννίπηεηαζ ηακέκα απυ ηα δφμ 

ιένδ. (Irigaray, 2008b, ζζ. 232, 238)  

 Έπεζ ζδιαζία υηζ δ ίδζα δ Irigaray αζπμθήεδηε ιε ημ γήηδια ηδξ εηπαίδεοζδξ 

εκ ζπέζεζ ιε ημ θφθμ ηαζ ιάθζζηα ιπήηε ιέζα ζε ζπμθζηέξ ηάλεζξ, δζενεοκχκηαξ ημ 

γήηδια ηδξ δζαθμνάξ ιέζα ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ οπμζηδνίγμκηαξ υηζ δ πνμζπάεεζα 

ελέηαζδξ ηαζ ζεααζιμφ ηδξ δζαθμνάξ πνέπεζ κα λεηζκά απυ ημ ζπμθείμ. Η Irigaray, 

θμζπυκ, ζηζξ πανειαάζεζξ ηδξ ζε ζπμθζηέξ ηάλεζξ επζπεζνεί κα αθήζεζ ηα παζδζά κα 

εηθναζημφκ βζα υζα ζοκήεςξ αθήκμοκ έλς απυ ημ ζπμθείμ, βζα υζα δεκ ζογδημφκ ιε 

ημοξ εηπαζδεοηζημφξ εκ ζπέζεζ ιε γδηήιαηα θφθμο. ηδκ πενίπηςζδ πμο ηέημζα 

γδηήιαηα αθήκμκηαζ εηηυξ ζπμθείμο, ζφιθςκα ιε ηδκ Irigaray, ημ άημιμ πάκεζ ημκ 

εαοηυ ημο πνμηεζιέκμο κα ιπμνεί κα ζοκάδεζ ιε αθδνδιέκα οπμδείβιαηα. (Irigaray, 

2008a, ζ. 204) 

 πςξ δείπηδηε ζημ ηέηανημ ηεθάθαζμ ηδξ ενβαζίαξ, δ Irigaray ηαηά ηδκ 

πναβιάηεοζδ ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ ηδξ δίκεζ έιθαζδ ζηδ ζελμοαθζηή 

δζαθμνά ηδκ μπμία ακαβκςνίγεζ ηαζ ςξ θοζζηυ δεδμιέκμ αθθά ηαζ ςξ άιεζα 

ζοκδεδειέκμ παναηηδνζζηζηυ ιε ηδκ ημοθημφνα. (Irigaray, 1996, ζζ. 27, 65). 

Τπμζηδνίπηδηε εηεί υηζ δ Irigaray δέπεηαζ ηδ βοκαζηεία ηαοηυηδηα ςξ έκα ημζκςκζηά 

ηαηαζηεοαζιέκμ θφθμ ημ μπμίμ, υιςξ, αζθαθχξ δεκ απμννίπηεζ ηδ θφζδ ημο, ηαεχξ 

ηαζ υηζ μ ηνυπμξ ηδξ ακενχπζκδξ αίςζδξ ηδξ ζελμοαθζηήξ δζαθμνάξ δεκ είκαζ 

ηαευθμο θοζζηυξ αθθά ημζκςκζηά ηαηαζηεοαζιέκμξ. 
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  Μέκμκηαξ ζοκεπήξ ζε αοηή ηδ εέζδ, δ Irigaray ημκίγεζ υηζ είκαζ ζδιακηζηυ ηα 

παζδζά κα ηαηαθάαμοκ υηζ δ δζαθμνά αβμνζχκ ηαζ ημνζηζζχκ δεκ πενζμνίγεηαζ ζε θίβα 

ζςιαηζηά παναηηδνζζηζηά αθθά αθμνά μθυηθδνδ ηδκ οπμηεζιεκζηυηδηά ημοξ. ηδ 

δζαδζηαζία αοηή, ημ γήηδια ηδξ ζελμοαθζηήξ δζαθμνάξ δεκ ιπμνεί κα εζζπνάηεζ ηδ 

ζζςπή ηδξ ένεοκαξ. Η Irigaray, θμζπυκ, ζογδηά ιε ηα παζδζά ζημ ζπμθείμ βζα ηδ 

ζελμοαθζηή δζαθμνά, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ζε αοηή υπζ ιυκμ ηζξ ζςιαηζηέξ δζαθμνέξ 

αβμνζχκ ηαζ ημνζηζζχκ αθθά ηαζ άθθεξ δζαθμνέξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα παζδζά 

ακαθαιαάκμοκ κα εηθναζημφκ βζα αοηέξ ηζξ δζαθμνέξ, ακαθενυιεκα ζε δζαθμνεηζηά 

ημονέιαηα ηαζ πηεκίζιαηα, νμφπα ηαζ ζοιπενζθμνά. Καθμφκηαζ κα ακαγδηήζμοκ ηαζ 

άθθεξ ηέημζεξ δζαθμνέξ, βνάθμκηαξ ηείιεκα ηαζ γςβναθίγμκηαξ εζηυκεξ. Σμοξ 

γδηείηαζ, αηυιδ, κα βνάρμοκ πνμηάζεζξ ιε μνζζιέκεξ θέλεζξ, υπςξ ημ «ιαγί», ημ 

«ιμζνάγμιαζ», ημ «αβαπχ», ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ακαγδημφκ μιμζυηδηεξ ηαζ δζαθμνέξ 

ακάιεζα ζηζξ πνμηάζεζξ αβμνζχκ ηαζ ημνζηζζχκ μζ μπμίεξ βνάθηδηακ. ηδ ζοκέπεζα, 

ηάεε παζδί πνμηείκεζ ζε έκα παζδί ημο άθθμο θφθμο κα ηάκμοκ ιαγί ιζα 

δναζηδνζυηδηα πμο ημοξ ανέζεζ. (Irigaray, 2008a, ζζ. 205-206) 

 Η Irigaray ζηδκ ένεοκά ηδξ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ ηαηαθήβεζ υηζ ηα ημνίηζζα ηαζ 

ηα αβυνζα εηθνάγμκηαζ δζαθμνεηζηά ηαζ ιέζς ηδξ βθχζζαξ ημοξ ηαζ ιέζς ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ημοξ ηαζ ζοβηνμημφκ ιζα δζαθμνεηζηή οπμηεζιεκζηυηδηα. Με ημκ 

ηνυπμ αοηυ ιέκεζ ζοκεπήξ ζηδ εέζδ ηδξ υηζ δ γςή ηςκ βοκαζηχκ ιπμνεί κα δζαθένεζ 

απυ ηδ γςή ηςκ ακδνχκ ζε δζάθμνα παναηηδνζζηζηά. Ακαθμνζηά ιε ηδκ ένεοκά ηδξ 

ζηδκ ζπμθζηή ηάλδ οπμζηδνίγεζ, πζμ ζοβηεηνζιέκα, υηζ ηα αβυνζα ζημκ θυβμ ημοξ 

πνμηζιμφκ κα εηθνάγμοκ ζπέζεζξ ιεηαλφ οπμηεζιέκμο ηαζ ακηζηεζιέκμο, εκχ ηα 

ημνίηζζα πνμηζιμφκ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ οπμηεζιέκςκ. Αηυιδ, ηα αβυνζα πνμηζιμφκ κα 

εηθνάγμοκ ζπέζεζξ ιε ημ ίδζμ θφθμ, εκχ ηα ημνίηζζα πνμηζιμφκ ζπέζεζξ δζαθμνάξ, 

ζπέζεζξ ιε ημ άθθμ θφθμ ςξ ζοκμιζθδηή. Η Irigaray ημκίγεζ ζοκεπχξ υηζ ηα παζδζά 

πνέπεζ κα εηπαζδεφμκηαζ κα ζοκοπάνπμοκ ζηδ δζαθμνά. Καηά ηδ ζοβηνυηδζδ ηαζ 

ηαθθζένβεζα ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηάξ ημοξ, ηα αβυνζα ηαθμφκηαζ κα ιάεμοκ κα 

ζέαμκηαζ ημ «εζφ», εκχ ηα ημνίηζζα, απυ ηδκ άθθδ, κα ιάεμοκ κα δζαηδνμφκ ημ «εβχ» 

ζηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημ άθθμ θφθμ. (Irigaray, 2008a, ζζ. 208-217) 

 Η Irigaray, θμζπυκ, θένκεζ ημ γήηδια ηδξ δζαθμνάξ ηςκ δφμ θφθςκ, ημ γήηδια 

ηδξ ζελμοαθζηήξ δζαθμνάξ, υπςξ ημ απμηαθεί, ιέζα ζηδ ζπμθζηή αίεμοζα ηαζ ημ 

δζαπεζνίγεηαζ ιε ηα παζδζά. ιςξ, ζημ “Teaching how to meet in difference” (2008a), 

εκχ δζενεοκά ηαζ ακαθφεζ ηδ ζοιπενζθμνά αβμνζχκ ηαζ ημνζηζζχκ εκ ζπέζεζ ιε ημ 
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θφθμ ζημ ζπμθείμ, δεκ ακαθφεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ιπμνμφκ κα βίκμοκ μζ αθθαβέξ 

πμο εεςνεί υηζ πνεζάγμκηαζ κα βίκμοκ. Με άθθα θυβζα, δεκ ακαθφεζ ημκ νυθμ πμο 

ηαθείηαζ κα δζαδναιαηίζεζ δ εηπαίδεοζδ βζα ηδκ ημζκςκζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ βοκαίηαξ 

ςξ δζαηνζηυ οπμηείιεκμ. 

 Η DonnaHaraway ηαηαζηεοάγεζ ημ «cyborg» ςξ έκα πθαζιαηζηυ μκ, έκα 

οανίδζμ ημ μπμίμ πνμηφπηεζ απυ ηδ ζφγεολδ ημο γςκηακμφ μνβακζζιμφ ιε ηδ ιδπακή 

ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, εηθαιαάκεζ ημκ άκενςπμ ςξ ηοαενκμμνβακζζιυ, επζζδιαίκμκηαξ 

υηζ ημ «cyborg» οπάνπεζ ζε «έκακ ηυζιμ ιεηά ημ θφθμ», «έκακ ηυζιμ πςνίξ θφθμ». 

(Haraway, 1990, ζζ. 190-196). Με αάζδ ηδξ ιεθέηδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ Haraway, 

ηίεεκηαζ μνζζιέκα ενςηήιαηα: Πχξ μζ κέεξ ημζκςκζηέξ ηαζ ηεπκμθμβζηέξ ζπέζεζξ 

ιπμνμφκ κα ζοζπεηζζημφκ ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ημο θφθμο ηαζ ιέζα ζηδκ εηπαίδεοζδ; 

Γεοηενεουκημξ, δ επζκυδζδ εκυξ θακηαζζαημφ πθάζιαημξ βζα ηδκ επίηεολδ εκυξ 

ζημπμφ, υπςξ δ απυδμζδ ιεηαιμκηένκμο παναηηήνα ζημ θφθμ, εα ιπμνμφζε κα είκαζ 

θεζημονβζηή ζημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ;  

 Οζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξζημ ζπμθείμ ειπθέημκηαζ ιε ηδ θακηαζία, δ μπμία 

είκαζ πμθφηζιδ ανςβυξ ζηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ αθδβδιαηζηχκ ηαζ ζοββναθζηχκ 

ζηακμηήηςκ ημοξ αθθά ηαζ ζηδ βεκζηυηενδ εκαζπυθδζή ημοξ ιε ηδ θμβμηεπκία. ιςξ, 

δ θακηαζία ένπεηαζ εη ηςκ πναβιάηςκ ακηζιέηςπδ ιε άθθδ ιία ζδιακηζηή ζηακυηδηα 

ηδκ μπμία ηαθζενβμφκ μζ ιαεδηεξ ζημ ζπμθείμ, ιε ηδκ ζηακυηδηα μνεήξ ακηίθδρδξ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ. Μπμνεί δ πνμζέββζζδ ημο θφθμο ζηδκ εηπαίδεοζδ κα 

πναβιαημπμζείηαζ ιε έκακ ηνυπμ μ μπμίμξ ημπμεεηείηαζ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ δφμ 

ζηακμηήηςκ: ηδξ θακηαζίαξ ηαζ ηδξ μνεήξ ακηίθδρδξ ημο πναβιαηζημφ ηυζιμο; 

Μήπςξ ιζα μζηεζμπμίδζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ Haraway ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ εα 

μδδβμφζε ζε ιζα ακζζμννπία ηςκ δφμ ζημζπείςκ, ηαηά ηδκ μπμία ημ αάνμξ βένκεζ πνμξ 

ημ θακηαζζαηυ, πανυθμ πμο δ Haraway θαιαάκεζ οπυρδ ηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ πμο 

είκαζ αθθδθέκδεηεξ ιε ηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδκ ηεπκμθμβία ηαζ ακαθένεηαζ ζημκ 

πναβιαηζηυ ηυζιμ, ημκ μπμίμ εηθαιαάκεζ ςξ ιεηαιμκηένκμ; Μζα ηέημζα εεχνδζδ 

ζηδκ εηπαίδεοζδ εα πνμηαθμφζε ζφβποζδ ελαζηίαξ ημο έκημκα θακηαζζαημφ 

παναηηήνα ηδξ. ιςξ, δ έκηαζδ αοηή δζαθφεηαζ αιέζςξ, ηαεχξ είκαζ θακενυ υηζ ημ 

«cyborg» ςξ έκκμζα αζθαθχξ δεκ πνμμνίγεηαζ βζα ηδκ εζζαβςβή ημο ζηδκ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Σμ επίδζημ είκαζ δ ελέηαζδ ηδξ πναβιάηεοζδξ ημο θφθμο εκ 

ζπέζεζ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ημ ενχηδια πχξ εα ιπμνμφζακ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ 

ιαεήηνζεξ κα ζηεθημφκ ημκ εαοηυ ημοξ ιέζα ζε «έκακ ηυζιμ πςνίξ θφθμ». 
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 Δπζζδιαίκεηαζ πανεκεεηζηά υηζ απυ ηδ εεςνία ηδξ Haraway ιπμνεί κα 

δζαηδνδεεί ζηδ ζογήηδζδ βζα εηπαίδεοζδ μ ζζπονζζιυξ ηδξ υηζ, ιέζα ζε ημζκςκζηέξ 

ζπέζεζξ αθθδθέκδεηεξ ιε ηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδκ ηεπκμθμβία, ημ θφθμ δεκ ιπμνεί κα 

ζηδνίλεζ ιζα μοζζμηναηζηή εκυηδηα ηδξ βοκαίηαξ. 

 φιθςκα ιε ηδ Haraway, ημ «cyborg» ςξ έκαξ ιεηαιμκηένκμξ εαοηυξ πμο 

ακηζηίεεηαζ ζηδκ μθυηδηα δζαθφεηαζ ηαζ επακαζοκανιμθμβείηαζ. (Haraway, 1990, ζ. 

223). Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ Haraway εέηεζ ημ γήηδια ηςκ μνίςκ, ημ μπμίμ έπεζ 

ιεβάθδ ζδιαζία ζημ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ. Αοηή δ δζάθοζδ ηαζ 

επακαζοκανιμθυβδζδ μνίςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ μιμθςκεί ιε έκα ιεηαιμκηένκμ 

εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ. Μζα δζάθοζδ ηαζ «επακαζοκανιμθυβδζδ» ηδξ έιθοθδξ 

ηαοηυηδηαξ ζημ πθαίζζμ ημο εεζιμφ ηδξ εηπαίδεοζδξ, υιςξ, εα απμηεθμφζε πναηηζηά 

ιζα πμθφ νζγζηή ηαζ πανάημθιδ δζενβαζία, δ μπμία ακηζηίεεηαζ ιε ηδκ ηαεζενςιέκδ 

εηπαίδεοζδ, ηαηά ηδκ μπμία μζ παναδμζζαημί έιθοθμζ νυθμζ ιαεαίκμκηαζ, 

μζηεζμπμζμφκηαζ ηαζ ειπεδχκμκηαζ απυ ηα παζδζά. Απυ ηδκ άθθδ, δ αιθζζαήηδζδ ημο 

έιθοθμο δοσζιμφ ζημ ζπμθείμ ηαζ δ ακαζοβηνυηδζδ ημο θφθμο έλς απυ ημκ δοσζιυ 

άκδνα - βοκαίηαξ, ιζα αιθζζαήηδζδ δ μπμία πνμηφπηεζ απυ ηδ εεςνία ηδξ Haraway, 

είκαζ έκα δφζημθμ εβπείνδια ημ μπμίμ, υιςξ, ιε πνμζεπηζηυ πεζνζζιυ εα ιπμνμφζε 

κα απμηεθέζεζ ηδ εεηζηή πθεονά ηδξ μζηεζμπμίδζδξ ζημζπείςκ ιεηαιμκηένκμο 

θειζκζζιμφ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

 Αηυιδ, εάκ ημ θφθμ εεςνδεεί ςξ ιένμξ ηςκ δζανδβιέκςκ μνίςκ ηαζ ηςκ 

ιενμθδπηζηχκ ηαζ ακαζοκανιμθμβμφιεκςκ ηαοημηήηςκ, ζφιθςκα ιε υζα πνεζαεφεζ 

δ ιεηαιμκηένκα θειζκζζηζηή εεςνία ηδξ Haraway, ηυηε ιπμνεί κα οπμζηδνζπηεί υηζ μ 

εεζιυ ηδξξ εηπαίδεοζδξ ζηδ αάζδ αοηή απμιαηνφκεηαζ απυ ημοξ παναδμζζαημφξ 

έιθοθμοξ νυθμοξ ηαζ πνμζανιυγεηαζ ζηα κέα δεδμιέκα, ηαεχξ δ εηπαίδεοζδ δεκ 

ιπμνεί κα ακηζηίεεηαζ ιε ηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ, ιέζα ζηζξ μπμίεξ ζοβηνμηείηαζ ηαζ ημ 

θφθμ. 

 Αοηή δ πενζζζυηενμ νζγμζπαζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ Haraway ζημκ θειζκζζηζηυ 

ιεηαιμκηενκζζιυ, ζε ζπέζδ ιε άθθεξ ιεηαιμκηένκεξ θειζκίζηνζεξ υπςξ δ Hekman 

ηαζ δ Irigaray, δ πνυηαζή ηδξ βζα ακαζοβηνυηδζδ ηςκ μνίςκ ημο θφθμο έλς ηαζ πένα 

απυ ημοξ ηονίανπμοξ δοσζιμφξ, πναβιαηεουιεκδ εκ ζπέζεζ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ, μδδβεί 

ζηδκ ακάβηδ δζενεφκδζδξ ημο γδηήιαημξ ηδξ απμδυιδζδξ ημο θφθμο ζημκ πχνμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ,υπςξ αοηυ έπεζ ζοβηνμηδεεί ζηδ δζπμημιία ιεηαλφ άκδνα ηαζ βοκαίηαξ. 
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 Πνμηφπηεζ, θμζπυκ, απυ ηα παναπάκς υηζ δ δζεηδίηδζδ ημο ιδ απμηθεζζιμφ 

ηςκ ιαεδηχκ απυ εηπαζδεοηζηέξ δζαδζηαζίεξ, ηαεχξ ηαζ ηδξ ζοιιεημπήξ ζηζξ 

έιπναηηεξ εηπαζδεοηζηέξ δζαδζηαζίεξ πμθθχκ δζαθμνεηζηχκ θςκχκ, υπςξ θαίκεηαζ 

ζηδ ζηέρδ ηδξ Bordo, αθθά ηαζ δ απμιοεμπμίδζδ ημο ακδνζημφ οπμηεζιέκμο ζηδ 

ζηέρδ ηδξ Benhabib πςνίξ ακαβηαία ηδ δζάθοζδ ημο έιθοθμο οπμηεζιέκμο, 

απμηεθμφκ ζημζπεία πμο αθμνμφκ ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ακαδφμκηαζ ιέζα απυ ηδ 

δζενεφκδζδ ηδξ ιεηαιμκηένκαξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ, αηυιδ ηζ ακ μνζζιέκεξ 

θειζκίζηνζεξ, υπςξ δ Bordo ηαζ δ Benhabib ζηδκ πενίπηςζδ αοηή, ζογδημφκ ημκ 

ιεηαιμκηένκμ θειζκζζιυ  πςνίξ κα ημκ εκζηενκίγμκηαζ. 

 Απυ ηδκ άθθδ, ιέζα απυ ηδκ ελέηαζδ ηςκ εεςνζχκ ηςκ ιεηαιμκηένκςκ 

θειζκζζηνζχκ εεςνδηζηχκ, ακαδεζηκφεηαζ ημ ιείγμκ γήηδια ηδξ απμδυιδζδξ ημο 

θφθμο ηαζ ηδξ δζπμημιίαξ ακδνζημφ – βοκαζηείμο εκ ζπέζεζ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ, αθθά 

ηαζ ημ γήηδια ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ηςκ έιθοθςκ οπμηεζιέκςκ ζημ πεδίμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ, ημ μπμίμ ακηζπαναηίεεηαζ ζηδκ απμδυιδζδ ηδξ δζπμημιίαξ ιεηαλφ 

ακδνζημφ ηαζ βοκαζηείμο, υπςξ θάκδηε απυ ηδκ ακηίεεζδ ιεηαλφ ημο ιεηαιμκηένκμο 

θειζκζζιμφ ηδξ Irigaray, απυ ηδ ιζα, ηαζ ηδξ Hekman, απυ ηδκ άθθδ. Ακαδφεηαζ, 

θμζπυκ, ζε αοηυ ημ ζδιείμ ηδξ ένεοκαξ ιζα ακάβηδ πεναζηένς δζενεφκδζδξ ημο 

γδηήιαημξ ηδξ απμδυιδζδξ ημο θφθμο ηαζ ηςκ δοαδζηχκ έιθοθςκ ηαηδβμνζχκ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ, ιε αάζδ ηείιεκα πμο αζπμθμφκηαζ εκανβέζηενα ιε ημ γήηδια αοηυ. 

 φιθςκα ιε ηδ BarbaraHouston, δ απμδμιζζηζηή πνμζέββζζδ βζα ημ θφθμ 

ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζοζπεηίγεζ ηδκ ακηζεεηζηή έιθοθδ δοαδζηυηδηα άκδνα - 

βοκαίηαξ ιε ηδκ παναβςβή ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ. οκεπχξ, ηαζ βζα ημκ εεζιυ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ, δ ιεηαιμκηένκα απμδμιζζηζηή πνμζέββζζδ δεκ ζημπεφεζ ζηδκ ίζδ 

πνυζααζδ ηςκ βοκαζηχκ ζημ οπάνπμκ ακδνμηεκηνζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, 

πνμτπμεέημκηαξ ηδκ έιθοθδ δοαδζηυηδηα. Ακηίεεηα, δ BronwynDavies 

οπεναζπζγυιεκδ ημκ ιεηαιμκηένκμ θειζκζζιυ ηαηαδεζηκφεζ ηδκ ακάβηδ απαθμζθήξ 

ηςκ ηαηδβμνζχκ άκδναξ ηαζ βοκαίηα βζα ιζα πζμ δίηαζδ εηπαίδεοζδ ςξ πνμξ ηα θφθα. 

Απυ ηδκ άθθδ, υιςξ, δ Houston παναιέκεζ επζθοθαηηζηή ζε ηέημζεξ πνμηάζεζξ βζα 

αθθαβή ζηδ αάζδ ηδξ απμδυιδζδξ. (Houston, 1996, ζ. 76) 

 ηακ μζ βοκαίηεξ ςξ ημζκςκζηή μιάδα δεκ απμηθείμκηαζ απυ ημκ εεζιυ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ, μ ιδ απμηθεζζιυξ δεκ ζοκεπάβεηαζ αοηυιαηα ηδκ απυδμζδ έιθοθδξ 

δζηαζμζφκδξ ζηδκ εηπαίδεοζδ. ηδ αάζδ αοηή, δ Davies οπεναζπίγεηαζ ιζα 
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ιεηαιμκηένκα απμδμιζζηζηή πνμζέββζζδ βζα ημ θφθμ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, 

δζυηζ ιζα απμδμιζζηζηή θφζδ ζημ πνυαθδια ημο ζελζζιμφ ζηδκ εηπαίδεοζδ 

πνεζάγεηαζ κα δζεηδζηήζεζ ιζα πζμ δίηαζδ εηπαίδεοζδ βζα ηα θφθα. Αοηή δ δζεηδίηδζδ 

πνμτπμεέηεζ ακάθοζδ ηαζ αθθαβή ηςκ εεςνμφιεκςκ ςξ αδζαιθζζαήηδηςκ 

θμβμεεηζηχκ πναηηζηχκ πμο ζοβηνμημφκ ηζξ έιθοθεξ ζπέζεζξ ηαζ μζ μπμίεξ 

μοζζαζηζηά δζαηδνμφκ ηδκ άδζηδ ημζκςκζηή δμιή, ηαεχξ ζοβηνμημφκ ημκ άκδνα ςξ 

ζζπονυ ηαζ ηδ βοκαίηα ςξ αδφκαιδ. φιθςκα ιε ηδ Davies, δ εηπαίδεοζδ ηαθείηαζ κα 

εβηαηαθείρεζ ηζξ θμβμεεηζηέξ πναηηζηέξ πμο δζαηδνμφκ ημκ ακδνμηεκηνζηυ 

παναηηήνα ημο ηυζιμο. Η άζηδζδ ελμοζίαξ ζοκδέεηαζ ιε ηδ εέζδ ημο αζημφκηα ηδκ 

ελμοζία ιέζα ζηζξ θμβμεεηζηέξ πναηηζηέξ ζηζξ μπμίεξ ζοιιεηέπεζ. ημ πθαίζζμ αοηυ, 

επμιέκςξ, δ Davies αλζχκεζ ηδκ αιθζζαήηδζδ ηαζ εβηαηάθεζρδ ηςκ δοαδζηχκ 

έιθοθςκ ηαηδβμνζχκ βζα ηδκ άνζδ ηδξ παηνζανπίαξ.(Davies, 1989, ζζ. 1-3, 12-14) 

 Η Davies, υιςξ, δεκ ακαθφεζ ηζξ ζοκέπεζεξ πμο έπεζ βζα ημκ πχνμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ δ εβηαηάθεζρδ ηςκ δοαδζηχκ  έιθοθςκ ηαηδβμνζχκ ηαζ δ πνυηαζή ηδξ 

παναιέκεζ ζε έκα βεκζηυ εεςνδηζηυ επίπεδμ, πςνίξ κα ηαεζζηά ζαθείξ ηζξ ακαβηαίεξ 

αθθαβέξ ηαζ ηζξ επζδνάζεζξ ημοξ. Με πμζμκ ηνυπμ ιπμνμφκ κα αθθάλμοκ ζημκ εεζιυ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ μζ ηονίανπεξ θμβμεεηζηέξ πναηηζηέξ πμο ζοβηνμημφκ ημκ άκδνα ςξ 

ζζπονυ; Μήπςξ ιε ηδκ εβηαηάθεζρδ ηςκ δοαδζηχκ έιθοθςκ ηαηδβμνζχκ; Αοηυ 

θαίκεηαζ κα οπμζηδνίγεζ δ Davies, δίκμκηαξ ζηδ εεςνία ηδξ έκημκμ ηαζ ζζπονυ 

ιεηαιμκηένκμ παναηηήνα. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ δ εεςνία ηδξ Daviesμιμθςκεί ιε ηζξ 

ιεηαιμκηένκεξ θειζκζζηζηέξ εεςνίεξ ηδξ Hekman ηαζ ηδξ Haraway, μζ μπμίεξ 

ακαθφεδηακ ζημ ηέηανημ ηεθάθαζμ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ αιθζζαδημφκ ημκ έιθοθμ 

δοσζιυ, ιυκμ πμο δ Davies ηίεεηαζ λεηάεανα ζημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

 Η Houston, ιπαίκεζ ζηδ ζογήηδζδ ηαζ, ελεηάγμκηαξ ημ ηείιεκμ ηδξ Davies, 

ζζπονίγεηαζ υηζ ζημκ απμδμιζζιυ ηδξ Davies δεκ απμζαθδκίγεηαζ εάκ ημ γδημφιεκμ 

είκαζ δ πθήνδξ ηαηάνβδζδ ηδξ έκκμζαξ ημο θφθμο ή δ ακαζοβηνυηδζδ ηδξ ζδιαζίαξ 

ημο. φιθςκα ιε ηδκ ζζπονή ενιδκεία ηδξ εέζδξ ηδξ Davies, ημ θφθμ πνέπεζ κα 

ηαηανβδεεί ηαζ ςξ ημζκςκζηή ηαηδβμνία ηαζ ςξ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα. Πνέπεζ 

κα πάρεζ κα ζοκζζηά ιένμξ ηδξ πνμζςπζηήξ ηαοηυηδηαξ ημο αηυιμο. Μία άθθδ, 

μκμιαγυιεκδ ςξ αζεεκέζηενδ, ενιδκεία ηδξ εέζδξ ηδξ Davies οπμζηδνίγεζ υηζ μζ 

ηαηδβμνίεξ άκδναξ ηαζ βοκαίηα πνέπεζ κα ακαζοβηνμηδεμφκ ςξ «ακαπαναβςβζηέξ 

ηαηδβμνίεξ» (reproductivecategories) ηαζ ιυκμ, κα αθμνμφκ ηδ αζμθμβζηή 

ακαπαναβςβή. (Houston, 1996, ζζ. 75-77). Απυ ηδ ιεθέηδ ημο ηεζιέκμο ηδξ, υιςξ, 
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πνμηφπηεζ πςξ δ Davies θαίκεηαζ κα πνμαζπίγεηαζ ηδκ ακάβηδ απαθμζθήξ ηςκ 

δοαδζηχκ έιθοθςκ ηαηδβμνζχκ ηαζ, ιέζς αοηήξ, ηδκ απμδυιδζδ ημο θφθμο υπςξ 

αοηυ έπεζ ζοβηνμηδεεί ζηδ αάζδ ηδξ δζπμημιίαξ ιεηαλφ άκδνα ηαζ βοκαίηαξ. 

 Η ζοθθμβζζηζηή ηδξ Houston επζζδιαίκεζ μνζζιέκεξ παναδμπέξ βζα ηζξ μπμίεξ 

εεςνεί υηζ απμηεθμφκ ηδ αάζδ ηδξ ζηέρδξ ηδξ Davies, παναδμπέξ μζ μπμίεξ αθμνμφκ 

ηδ ζδιαζία ηαζ ηδ ιεηααθδηυηδηα ηςκ έιθοθςκ ηαηδβμνζχκ, πςνίξ, υιςξ, αοηέξ κα 

δδθχκμκηαζ λεηάεανα απυ εηείκδ. Η ιία είκαζ υηζ, εάκ ημ θφθμ δεκ κμείηαζ ιε αάζδ 

θοζζηά παναηηδνζζηζηά, ηυηε δεκ πνεζάγεηαζ κα δζαηδνδεεί ςξ ηεκηνζηυ 

παναηηδνζζηζηυ ζηδκ πνμζςπζηή ηαοηυηδηα. Η δεφηενδ ζοκεπαβυιεκδ παναδμπή  

είκαζ  υηζ ημ θφθμ ιπμνεί κα ηαηανβδεεί ή κα ακαζοζηαεεί εκηεθχξ. Χζηυζμ, μζ 

παναδμπέξ αοηέξ απμηνφπημοκ ηζξ αηυθμοεεξ εκαθθαηηζηέξ παναδμπέξ ηζξ μπμίεξ 

οπεναζπίγεηαζ δ Houston: Σμ θφθμ, πανυθμ πμο δεκ είκαζ θοζζηυ, ιπμνεί κα είκαζ 

ηεκηνζηυ ζηδκ ηαοηυηδηα, ηαεχξ ιπμνεί κα ιαεαίκεηαζ ηαζ κα ζηαεενμπμζείηαζ. 

(Houston, 1996, ζ. 77). Με αοηή ηδ δζαθμνμπμίδζδ, δ Houston επζπεζνεί κα 

δζαηδνήζεζ ηδκ ηεκηνζηυηδηα ημο θφθμο βζα ηδκ ηαοηυηδηα ημο αηυιμο, ηαεχξ ηαζ 

ιζα ζπεηζηή ζηαεενυηδηα ημο θφθμο ζηδ γςή ημο αηυιμο, πεπμζεήζεζξ μζ μπμίεξ 

ζοκάδμοκ ιε ηδκ επζθοθαηηζηή ζηάζδ ηδξ απέκακηζ ζημκ ιεηαιμκηένκμ θειζκζζιυ. 

 Αηυιδ, δ Houston ημκίγεζ εδχ έκα ηφνζμ επζπείνδια ηςκ θειζκζζηνζχκ πμο 

δείπκμοκ ζηεπηζηζζιυ πνμξ ημκ θειζκζζηζηυ ιεηαιμκηενκζζιυ, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ 

ιζα ιεηαηυπζζδ ηδξ ζηέρδξ πένακ ηςκ δοαδζηχκ έιθοθςκ ηαηδβμνζχκ, ιζα 

εβηαηάθεζρδ ημο άκδνα ηαζ ηδξ βοκαίηαξ ςξ ηαηδβμνίαξ, δεκ επζηνέπεζ ηδκ επίηθδζδ 

ηςκ ακαβηχκ ηαζ ηςκ εκδζαθενυκηςκ ηςκ βοκαζηχκ. (Houston, 1996, ζ. 79)  

 Η Houston ζζπονίγεηαζ υηζ δ απμδυιδζδ δεκ ζοκεπάβεηαζ ακαβηαία ηδκ πθήνδ 

εβηαηάθεζρδ ημο θφθμο. Αηυιδ, ημκίγεζ υηζ δ ιδ θοζζηυηδηα ημο θφθμο δεκ 

ζοκεπάβεηαζ υηζ δ ζογήηδζδ ηαθείηαζ κα ηαηεοεοκεεί ζε ιζα πενζμπή πένακ ημο 

θφθμο, ζηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ έιθοθδξ ηαοηυηδηαξ. (Houston, 1996, ζ. 80). Δίκαζ 

δοκαηυκ δ εηπαίδεοζδ κα ζημπεφεζ κα αθήκεζ έκα παζδί κα ιδκ βκςνίγεζ εάκ είκαζ 

αβυνζ ή ημνίηζζ; Υςνίξ κα απακηάεζ άιεζα ζημ ενχηδια αοηυ πμο δ ίδζα εέηεζ ςξ 

νδημνζηυ, δ Houston οπμζηδνίγεζ υηζ, εάκ εεςνδεεί υηζ δ έιθοθδ ηαοηυηδηα 

απμηεθείηαζ απυ παναηηδνζζηζηά ηα μπμία απμδίδμκηαζ απυ ηδκ εηάζημηε ημοθημφνα, 

ηυηε ημ θφθμ ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ ιεηααάθθεηαζ. Δάκ, υιςξ, εεςνδεεί υηζ δ 

έιθοθδ ηαοηυηδηα απμηεθείηαζ ηαοηυπνμκα ηαζ απυ ηδκ αίζεδζδ ημο ακήηεζκ ζε έκα 
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αζμθμβζηυ θφθμ, ηυηε ημ ενχηδια βζα ηδ δοκαηυηδηα αθθαβήξ ημο απμηηά πενίπθμημ 

παναηηήνα. Η Houston ημκίγεζ υηζ μ επακμνζζιυξ ιζαξ έιθοθδξ ηαοηυηδηαξ 

παναηηδνίγεηαζ απυ πμθφ ιεβάθδ δοζημθία, εκχ δ εβηαηάθεζρδ ημο θφθμο ςξ 

ζημζπείμο ηδξ ηαοηυηδηαξ έπεζ άβκςζηεξ ζοκέπεζεξ. (Houston, 1996, ζ. 81). Αηυιδ 

ηαζ δ Houston, θμζπυκ, δέπεηαζ ηδ δοκαηυηδηα αθθαβήξ ηδξ ημζκςκζηά 

ηαηαζηεοαζιέκδ έιθοθδξ ηαοηυηδηαξ, ημκίγμκηαξ, αέααζα, ηδ δοζημθία ιζαξ ηέημζαξ 

αθθαβήξ ηαζ, ειιέζςξ, ηζεέιεκδ εκακηίμκ ηδξ εέζδξ βζα ηδ δζεηδίηδζδ ημο 

επακμνζζιμφ ηδξ έιθοθδξ ηαοηυηδηαξ, πυζς ιάθθμκ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

 Η Houston, θμζπυκ, ηαηαθήβεζ ζημ υηζ δ ηαηάνβδζδ ηςκ έιθοθςκ 

ηαεμνζζιχκ βζα ηδκ άνζδ ηδξ παηνζανπίαξ ζοκεπάβεηαζ ηδκ οζμεέηδζδ ηδξ ιίαξ απυ 

δφμ αιθζζαδηήζζιεξ παναδμπέξ: Η πνχηδ είκαζ υηζ δ ακδνζηή οπενμπή πνμηαθείηαζ 

απυ ηδκ έιθοθδ δζάηνζζδ ηαζ δ δεφηενδ είκαζ υηζ μζ έιθοθεξ δμιέξ είκαζ ζενανπζηέξ 

ζηδ αάζδ ηδξ δζαθμνάξ ηςκ δφμ θφθςκ. Δθυζμκ μζ παναδμπέξ αοηέξ δεκ 

ηεηιδνζχκμκηαζ, δ Houston απμννίπηεζ ηδκ ακάβηδ ηαηάνβδζδξ ηδξ έιθοθδξ 

ηαηδβμνίαξ βζα ιζα πζμ δίηαζδ ςξ πνμξ ηα θφθα ημζκςκία. (Houston, 1996, ζ. 82). 

Απυ ηδκ άθθδ, δ Houston ελεηάγεζ ςξ εκαθθαηηζηή ηδκ ακάβηδ ακαζοβηνυηδζδξ ημο 

θφθμο, ηδκ μπμία θαίκεηαζ κα επζηνμηεί, ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ, εάκ αθθάλεζ ιυκμ δ 

ζδιαζία ηςκ εκκμζχκ βοκαίηα ηαζ άκδναξ, δ αάζδ ηονζανπίαξ ηςκ ακδνχκ ιπμνεί κα 

ανεεί. Η έκκμζα άκδναξ κα ιδκ ζδιαίκεζ ηονζανπία, αθθά, παν’ υθα αοηά, δ 

ηαηδβμνία άκδναξ κα παναιείκεζ, κα ιδκ ηαηανβδεεί ςξ ηαηδβμνία. (Houston, 1996, 

ζ. 83) 

 Η Houston, θμζπυκ, εκχ λεηζκά ηδ ζοθθμβζζηζηή ηδξ απυ ηδκ πναβιάηεοζδ 

ημο γδηήιαημξ ηδξ ηαηάνβδζδξ ηςκ έιθοθςκ ηαεμνζζιχκ βζα ιζα έιθοθδ δζηαζμζφκδ 

ζηδκ εηπαίδεοζδ, εηηζιάηαζ υηζ δεκ επζηεκηνχκεηαζ εκ ηέθεζ ζηδκ εηπαίδεοζδ αθθά 

ζηνέθεηαζ ζε ιζα βεκζηυηενδ ελέηαζδ ημο γδηήιαημξ ημο θφθμο ζημκ 

ιεηαιμκηενκζζιυ, ηαζ ιάθζζηα εκ ζπέζεζ, ηονίςξ, ιε ημ ηείιεκμ ηδξ Davies, βεβμκυξ 

πμο δοζπεναίκεζ ηδ ιεθέηδ ημο οπυ ελέηαζδ γδηήιαημξ. Ακηζηζεέιεκδ ιε ηδ Davies, 

απμννίπηεζ ηδκ ακάβηδ ιζαξ νζγμζπαζηζηήξ ηαηάνβδζδξ ηςκ έιθοθςκ ηαεμνζζιχκ 

ζημ πθαίζζμ ιζαξ απμδμιζζηζηήξ πνμζέββζζδξ βζα ημ θφθμ ηαζ, ειιέζςξ, μ ζζπονζζιυξ 

αοηυξ πενκάεζ ηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ςξ ημζκςκζηυ εεζιυ. Πνμηφπηεζ, θμζπυκ, 

ειιέζςξ, απυ ηδκ επζθοθαηηζηή ζημκ θειζκζζηζηυ ιεηαιμκηενκζζιυ ζοθθμβζζηζηή ηδξ 

υηζ, ζφιθςκα ιε ηδ Houston, δ εηπαίδεοζδ δεκ πνέπεζ κα ηαηανβήζεζ ημοξ έιθοθμοξ 

ηαεμνζζιμφξ. Μπμνεί κα εηθαιαάκεζ ημ θφθμ ςξ ζφκμθμ ημζκςκζηχκ 
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παναηηδνζζηζηχκ ηα μπμία είκαζ δοκαηυκ κα ιεηααθδεμφκ, ακαζοβηνμηχκηαξ, έηζζ, 

θφθμ, χζηε κα ιδκ ζοκδέεζ ημκ άκδνα ιε ηδκ ηονζανπία. Αξ ζδιεζςεεί, υιςξ, υηζ 

αηυιδ ηαζ αοηή δ εέζδ βζα ηδ δοκαηυηδηα ακαζοβηνυηδζδξ ημο θφθμο, πανυθμ πμο 

είκαζ επζθοθαηηζηή ζημκ θειζκζζηζηυ ιεηαιμκηενκζζιυ, δζαηδνεί ιζα ηάζδ πνμξ 

αοηυκ, πάνδ ζε αοηή ηδκ δοκαηυηδηα ακαζοβηνυηδζδξ ημο θφθμο πςνίξ αέααζα ηδκ 

εβηαηάθεζρδ ηςκ έιθοθςκ ηαεμνζζιχκ. 

 ιςξ, ακηίεεηα ιε ηδκ επζθοθαηηζηή ζημκ θειζκζζηζηυ ιεηαιμκηενκζζιυ εέζδ 

ηδξ Houston ηαζ πνμπςνχκηαξ αηυιδ παναπένα απυ ηδ ιεηαιμκηένκα εέζδ ηδξ 

Davies, δ KathrynPaulyMorgan οπεναζπίγεηαζ ηδκ ακάβηδ απαθμζθήξ ημο θφθμο ςξ 

ημζκςκζηήξ ηαηδβμνίαξ. Ακαπηφζζμκηαξ ημκ ζοθθμβζζιυ ηδξ, ακαβκςνίγεζ ανπζηά υηζ 

μζ έιθοθεξ ηαηδβμνίεξ έπμοκ ηαεζενςεεί ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ άθθςκ, ςζηυζμ, 

βίκμκηαζ δζαηνίζεζξ ζηα άημια ζηδ αάζδ ημο θφθμο ημοξ, υηακ δ ηονζανπία ηαζ δ 

ακςηενυηδηα απμδίδεηαζ ιυκμ ζημοξ άκδνεξ. ημ πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ιζα 

ιεβαθφηενδ εκεάννοκζδ, παναδείβιαημξ πάνζκ, ηςκ αβμνζχκ ζηδκ ηάλδ κα εέημοκ 

ενςηήιαηα ηαζ κα ζοιιεηέπμοκ ζημ ιάεδια, ηαεχξ ηαζ δ έιθαζδ ζηα ενςηήιαηα βζα 

ηα μπμία αοηά εκδζαθένμκηαζ, απμηεθμφκ ζελζζηζηέξ πναηηζηέξ, πανά ηζξ πζεακέξ 

πνμζπάεεζεξ μνζζιέκςκ εηπαζδεοηζηχκ κα απμθεφβμοκ βεκζηά ημκ ζελζζιυ ζηδκ 

ηάλδ. Η Morgan, θμζπυκ, πνμηείκεζ ηδ νζγμζπαζηζηή εέζδ υηζ μζ ημζκςκζημί εεζιμί 

ηαθμφκηαζ κα δζεηδζημφκ έιθοθδ εθεοεενία, πνμηεζιέκμο κα ελαθεζθεεί μ ζελζζιυξ 

ςξ ημζκςκζηυ παναηηδνζζηζηυ. (Morgan, 1996, ζζ. 41-44) 

 Η Morgan, υιςξ, ζοκδέεζ ζηεκά ηδκ έιθοθδ εθεοεενία ιε ηδκ απαθμζθή ημο 

θφθμο ςξ ημζκςκζηήξ ηαηδβμνίαξ, άνα ιε ηδκ απαθμζθή ηςκ έιθοθςκ ηαεμνζζιχκ. 

Τπμζηδνίγεζ υηζ δ απαθμζθή ημο θφθμο, δ πθήνδξ ελάθεζρή ημο ςξ ημζκςκζηή 

ηαηδβμνία, είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ ελάθεζρδ ημο ζελζζιμφ. Μζα ηέημζμο είδμοξ 

έιθοθδ εθεοεενία ζοκεπάβεηαζ υηζ ημ θφθμ παφεζ κα απμηεθεί ζδιακηζηυ 

παναηηδνζζηζηυ ηδξ ηαοηυηδηαξ ημο αηυιμο, δεκ απμηεθεί ηαηδβμνία ηαλζκυιδζδξ. Η 

Morgan επζζδιαίκεζ ζηδ αάζδ αοηή υηζ δ εηπαίδεοζδ ηαθείηαζ κα ιδ δζαζςκίγεζ 

εθαηηςιαηζηέξ ημζκςκζηέξ πναβιαηζηυηδηεξ, υπςξ μ ζελζζιυξ. (Morgan, 1996, ζ. 45) 

 Δπζπεζνχκηαξ κα ζηδνίλεζ ηδ εέζδ ηδξ, δ Morgan ζζπονίγεηαζ υηζ ζηζξ 

ημζκςκίεξ ιε έκημκμ ζελζζιυ, δ εηιεηάθθεοζδ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ δ ζελμοαθζηή αία 

εκακηίμκ ημοξ είκαζ πνυδδθδ ηαζ ιυκμ δ απαθμζθή ημο θφθμο εα ιπμνμφζε κα 

ελαθείρεζ ημκ ζελζζιυ ηαζ ηζξ ζοκέπεζέξ ημο. ιςξ, αηυιδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ιζαξ 
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ιδ ζελζζηζηήξ ημζκςκίαξ δ μπμία πνδζζιμπμζεί ημ θφθμ ςξ ηαηδβμνία ζηδ ημζκςκζηή 

μνβάκςζδ, δ εβηαηάθεζρδ ημο θφθμο, ζφιθςκα ιε ηδκ Morgan, είκαζ δ μνευηενδ 

επζθμβή. Γζυηζ, δ απυδμζδ έιθοθδξ ηαηδβμνίαξ ζημ άημιμ ηαηά ηδ βέκκδζδ δεκ 

μιμθςκεί ιε ιζα εημφζζα ακάθδρδ ηδξ έιθοθδξ ηαηδβμνίαξ ςξ έκα ζφκμθμ 

ημζκςκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ. Αηυιδ, ζφιθςκα ιε ηδ Morgan, δ εεχνδζδ ημο 

θφθμο ςξ ηαηδβμνία ημζκςκζηήξ μνβάκςζδξ ζοκεπάβεηαζ ιζα έιθοθα δζπμημιδιέκδ 

ημζκςκία, δ μπμία πςνίγεζ ηα ιέθδ ηδξ ζε ηθεζζηέξ έιθοθεξ μιάδεξ. Η απαθμζθή ημο 

θφθμο, απυ ηδκ άθθδ, δεκ εα ςεμφζε ζημκ έιθοθμ ελακαβηαζιυ, ζε ιζα ακαβηαζηζηή 

χεδζδ πνμξ ηδ ζοιιυνθςζδ ιε ηα δοαδζηά έιθοθα πνυηοπα. (Morgan, 1996, ζζ. 46-

48).  

 Δκχ μ έιθοθμξ δοσζιυξ ζοκζζηά έκα ζδιακηζηυ οπυ αιθζζαήηδζδ γήηδια ζημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ ζημ πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, 

εκημφημζξ, δ αλίςζδ ηδξ Morgan βζα απαθμζθή ηςκ έιθοθςκ ηαεμνζζιχκ δεκ 

δζηαζμθμβείηαζ επανηχξ ςξ ακαβηαία ημοθάπζζημκ ακαθμνζηά ιε ηδκ εηπαίδεοζδ ςξ 

εεζιυ. Η Morgan οπεναιφκεηαζ βζα ηδκ ακάβηδ απαθμζθήξ ηδξ έιθοθδξ ηαηδβμνίαξ, 

αηυιδ ηαζ υζμκ αθμνά ημκ εεζιυ ηδξ εηπαίδεοζδξ, εέημκηαξ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, ημκ 

ζοθθμβζζιυ ηδξ ζημ πθαίζζμ ημο θειζκζζηζημφ ιεηαιμκηενκζζιμφ, πανυθμ πμο δ ίδζα 

δεκ ακαθένεζ ημκ υνμ αοηυ, ηαζ δζαηοπχκεζ αοηή ηδκ αηναία ιεηαιμκηένκα εέζδ. 

ιςξ, δεκ ελδβεί πεναζηένς ζε ηζ αηνζαχξ ζοκίζηαηαζ αοηή δ πνμηεζκυιεκδ 

απαθμζθή ηδξ έιθοθδξ ηαηδβμνίαξ, ηαζ εζδζηά ζηδκ εηπαίδεοζδ, δζαηδνχκηαξ έκα 

εμθυ ημπίμ υζμκ αθμνά ημ γήηδια αοηυ. 

 Με αάζδ ηδκ παναπάκς ακάθοζδ, πνμηφπηεζ υηζ μ ιεηαιμκηένκμξ θειζκζζιυξ 

ζημ πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, υπςξ ακαθφεδηε ιε αάζδ δζαθμνεηζηά ιεηαλφ ημοξ 

ηείιεκα, ειθακίγεηαζ ιε ιενζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ, ιε ιεηνζμπαεείξ αθθά ηαζ ζζπονέξ 

εέζεζξ ηαζ, αζθαθχξ, ακαιεηνζέηαζ ιε ακηζηζεέιεκεξ ζε αοηυκ πνμηάζεζξ. Η παναδμπή 

ημο θειζκζζηζημφ ιεηαιμκηενκζζιμφ υηζ δ ηαηδβμνία βοκαίηα δεκ ιπμνεί κα 

εηπνμζςπεί υθεξ ηζξ βοκαίηεξ δεκ ηαοηίγεηαζ ακαβηαία ιε ηδκ αηναία ιεηαιμκηένκα 

εβηαηάθεζρδ ημο θφθμο. Η Irigaray, παναδείβιαημξ πάνζκ, δζαηδνεί ημκ έιθοθμ 

δοσζιυ εκχ δ Houston ακηζηίεεηαζ ζηδκ ακάβηδ ηαηάνβδζδξ ηςκ έιθοθςκ 

ηαεμνζζιχκ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Η ιεηαιμκηένκα εεχνδζδ ημο θφθμο 

δζεηδζηεί ηδκ άνζδ ηςκ έιθοθςκ δζαηνίζεςκ ηαζ ηδξ έιθοθδξ ζενανπίαξ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ, δίκμκηαξ ζδιαζία ζε ηάεε έιθοθδ ειπεζνία ηαζ απμδεπυιεκδ ηδ 

δζαθμνά. ιςξ, απμηεθεί ιζα πμθφ νζγμζπαζηζηή ηίκδζδ, δ μπμία, ιαγί ιε ηζξ 
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δζαηνίζεζξ, αίνεζ, ή ημοθάπζζημκ απμζηαεενμπμζεί, ημ ίδζμ ημ θφθμ ηαζ ημ ηονίανπμ 

έιθοθμ ζφζηδια. 

 Με αάζδ ηδκ παναπάκς ακάθοζδ, δ ενβαζία αοηή οπμζηδνίγεζ ζε αοηή ηδκ 

εκυηδηα υηζ δ ιεηαιμκηένκα θειζκζζηζηή πνμζπάεεζα κα ιεηαζπδιαηζζηεί υθμ ημ 

ζφζηδια ζημ μπμίμ πανάβμκηαζ μζ ακζζυηδηεξ δεκ ζοκεπάβεηαζ ηαη΄ακάβηδ ηδκ 

εβηαηάθεζρδ ηςκ έιθοθςκ ηαεμνζζιχκ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ αθθά ιπμνεί κα 

αθμνά ιζα πνμζπάεεζα ακαζοβηνυηδζδξ ημο θφθμο έλς ηαζ πένα απυ ημοξ 

ηονίανπμοξ δοσζιμφξ, ηδκ μπμία ακαδεζηκφεζ ςξ δοκαηυηδηα. 

 ημ ζδιείμ αοηυ πνμηφπηεζ ημ ενχηδια πχξ ιπμνεί κα ζοκδέεηαζ δ 

ιεηαιμκηένκα ηάζδ απαθμζθήξ ηςκ δοαδζηχκ έιθοθςκ ηαηδβμνζχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ 

ιε ηδκ επζηεθεζηζηή εεςνία ηδξ Butler βζα ημ θφθμ. Η επυιεκδ εκυηδηα ελεηάγεζ πχξ 

ιπμνεί κα μζηεζμπμζδεεί ζηδκ εηπαίδεοζδ δ επζηεθεζηζηή εεςνία ηδξ Butler βζα ημ 

θφθμ ηαζ ηζ ιπμνεί κα πνμζθένεζ πεναζηένς δ εεςνία αοηή ζηδ ζογήηδζδ βζα ηδκ 

εηπαίδεοζδ εκηυξ ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζηζημφ παναηηήνα ηδξ. 

 

5.6 Η επηηειεζηηθή ζεωξία γηα ην θύιν ζηελ εθπαίδεπζε 

Η Butler οπμζηδνίγεζ υηζ δ επακακμδιαημδυηδζδ ηδξ ηαηδβμνίαξ «πνμζςπζηυ» ζηδ 

θειζκζζηζηή εεςνία ηαζ δ ζοιπενίθδρδ ημοξ ζηζξ πμθζηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ δμιέξ 

ζοκεπάβμκηαζ ζοβηνυηδζδ ηαζ ακαπαναβςβή ηςκ έιθοθςκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ 

ζπέζεςκ ιέζς ηςκ πνάλεςκ ηςκ οπμηεζιέκςκ. (Butler, 2006, ζζ. 387-388). 

Ακαβκςνίγεζ ηδ ζδιαζία ηςκ αημιζηχκ πνάλεςκ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο θφθμο, 

πανυθμ πμο πνμζδίδεζ ζε αοηή ζοθθμβζηυ παναηηήνα. Οζ πνάλεζξ ηςκ ιαεδηχκ εα 

ιπμνμφζε κα εεςνδεεί υηζ ακαπανάβμοκ ηαζ ζοβηνμημφκ έιθοθεξ ηαηαζηάζεζξ; Η 

ζογήηδζδ, θμζπυκ, μδδβείηαζ ζηδκ ελέηαζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ Butler βζα ημ θφθμ εκ 

ζπέζεζ ιε ημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

 Η εεςνία ηδξ Butler ακαθφεζ ηδκ έκκμζα θφθμ ςξ ηαοηυηδηα πμο ζοβηνμηείηαζ 

εκενβδηζηά απυ ηα οπμηείιεκα ιέζα ζημκ πνυκμ ηαηά ηδκ επακάθδρδ πνάλεςκ δ 

μπμία επζδέπεηαζ απυ οθμθμβζηή ηοπμπμίδζδ. (Butler, 2006, ζζ. 382). Τπμζηδνίγεηαζ 

υηζ μ εεζιυξ ηδξ εηπαίδεοζδξ απμηεθεί έκακ πανάβμκηα πμο ζοκηεθεί ζηδ δζενβαζία 

ηδξ εβηαείδνοζδξ ημο θφθμο ςξ ιζα επακαθδπηζηή απυπεζνα πνάλεςκ, ηαεχξ μζ 

ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ πενκμφκ ζημ ζπμθείμ πμθφ ηαζ πμζμηζηυ πνυκμ ζε δζάθμνεξ 
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θάζεζξ ηδξ γςήξ ημοξ ςξ παζδζά. ημ πκεφια ηδξ εεςνίαξ ηδξ Butler, δ έιθοθδ 

ηαοηυηδηα ηςκ ιαεδηχκ ζοκεπίγεζ κα ζοβηνμηείηαζ ηαζ κα εβηαεζδνφεηαζ ζηα ζπμθζηά 

ημοξ πνυκζα ιέζα απυ ηζξ εκενβδηζηέξ ημοξ πνμζπάεεζεξ ηαζ πνάλεζξ. Αοηή δ 

οθμθμβζηά ηοπμπμζδιέκδ επακάθδρδ πνάλεςκ μζ μπμίεξ ζοβηνμημφκ ημ θφθμ 

θαιαάκεζ πχνα ηαζ ζημ ζπμθείμ, υπμο μζ ιαεδηέξηαζ μζ ιαεήηνζεξ ηαθμφκηαζ ζοκήεςξ 

κα εκζςιαηχζμοκ ιζα ημζκςκζηά απμδεηηή ζοιπενζθμνά ιε αάζδ ημ θφθμ ημοξ. Η 

έιθοθδ ηαοηυηδηα, υιςξ, ιπμνεί κα πηίγεηαζ πεναζηένς ιένα ιε ηδ ιένα ιε αάζδ ηζξ 

ζοβηνμηδηζηέξ πνάλεζξ ηςκ ιαεδηχκ ςξ έιθοθςκ οπμηεζιέκςκ, μζ μπμίεξ 

επδνεάγμκηαζ ηαζ απυ ηα ενεείζιαηα ηα μπμία παίνκμοκ μζ ιαεδηέξηαζ μζ ιαεήηνζεξ 

ζημ πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

 Η Butler οπμζηδνίγεζ υηζ δ πναβιάηςζδ ημο θφθμο ζημ πθαίζζμ ηςκ ηακυκςκ 

ηαζ απαβμνεφζεςκ ιζαξ ημζκςκίαξ δεκ ιπμνεί κα είκαζ ηαεανά αημιζηυ γήηδια αθθά, 

πανά ηζξ αημιζηέξ ζδζαηενυηδηεξ πμο οθίζηακηαζ, εκηάζζεηαζ ζηζξ πμθζηζζιζηέξ 

ζπέζεζξ ηδξ ημζκςκίαξ. (Butler, 2006, ζζ. 394-395, 402). Καηά ηδ ιεθέηδ ηδξ εεςνίαξ 

ηδξ Butler, υιςξ, δ CharlotteChadderton επζζδιαίκεζ υηζ δ δβειμκζηή εηενμθοθμθζθία 

ηονζανπεί ζηα ζπμθεία ηαζ επζαάθθεηαζ ζημκ ηαεμνζζιυ ημο θφθμο. Με άθθα θυβζα, 

ζζπονίγεηαζ υηζ ηα ζπμθεία ακαπανάβμοκ ζηαεενέξ ζοθθήρεζξ ημο θφθμο ηαζ ηδξ 

ζελμοαθζηυηδηαξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ δβειμκζηήξ εηενμθοθμθζθίαξ, αθμφ, υπςξ 

οπμζηδνίγεζ ηαζ δ Butler, ημ θφθμ ηαζ δ ζελμοαθζηυηδηα είκαζ αλεπχνζζηα 

ζοκδεδειέκα. (Chadderton, 2018, ζζ. 37-38). ημ ίδζμ πκεφια, δ WendyKohli 

οπμζηδνίγεζ υηζ μζ επακαθαιαακυιεκεξ ζοβηνμηδηζηέξ πνάλεζξ ημο έιθοθμο 

οπμηεζιέκμο ζηδνίγμκηαζ ζηζξ εηάζημηε ημζκςκζηέξ ζοιαάζεζξ ηαζ ζηζξ ακηίζημζπεξ 

ημζκςκζηέξ νοειζζηζηέξ πναηηζηέξ. ημ ζπμθείμ ημ παζδί ιαεαίκεζ ηζ είκαζ απμδεηηυ 

κα ηάκεζ ηαζ κα είκαζ, ηαεχξ ζοβηνμηείηαζ ςξ άημιμ. (Kohli, 1999, ζ. 321-322). 

Δπμιέκςξ, ζηδ αάζδ αοηή, δ δζαζθάθζζδ ιζαξ έιθοθδξ ζοιπενζθμνάξ ζημ ζπμθείμ, μζ 

ηακυκεξ ηαζ μζ απαβμνεφζεζξ ηίεεκηαζ ιέζα ζηζξ ημζκςκζηέξ ζοιαάζεζξ ημο εηάζημηε 

πμθζηζζιζημφ πθαζζίμο. Η Chadderton ηαζ δ Kohli ειιέκμοκ ζηδκ ηονζανπία ηδξ 

δβειμκζηήξ εηενμθοθμθζθίαξ ζημ ζπμθείμ πςνίξ κα αθήκμοκ πενζεχνζμ βζα 

εκαθθαηηζηέξ έιθοθεξ επζηεθέζεζξ. Φαίκεηαζ, υιςξ, πςξ εηθνάγμοκ ηαηά ηάπμζμ 

ηνυπμ ηδ εέζδ ηδξ Butler υηζ ημ θφθμ ςξ ιζα επζηεθεζηζηή ηαοηυηδηα επζαάθθεηαζ απυ 

ηδκ ημζκςκία ςξ ηακμκζζηζηυ πνυηαβια. 

 ημ ίδζμ πκεφια, δ Emma Renold δζελήβαβε ιζα εεκμβναθζηή ένεοκα ζηδκ 

ηεθεοηαία ηάλδ Γδιμηζηχκ πμθείςκ ηδξ Αββθίαξ ακαθμνζηά ιε ημ πχξ εζζάβεηαζ δ 
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εηενμθοθμθζθία ζημ ζπμθείμ ηαηά ηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ έιθοθςκ ηαοημηήηςκ ηςκ 

ιαεδηχκ. Τπμζηδνίγεζ ηαζ αοηή υηζ ημ «εηενμθοθμθζθζηυ πθέβια» πμο επζηαθείηαζ δ 

Butler είκαζ πμθφ ζζπονυ ζημκ πχνμ ημο ζπμθείμο. Με άθθα θυβζα, μζ έιθοθεξ 

ηαοηυηδηεξ ηςκ παζδζχκ ζημ ζπμθείμ ακαπανάβμκηαζ ιέζα ζημ εηενμθοθμθζθζηυ 

πθαίζζμ. (Renold, 2000, ζζ. 309-316∙ Renold, 2006, ζ. 491)  

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε ηδκ ένεοκα ηδξ Renold, ηα ημνίηζζα ζημ 

ζπμθείμ εκδζαθένμκηαζ βζα ημ αάνμξ ημοξ, πνμαάθθμοκ ηδκ ακάβηδ βζα δίαζηα, θμνμφκ 

ημκηέξ θμφζηεξ, ακηαθθάζζμοκ ιοζηζηά βνάιιαηα ηαζ ιδκφιαηα, ηαζ βεκζηά 

ζοβηνμημφκηαζ ςξ εηενμθοθζηά ηαζ εθηοζηζηά βζα ηα αβυνζα ζχιαηα, ζοκδέμκηαξ 

άιεζα ηδκ εθηοζηζηυηδηα ιε ηδκ εηενμθοθζηή επζεοιία. Μάθζζηα, ηα ημνίηζζα 

πνμζπαεμφκ κα θαίκμκηαζ εθηοζηζηά αθθά, πανάθθδθα, πνμζπαεμφκ κα ιδκ ημ 

παναηάκμοκ ζε αοηυ ηαζ παναηηδνζζημφκ άζπδια. Απυ ηδκ άθθδ, μνζζιέκα ημνίηζζα 

δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ αοηή ηδ ζοκήεδ ζοβηνυηδζδ ηδξ εδθοηυηδηαξ, ηαεχξ δεκ 

ανέζημκηαζ ζημ αδφκαημ ημνιί ηαζ επζθέβμοκ κα οζμεεηήζμοκ έκα δζαθμνεηζηυ 

εκαθθαηηζηυ βοκαζηείμ ζηοθ, πζμ άκεημ ηαζ αεθδηζηυ, οπμααειίγμκηαξ ηαηά ηάπμζμ 

ηνυπμ ημκ ηονίανπμ εηενμθοθζηυ θυβμ, υιςξ ηδκ ίδζα ζηζβιή επζαεααζχκμκηάξ ημκ, 

εηθνάγμκηαξ ηδκ επζεοιία ημοξ βζα ηάπμζμ αβυνζ. (Renold, 2000, ζζ. 309-316∙ 

Renold, 2006, ζ. 491) 

 φιθςκα ιε ηδκ ίδζα ένεοκα, δ Renold οπμζηδνίγεζ υηζ ηαζ ηα αβυνζα 

αζθαθχξ ζοβηνμημφκηαζ ιέζς ηδξ ηονίανπδξ «οπμπνεςηζηήξ εηενμθοθμθζθίαξ». Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ηα αβυνζα επζδεζηκφμοκ αιθίεοιδ ζηάζδ πνμξ ηα ημνίηζζα, ηαεχξ, 

απυ ηδ ιία, εέθμοκ κα ηα πνμζεββίζμοκ αθθά, απυ ηδκ άθθδ, ηα πεζνάγμοκ ιε 

ζανηαζηζηέξ εηθνάζεζξ. Τπμζηδνίγεηαζ υηζ δ εηενμθοθμθζθία ζηα αβυνζα ζημ 

Γδιμηζηυ πμθείμ δζαιμνθχκεηαζ ηαζ πένα απυ ηζξ εηενμθοθμθζθζηέξ πναηηζηέξ υπςξ 

ημ αβυνζ κα βίκεζ αβυνζ (boyfriend) ιζα ημπέθαξ, ηαεχξ αθμνά εζδζηέξ επζθμβέξ 

εκαζπυθδζδξ υπςξ ημ πμδυζθαζνμ ηαζ βεκζηά μ αεθδηζζιυξ ςξ άζηδζδ δοκαημφ 

ζχιαημξ η.α.. Αηυιδ, ζφιθςκα ιε ηδκ ένεοκα ηδξ Renold, ζηδκ πενίπηςζδ πμο ηα 

ημνίηζζα ηα απμννίπημοκ, ηα αβυνζα ζοβηνμημφκ ηδκ εηενμθοθμθζθζηή ημοξ 

ηαοηυηδηα ιέζς ιζζμβοκζηχκ θυβςκ. (Renold, 2000, ζζ. 318-323) 

 Η Renold επζζδιαίκεζ, ζφιθςκα ιε ηδκ ένεοκά ηδξ, υηζ ζημ ζπμθείμ ηα παζδζά 

–αβυνζα ηαζ ημνίηζζα– ηα μπμία ακηζζηέημκηαζ ζηδκ ηονίανπδ εηενμθοθμθζθζηή 

ηαοηυηδηα ηαζ δεκ ζοιιεηέπμοκ ζηζξ ζοκήεεζξ ζπέζεζξ αβμνζχκ ημνζηζζχκ ζημ 
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ζπμθείμ, αζχκμοκ ιζα ημνμσδεοηζηή ή ηαζ ελεοηεθζζηζηή ακηζιεηχπζζδ απυ ηα 

οπυθμζπα παζδζά. Απυ ηδκ άθθδ, υιςξ, ζφιθςκα ιε ηδ Renold, αβυνζα ηαζ ημνίηζζα 

ηα μπμία επζηεθμφκ ηακμκζζηζηέξ ακδνζηυηδηεξ ηαζ εδθοηυηδηεξ ιπμνμφκ ηαοηυπνμκα 

κα ακαηνέπμοκ έιθοθμοξ ηακυκεξ πςνίξ κα «ηζιςνμφκηαζ» απυ ηα άθθα παζδζά. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, δ Renold ζζπονίγεηαζ υηζ ηα αβυνζα ηαζ ηα ημνίηζζα ηα μπμία 

ζοιιεηέπμοκ ζηζξ εηενμθοθυθζθεξ ζπέζεζξ ηαζ εηθνάγμοκ ηακμκζηά ημ ηονίανπμ 

εηενμθοθμθζθζηυ πθέβια εα ιπμνμφζακ ηαοηυπνμκα κα οπμκμιεφζμοκ έιθοθμοξ 

ηακυκεξ, ζακ έκα είδμξ παζπκζδζμφ, ηαεχξ έπμοκ ήδδ ελαζθαθίζεζ ηδ εέζδ ημοξ ζηδ 

ζοβηεηνζιέκδ εηενμζελμοαθζηή ζενανπία ημο ζπμθείμο. Παναδείβιαημξ πάνζκ, έκα 

αβυνζ πμο έπεζ ελαζθαθίζεζ υηζ είκαζ επζεοιδηυ ζηα ημνίηζζα ημο ζπμθείμο εα 

ιπμνμφζε ιζα ιένα κα οπμδοεεί ημκ μιμθοθυθζθμ. (Renold, 2006, ζζ. 499-505) 

  Η ένεοκα ηδξ Renold ακαθφεζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ηδκ ηονζανπία ηδξ 

εηενμθοθμθζθίαξ ζημ ζπμθείμ, αθμνά ηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ έιθοθςκ ηαοημηήηςκ ιε 

αάζδ ηζξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ ημκ ηνυπμ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ ημνζηζζχκ ηαζ αβμνζχκ 

ζημκ πχνμ ημο ζπμθείμο, πςνίξ, υιςξ, κα είβεηαζ άιεζα ζηδκ ένεοκά ηδξ δ ίδζα δ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία εκ ζπέζεζ ιε ηδκ έιθοθδ ηαοηυηδηα. 

 Η CarriePaechter δέπεηαζ υηζ δ εεςνία ηδξ Butler ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί 

ςξ πθαίζζμ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ έιθοθςκ επζηεθέζεςκ ηςκ παζδζχκ ζημ ζπμθείμ. 

ιςξ, επζζδιαίκεζ υηζ ζηδκ ένεοκα βζα ημ θφθμ ζηδκ εηπαίδεοζδ δεκ έπεζ 

αιθζζαδηδεεί δ εθανιμβή ημο οπμπνεςηζημφ εηενμθοθμθζθζημφ πθέβιαημξ ζηα 

παζδζά. ηδ αάζδ αοηή, δ Paechter δζαηοπχκεζ δφμ πνμαθήιαηα ακαθμνζηά ιε ηδκ 

εθανιμβή ηδξ εηενμθοθμθζθίαξ ζηδ ιεθέηδ ηςκ έιθοθςκ επζηεθέζεςκ ηςκ παζδζχκ 

ζημ ζπμθείμ. Πνχημκ, ημ εηενμθοθμθζθζηυ πθέβια εκχ εειεθζχκεηαζ ζε ζδέεξ πμο 

αθμνμφκ ηδ ζοιιεημπή ζηδκ πμθζηζηή ημζκςκία, ηα παζδζά  δεκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ 

ζε αοηήκ. Γεφηενμκ, δ ζηεκή ζφκδεζδ ηςκ έιθοθςκ επζηεθέζεςκ ηδξ 

εηενμθοθμθζθίαξ ιε ηδκ επζεοιία, υπςξ ζοθθαιαάκεηαζ απυ ηδκ Butler, 

επζηεκηνχκεηαζ ηονίςξ ζηζξ ειπεζνίεξ ηςκ εκδθίηςκ ηαζ, ιάθζζηα, ζηδκ ηαηεφεοκζδ 

ηδξ επζεοιίαξ πνμξ ημκ ζημπυ ηδξ ακαπαναβςβήξ. φιθςκα ιε ηδκ Paechter, θμζπυκ, 

αθμφ ηα παζδζά ςξ άημια δεκ ζοιιεηέπμοκ ζηδκ πμθζηζηή ημζκςκία υπςξ μζ εκήθζημζ 

ηαζ δεκ αζχκμοκ ημ εηενμθοθμθζθζηυ πθέβια υπςξ αηνζαχξ μζ εκήθζημζ, δεκ ιπμνεί κα 

οπμζηδνζπηεί υηζ απμηεθμφκ ελ μθμηθήνμο ιένμξ ημο εηενμθοθμθζθζημφ πθέβιαημξ. 

Δπμιέκςξ, δεκ πνέπεζ κα εεςνείηαζ δεδμιέκδ δ πθαζζίςζδ ηςκ έιθοθςκ επζηεθέζεςκ 

ηςκ παζδζχκ ζηδκ εηενμθοθμθζθία. Μάθζζηα, δ ζοιιυνθςζδ ηςκ ιζηνχκ ηονίςξ 
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παζδζχκ ζημ εηενμθοθμθζθζηυ πθέβια είκαζ ζηεκά δειέκδ ιε ηδκ επζεοιία ημοξ κα 

ζοιιεηέπμοκ ηαζ κα εκηάζζμκηαζ ζημκ ηυζιμ ηςκ εκδθίηςκ. (Paechter, 2018, ζζ. 

989-996) 

 Η εεςνία ηδξ Butler, υιςξ, πένα απυ ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ ηονίανπδξ 

εηενμθοθμθζθίαξ, πνμζδίδεζ ζηδκ έιθοθδ ηαοηυηδηα ιζα νεοζηυηδηα, ιζα 

ιεηααθδηυηδηα ηαζ ιζα ηαεδιενζκή ηαζ ζοκεπή ζοβηνυηδζδ, ηδκ μπμία μ εεζιυξ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ ηαθείηαζ κα δζαπεζνζζηεί. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ, ζφιθςκα ιε ηδ Butler, δ 

ζοβηνυηδζδ ημο «άκδνα» δεκ πνμένπεηαζ ιυκμ απυ ημ ανζεκζηυ ζχια ηαζ, ζοκεπχξ, 

ημ θφθμ δεκ εκηάζζεηαζ ακαβηαία ζε έκακ έιθοθμ δοσζιυ. (Butler, 2009, ζζ. 31-32). 

Πχξ εα ιπμνμφζε ημ ζπμθείμ κα ακηαπμηνζεεί ζε ιζα ηέημζα εεχνδζδ ημο θφθμο ςξ 

ηάηζ πμο οπενααίκεζ ημ θοζζηυ έιθοθμ ζχια; Η εεχνδζδ ηδξ Butler ειθακίγεηαζ 

ακαηνεπηζηή υζμκ αθμνά ηδκ ζδζμπμίδζή ηδξ ζημ πθαίζζμ ιζαξ εηπαζδεοηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ, δ μπμία, υιςξ, ηαθείηαζ κα ζοβηνμηεί άημια ζηακά κα εκκμζμθμβμφκ 

ηαηαζηάζεζξ ιε ιδ ιμκμζήιακημ ηνυπμ. 

 Η Butler οπμζηδνίγεζ υηζ ημ θφθμ απμηεθεί έκακ ηνυπμ ηαηαζηεοήξ ηαζ 

ηαεζένςζδξ εκυξ ρεοδαζζεδηζημφ ιυκζιμο έιθοθμο εαοημφ απυ ηζξ παναζηαζζαηέξ 

εηδδθχζεζξ ημο οπμηεζιέκμο αοημφ. (Butler, 2006, ζζ. 382-383). ημ πεδίμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ ηίεεκηαζ ηα ενςηήιαηα: Σζ ζοκεπάβεηαζ δ εέζδ υηζ μ εεςνμφιεκμξ 

ιυκζιμξ έιθοθμξ εαοηυξ ηςκ ιαεδηχκ απμηεθεί ρεοδαίζεδζδ; Έςξ πμζμ ζδιείμ 

ιπμνεί κα θηάζεζ δ δφκαιδ ηδξ επζηεθεζηζηυηδηαξ ημο θφθμο ζηδ γςή ηςκ ιαεδηχκ 

ζημ ζπμθείμ; Μπμνεί κα οπμζηδνζπηεί, ζημ πκεφια ηδξ εεςνίαξ ηδξ Butler, υηζ ημ 

ζπμθείμ ιπμνεί κα ζοκεπίγεζ κα ζοβηνμηεί ηδκ έιθοθδ ηαοηυηδηα ηςκ ιαεδηχκ ζηδ 

αάζδ ηςκ ηαεδιενζκχκ εκενβεζχκ ημοξ. ηδ δζενβαζία αοηή, υιςξ, οπεζζένπμκηαζ εη 

ηςκ πναβιάηςκ μζ ζοιαάζεζξ εκ ζπέζεζ ιε ημ ακδνζηυ ηαζ ημ βοκαζηείμ μζ μπμίεξ 

ζοκεπίγμοκ ηδκ έιθοθδ ζοβηνυηδζδ ιέζς ηδξ επζηέθεζδξ ημο θφθμο ζημ ζπμθείμ. 

Μέπνζ πμζμ ααειυ δ έιθοθδ ηαοηυηδηα ηςκ ιαεδηχκ ιπμνεί κα ακαζοβηνμηείηαζ ή 

κα ιεηαζπδιαηίγεηαζ ηαηά ηδκ εβηαείδνοζή ηδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ; 

 Η Deborah Youdell οπμζηδνίγεζ, ζημ πκεφια ηδξ επζηεθεζηζηήξ εεςνίαξ ηδξ 

Butler, υηζ μζ πναηηζηέξ ηςκ ιαεδηχκ ζημ ζπμθείμ, υπςξ μζ ζςιαηζηέξ ζοιπενζθμνέξ, 

δ έκδοζδ ηαζ ημ πηέκζζια, ειπθέημκηαζ ζηδ θμβμεεηζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ έιθοθδξ 

οπμηεζιεκζηυηδηάξ ημοξ. Παναδείβιαημξ πάνζκ, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ζημ πθαίζζμ 

ιζαξ δναζηδνζυηδηαξ ηάεμκηαζ ηα παζδζά ζημ πάηςια ημο ζπμθείμο, απμηεθχκηαξ ιζα 



274 

 

επακαθαιαακυιεκδ ζςιαηζηή πναηηζηή, ζοκζζηά ηαζ ιζα δζενβαζία πμο ζοβηνμηεί 

ηδκ έιθοθδ ηαοηυηδηά ημοξ επζηεθεζηζηά, εββνάθμκηαξ θμβμεεηζημφξ ζπδιαηζζιμφξ 

ημο θφθμο ημοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ Youdell, ζηδ αάζδ ηδξ ένεοκαξ πμο δζελήβαβε, 

ζζπονίγεηαζ υηζ ηα ημνίηζζα πνδζζιμπμζμφκ ζοκήεςξ ημκ ιζηνυηενμ δοκαηυ πχνμ βζα 

κα ηαείζμοκ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα ενιδκεοηεί ςξ ιζα έηθναζδ ιζαξ θμβμεεηζηά 

ζοβηνμηδιέκδξ εηενμθοθμθζθζηήξ εδθοηυηδηαξ πμο πενζηθείεζ ηδκ ζδέα εκυξ ιζηνμφ 

ηαζ ζοβηναηδιέκμο ζχιαημξ. Αηυιδ, ηα ημνίηζζα, υπςξ ηάεμκηαζ ζημ πάηςια, 

πνμζέπμοκ κα ηνφαμοκ ημ εζχνμοπμ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηα βεκκδηζηά ημοξ υνβακα, 

ηυζμ ηονζμθεηηζηά, ζηδκ πενίπηςζδ πμο θμνμφκ ημκηή θμφζηα, υζμ ηαζ ζοιαμθζηά, 

ζηδκ πενίπηςζδ πμο θμνμφκ ιαηνζέξ θμφζηεξ ή πακηεθυκζα. Σα αβυνζα, απυ ηδκ 

άθθδ, δεκ ηάεμκηαζ ζημ πάηςια ιε ζθζβιέκμ ηαζ ιαγειέκμ ημ ζχια ημοξ μφηε 

επζδζχημοκ κα ηνφρμοκ ηάπμζμ ζδιείμ ημο ζχιαηυξ ημοξ. Αηυιδ, ηα ίδζα ηα νμφπα 

πμο θμνμφκ ηα παζδζά ζημ ζπμθείμ είκαζ ήδδ δζαπμηζζιέκα ιε θμβμεεηζημφξ 

ζπδιαηζζιμφξ ακδνζηυηδηαξ ηαζ εδθοηυηδηαξ. (Youdell, 2005, ζζ. 253-267)  

 ηδ αάζδ αοηή, δ Youdell, βεκζηυηενα, οπμζηδνίγεζ υηζ ημ ζπμθείμ 

δζαδναιαηίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ βζα ηδκ ακαπαναβςβή ιζαξ «οπμπνεςηζηήξ» 

εηενμθοθμθζθίαξ, ηαεχξ μζ πναηηζηέξ ημο ζπμθείμο δζαπμηίγμκηαζ απυ θμβμεεηζημφξ 

ζπδιαηζζιμφξ πμο ζοκδέμοκ ημ θφθμ ιε ηδκ εηενμθοθμθζθία. Ιζπονίγεηαζ υηζ μζ 

θμβμεεηζημί ζπδιαηζζιμί ηδξ εδθοηυηδηαξ ειθακίγμκηαζ ηαζ ζημ ζπμθείμ ηαζ 

ζοβηνμημφκ ηα ημνίηζζα ιέζα ζηα υνζα ηαηαθδπηυηδηαξ ηςκ ζοκήεςκ ζοιαάζεςκ, 

ηα μπμία, υιςξ, εεςνδηζηά ημοθάπζζημκ, ιπμνεί κα είκαζ ακμζπηά ζε αθθαβή. 

(Youdell, 2005, ζζ. 253-267). Η Youdell δίκεζ αανφκμοζα ζδιαζία ζηζξ ζοιαάζεζξ 

βζα ημ ακδνζηυ ηαζ ημ βοκαζηείμ, ηζξ μπμίεξ εεςνεί ηαεμνζζηζηέξ βζα ηζξ έιθοθεξ 

επζηεθέζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζημ ζπμθείμ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, ζηδνίγεηαζ ζηδ εεςνία 

ηδξ Butler βζα ηδκ επζηεθεζηζηή ζοβηνυηδζδ ημο θφθμο ηαζ πνμηνίκεζ ηδ εέζδ ηδξ υηζ 

ηα ζχιαηα εηπαζδεφμκηαζ ζημ εηενμθοθμθζθζηυ ζφζηδια. 

 Η Butler ημκίγεζ υηζ ημ ηαεήημκ επακελέηαζδξ ηςκ ακαηνεπηζηχκ 

δοκαημηήηςκ ζελμοαθζηυηδηαξ οπαβμνεφεζ έκα είδμξ επακάθδρδξ ημο κυιμο, πςνίξ, 

υιςξ, κα ημκ ακαπανάβεζ. (Butler, 2009, ζζ. 58-59). Θέζδ πμο εβείνεζ ημ γήηδια ηδξ 

δοκακαηυηδηαξ ακαηνμπήξ: Πχξ ιπμνεί κα ζδςεεί απυ εηπαζδεοηζηή άπμρδ δ 

πνμμπηζηή επακάθδρδξ ηακυκςκ πςνίξ ηδκ πθήνδ ζοιιυνθςζδ ζε αοημφξ; Δκ 

πνμηεζιέκς, ιπμνεί δ ζοιπενζθμνά εκυξ ιαεδηή κα επακαθαιαάκεηαζ, αθθά 

ζηαδζαηά κα εηημπίγεζ ηα ζημζπεία ηονζανπίαξ ή άθθα οπμααθθυιεκα ζημζπεία πμο 
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ειπενζέπεζ; ημ πθαίζζμ ηδξ ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ, ηαηαβνάθμκηαζ θαζκυιεκα ηαηά ηα 

μπμία μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ ηαθμφκηαζ κα επακαθαιαάκμοκ ηακυκεξ, 

ζοιπενζθμνέξ ηαζ πναηηζηέξ, βζα ηα μπμία ιπμνεί κα δζαπζζηςεεί υηζ δζαεέημοκ 

ηάπμζα δοκαηυηδηα ακαηνεπηζηήξ επακάθδρήξ ημοξ. Οζ ιαεδηέξ αζχκμοκ ςξ μιάδα 

ηαζ ζε ιζα ιαηνά πμνεία, ηαεδιενζκά, ζημ ζπμθείμ, ειπεζνίεξ ηαζ αζχιαηα εκίμηε 

εκάκηζα ζημκ ηακυκα πμο ζοιιεηέπμοκ ηαζ αοηά ζηδ ζοκεπή ζοκδζαιυνθςζδ ημοξ. Σζ 

ζοιααίκεζ, υιςξ, ιε ηδκ ακαηνεπηζηή επζηέθεζδ ημο θφθμο ζημ ζπμθείμ; 

 Η Benhabib επζηνίκεζ ηδ Butler υηζ δεκ ελδβεί ηδ δοκαηυηδηα ακηίζηαζδξ ημο 

αηυιμο ζημοξ ηονίανπμοξ θμβμεεηζημφξ ζπδιαηζζιμφξ. (Benhabib, 1995b, ζζ. 108-

111). Καηά ηδκ έκηαλδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ Buler ζημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, δ Youdell 

ακαδεζηκφεζ ηδ δοκαηυηδηα επακεββναθήξ ημο θφθμο. ηδκ πνμζπάεεζα κα απακηδεεί 

ημ ενχηδια βζα ηδ δοκαηυηδηα ακαηνεπηζηήξ επζηέθεζδξ ημο θφθμο ζημ ζπμθείμ, 

επζζδιαίκεηαζ υηζ δ Youdell, αημθμοεχκηαξ ηδ εεςνία ηδξ Butler, οπμζηδνίγεζ υηζ 

μνζζιέκεξ επζγήιζεξ παναζηαζζαηέξ επζηεθέζεζξ (injuriousperformatives) ζημ ζπμθείμ 

ζοβηνμημφκ πθδβςιέκεξ έιθοθεξ ηαοηυηδηεξ ιαεδηχκ, μζ μπμίεξ ζοβηνμημφκηαζ έηζζ, 

ςξ πθδβςιέκεξ ηαζ δοζθδιζζιέκεξ, ιέζς θμβμεεηζηχκ πναηηζηχκ πμο ειθακίγμκηαζ 

ςξ αζήιακηεξ, υπςξ είκαζ ηα δζάθμνα οπμκμμφιεκα ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδκ έιθοθδ 

ηαοηυηδηα άθθςκ ιαεδηχκ ή ηαζ μ απμηθεζζιυξ ιαεδηχκ ιε αάζδ έιθοθα 

παναηηδνζζηζηά ηα μπμία ζδιαημδμημφκ ιζα μιμθοθυθζθδ ηαοηυηδηα. Η Youdell, 

υιςξ, ημκίγεζ υηζ δ ίδζα δ επζηέθεζδ ιζαξ μιμθοθμθζθζηήξ ηαοηυηδηαξ, πμο 

απμηδννφζζεηαζ απυ ηδκ οπμπνεςηζηή εηενμθοθμθζθία ημο ζπμθείμο, έπεζ ηδ 

δοκαηυηδηα κα λακαεββνάρεζ ηδκ μιμθοθμθζθία ςξ ηαηαθδπηή ηαζ ηαηά ηαπμζμ 

ηνυπμ κμιζιμπμζδιέκδ. Οζ ιαεδηέξ, ζφιθςκα ιε αοηυκ ημκ ζοθθμβζζιυ ηδξ Youdell, 

ιπμνμφκ κα απμννίρμοκ ηζξ «δοζθδιζζιέκεξ» μιμθοθμθζθζηέξ ηαοηυηδηεξ πμο 

εκδεπμιέκςξ ημφξ απμδίδμκηαζ ηαζ κα λακαεββνάρμοκ επζηεθεζηζηά ιε έκακ 

δζαθμνεηζηυ ηαζ εεηζηυ αοηή ηδ θμνά ηνυπμ ηδκ μιμθοθμθζθζηή ηαοηυηδηά ημοξ, 

ηαεχξ βίκμκηαζ απμδεηημί απυ μνζζιέκμοξ ιαεδηέξ ηαζ μζ πναηηζηέξ ημοξ απμηημφκ 

κυδια ιέζς επζαεααίςζδξ απυ άθθμοξ ιαεδηέξ αοημφ ημο θμβμεεηζημφ πθαζζίμο ζημ 

μπμίμ εέημοκ ηζξ πναηηζηέξ ημοξ. (Youdell, 2004, ζζ. 484-487)  

 Δπμιέκςξ, ιεβάθδ ζδιαζία έπεζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ επζηεθείηαζ απυ έκακ 

μιμθοθυθζθμ ιαεδηή δ έιθοθδ ηαοηυηδηά ημο ζημ ζπμθείμ, ηζεέιεκδ ιέζα ζημ 

εονφηενμ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ απυ ημ μπμίμ επδνεάγεηαζ. Η δοκαηυηδηα 

επακεββναθήξ ιζαξ έιθοθδξ ηαοηυηδηαξ ζημ ζπμθείμ θαίκεηαζ κα ηαεμνίγεηαζ, πένα 
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απυ ημκ ηνυπμ επζηέθεζήξ ηδξ, ηαζ ιε αάζδ ηδκ απμδμπή ηδξ απυ ημοξ άθθμοξ. Η 

παναδμπή αοηή ηδξ εέζδξ ηδξ Youdell εηθνάγεζ ηαζ ημπμεεηεί εκηυξ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

ηδ εέζδ ηδξ Butler βζα ηδ δοκαηυηδηα επακελέηαζδξ ακαηνεπηζηχκ δοκαημηήηςκ 

ζελμοαθζηυηδηαξ ςξ έκα είδμξ επακάθδρδξ ημο κυιμο, πςνίξ κα ημκ ακαπανάβεζ. 

Αηυιδ, δίκεζ ζδιαζία ζηζξ  έιθοθεξ επζηεθεζηζηέξ πνάλεζξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ζημ 

ζπμθείμ. 

 ημ ίδζμ πκεφια, μζ ElizabethAtkinson&ReneeDePalma (2009) οπμζηδνίγμοκ 

υηζ μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα επακεββνάρμοκ έκα κέμ βζα αοημφξ ηαζ δζαθμνεηζηυ είδμξ 

μιμθοθμθζθίαξ,  εκ υρεζ ημο παναδείβιαημξ ημο μιμθοθυθζθμο δαζηάθμο ημοξ. Η 

ιεηααμθή αοηή ηεθείηαζ ακαηηχκηαξ, πανάθθδθα, ηδκ ήδδ δζαεέζζιδ εζηυκα εκυξ 

δζακμημφ βζα αοημφξ μιμθοθυθζθμο, ηδκ μπμία έπμοκ ήδδ ηαηαζηεοάζεζ, βζα 

πανάδεζβια, απυ ιζα δδιμθζθή ηδθεμπηζηή ζεζνά πμο παναημθμοεμφκ. Οζ 

Atkinson&DePalma δζαηείκμκηαζ υηζ δ ζοκακαζηνμθή ηςκ ιαεδηχκ ιε 

μιμθοθυθζθμοξ ιπμνεί κα ημοξ ηάκεζ κα κζχζμοκ άκεηα ιε αοημφξ, κα ιεηαζηνέρμοκ 

ηδκ ανπζηή ημοξ ακδζοπία ζε ιζα άκεηδ ζοιπενζθμνά εκ ζπέζεζ ιε μιμθοθυθζθμοξ. Ο 

εηπαζδεοηζηυξ, θμζπυκ, ζημ ζπμθείμ πνέπεζ κα ακαγδηά ηέημζεξ ζηζβιέξ ζοβηνυηδζδξ 

απυ ημοξ ιαεδηέξηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ κέςκ δοκαημηήηςκ, μζ μπμίεξ απμδζμνβακχκμοκ ηδ 

ζοκήεδ ζοκαίκεζδ ζημ ηονίανπμ εηενμθοθμθζθζηυ πθέβια. Δπμιέκςξ, μζ 

Atkinson&DePalma ζζπονίγμκηαζ υηζ, πνμηεζιέκμο μ μιμθοθυθζθμξ κα απμδμιδεεί 

ςξ ανζζζά ή ςξ πνμζαμθή ζημ πθαίζζμ ημο ζπμθείμο, πνέπεζ ημ κυδιά ημο κα 

ζοβηνμηδεεί ςξ ιδ ανκδηζηυ απυ ημοξ ιαεδηέξηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ. Γζα πανάδεζβα, ιε 

ηδκ έιπναηηδ απμδμπή ηήξ δοκαηυηδηαξ φπανλδξ ζημ ζπμθείμ εκυξ μιμθοθυθζθμο 

εηπαζδεοηζημφ, μζ μιμθοθυθζθμζ ιαεδηέξ δεκ εα εεςνήζμοκ πνμζαμθή ακ μζ άθθμζ 

ημοξ απμηαθέζμοκ μιμθοθυθζθμοξ. (Atkinson&DePalma, 2009, ζζ. 21-26) 

 Οζ Atkinson&DePalma (2008) οπμζηδνίγμοκ, αηυιδ, υηζ δ 

εηενμηακμκζηυηδηα (heteronormativity) ζημ ζπμθείμ δεκ δζαηνίκεηαζ πάκηα λεηάεανα 

αθθά βίκεηαζ θακενή αηνζαχξ ηαηά ηδκ απμζζχπδζδ εκαθθαηηζηχκ. Τπμζηδνίγμοκ 

υηζ δ δοκαηυηδηα ιζαξ ακηζεηενμηακμκζηήξ (anti-heteronormative) εηπαίδεοζδξ 

πνμτπμεέηεζ ηδ δδιζμονβία κέςκ θμβμεεηζηχκ πναηηζηχκ. ηδ αάζδ αοηή, 

πνμηείκμοκ υηζ δ εεχνδζδ ημο μιμ-ηακμκζημφ (homonormative) ςξ έκα κέμ 

θακηαζζαηυ (imaginary) ακηζζηνέθεζ ηδ ζοκήεδ εηενμηακμκζηυηδηα. Η ακηζζηνμθή 

ηςκ ηονίανπςκ θμβμεεηζηχκ ζπδιαηζζιχκ ηαζ ζοιαάζεςκ ιπμνεί κα ημκίζεζ ημκ 
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ηακμκζζηζηυ θυβμ ηδξ εηενμηακμκζηυηδηαξ ηαζ κα ηαηαζηήζεζ θακενή ηδ δοκαηυηδηα 

ακαηνμπήξ ηδξ. (Atkinson&DePalma, 2008, ζζ. 32-33) 

 Οζ Atkinson&DePalma, θμζπυκ, επζπεζνμφκ, επίζδξ, ιζα μζηεζμπμίδζδ ηδξ 

επζηεθεζηζηήξ εεςνίαξ ηδξ Butler βζα ημ θφθμ ζημ πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ιέζς ηδξ 

οπενάζπζζδξ ηδξ δοκαηυηδηαξ επακεββναθήξ ηδξ έιθοθδξ ηαοηυηδηαξ ημο 

μιμθοθυθζθμο, δ μπμία ακηζηίεεηαζ ζημ ηονίανπμ εηενμθοθμθζθζηυ πθέβια. Η 

επακεββναθή αοηή ηδ θμνά δζένπεηαζ απυ ημκ ηνυπμ πμο μ ιαεδηήξ αζχκεζ έκα 

μιμθοθυθζθμ άημιμ πνμξ ηδκ επίδναζδ πμο έπεζ αοηυ ημ αίςια ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ 

δζηήξ ημο έιθοθδξ ηαοηυηδηαξ. 

 Δπζζηνέθμκηαξ ζηδ εεςνία ηδξ Butler βζα ημ θφθμ, επζζδιαίκεηαζ δ 

εκκμζμθυβδζδ ημο θφθμο ςξ δ πμθζηζζιζηή ζδιαζία ηδκ μπμία απμηηά ημ ζχια, δ 

μπμία ζοβηνμηείηαζ ιέζς πνάλεςκ ηαζ ιέζς ηδξ πμθζηζζιζηήξ ζδιαζζμδυηδζδξ ηςκ 

πνάλεςκ ηςκ αηυιςκ. (Butler, 2006, ζζ. 384-391).  Με πμζμκ ηνυπμ μζ ακηζθήρεζξ βζα 

ηδκ ακδνζηή ή ηδ βοκαζηεία ηαοηυηδηα μζ μπμίεξ οπεζζένπμκηαζ ζημκ πχνμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ επζδνμφκ ζημκ ηνυπμ επζηέθεζδξ ημο ζχιαημξ ημο ηάεε ιαεδηή ζημ 

πθαίζζμ ημο θφθμο; 

 Η Paechter, ζημ πκεφια ηδξ εεςνίαξ ηδξ Butler, οπμζηδνίγεζ υηζ μζ έιθοθμζ 

νυθμζ ςξ ζοιπενζθμνά επζηεθμφκηαζ απυ ηδκ παζδζηή δθζηία ηαζ είκαζ αοηή δ 

επζηέθεζδ ημο θφθμο πμο εηθνάγεζ ηαζ ζοβηνμηεί ηάεε θμνά ηδκ έιθοθδ ηαοηυηδηα 

ημο αηυιμο. Η Paechter επζζδιαίκεζ υηζ ημ θφθμ επζηεθείηαζ ζηδ αάζδ εκυξ ζχιαημξ 

ηάεε θμνά ηαζ υηζ δ έιθοθδ ηαοηυηδηα ειθακίγεηαζ ςξ επζηεθεζηζηή πανυθμ πμο 

ζηδνίγεηαζ ζημ οθζηυ ζχια. ηνεθυιεκδ, ζηδ ζοκέπεζα, ζηδκ εηπαζδεοηζηή ένεοκα, 

οπμζηδνίγεζ υηζ, ιενζηέξ θμνέξ, ηα παζδζά, ζδζαίηενα πνμξ ηδκ εθδαεία, πνμζπαεμφκ 

κα επζηεθέζμοκ ιε έκημκμ ηνυπμ ηδκ ακδνζηυηδηα ηαζ ηδ εδθοηυηδηα υπςξ ηζξ 

ακηζθαιαάκμκηαζ απυ ημοξ εκδθίημοξ, ιμθμκυηζ ημ ζχια ημοξ δεκ έπεζ ζοβηνμηδεεί 

αηυιδ ςξ εκήθζημ. Παναδείβιαημξ πάνζκ, ηα ημνίηζζα κηφκμκηαζ πζμ εδθοηά ηαζ 

πνμζπαεμφκ κα ζοιπενζθένμκηαζ θζβυηενμ εκενβδηζηά, εκχ ηα αβυνζα δείπκμοκ ιζα 

άνκδζδ ζε εεςνμφιεκεξ βοκαζηείεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ακαγδημφκ ακδνζηέξ 

ζοιπενζθμνέξ. Ο εηπαζδεοηζηυξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα πανέιαεζ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ 

ζε αοηή ηδ ζοκήεδ επζηέθεζδ έκημκα ζηενεμηοπζηχκ έιθοθςκ ζοιπενζθμνχκ, 

πνμζθένμκηαξ παναδείβιαηα ακδνζηυηδηαξ ηαζ εδθοηυηδηαξ ηα μπμία δεκ ακάβμκηαζ 

ζηα ηθαζζηά ζηενευηοπα. (Paechter, 2001, ζζ. 48-51) 
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 Η Paechter, θμζπυκ, ζηδνζγυιεκδ ζηδ εεςνία ηδξ Butler βζα ημ θφθμ, επζπεζνεί 

κα ακαδείλεζ ηδ δοκαηυηδηα πμο έπεζ μ εηπαζδεοηζηυξ κα πανειααίκεζ ζηδκ επζηέθεζδ 

έιθοθςκ ζοιπενζθμνχκ ιέζς ηδξ πνμαμθήξ ηαζ ακάδεζλδξ υπζ ιυκμ ζηενεμηοπζηχκ 

έιθοθςκ ζοιπενζθμνχκ αθθά ηαζ εκαθθαηηζηχκ. ηδ αάζδ αοηή, δ ζηάζδ ημο 

εηπαζδεοηζημφ έπεζ ζδιαζία βζα ηζξ έιθοθεξ επζηεθέζεζξ πμο θαιαάκμοκ πχνα απυ 

ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξζημ ζπμθείμ. Η εέζδ αοηή ηδξ Paechterμιμθςκεί ιε ηδ 

εεςνία ηδξ Butler ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μζ ηονίανπεξ ακηζθήρεζξ βζα ηα έιθοθα 

οπμηείιεκα επδνεάγμοκ ηδκ επζηέθεζδ ηςκ ζςιάηςκ. 

 Τπμζηδνίγεηαζ, θμζπυκ, υηζ ηα έιθοθα γδηήιαηα εκοπάνπμοκ ζηδκ 

ηαεδιενζκυηδηα ηδξ ζπμθζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξεπζπεζνμφκ 

ζοκεπχξ κα ηαηακμήζμοκ ηζξ έιθοθεξ ηαηδβμνίεξ ηαζ ζοβηνμημφκ ηζξ δζηέξ ημοξ 

κμδιαημδμηήζεζξ. Η MaryJaneKehily ζηνέθεηαζ ηαζ αοηή ζημκ ηνυπμ πμο ηα παζδζά 

επζηεθμφκ ημ θφθμ ημοξ ηαζ επζζδιαίκεζ υηζ ηα παζδζά, πμθθέξ θμνέξ ηαζ ζδζαίηενα 

πνμξ ηδκ εθδαεία, ζηδνίγμκηαζ ζηζξ γςέξ ηςκ επςκφιςκ ηαζ ζε πενζμδζηά, ηα μπμία 

πνδζζιμπμζμφκ ςξ πθαίζζμ βζα γδηήιαηα θφθμο ηαζ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ 

εδθοηυηδηαξ ηαζ αννεκςπυηδηάξ ημοξ. Πνμηείκεζ κα βίκεηαζ ζογήηδζδ ζημ ζπμθείμ ιε 

αάζδ ηα ενεείζιαηα αοηά, δ μπμία εα αμδεήζεζ ηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ έιθοθςκ 

πεπμζεήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ. ημ πθαίζζμ εκυξ, υπςξ θαίκεηαζ, ιεηαιμκηένκμο 

θειζκζζιμφ, δ Kehily ημπμεεηείηαζ οπέν ηδξ άπμρδξ υηζ δ δοκαηυηδηα έιθοθςκ 

ακαζπδιαηζζιχκ (genderreform) ζηα ζπμθεία ιπμνεί  κα ζοκεπάβεηαζ ακμζπηυηδηα ζε 

κέεξ ζδέεξ ηαζ εκεάννοκζδ ηδξ δζαθμνάξ, πςνίξ, υιςξ, κα ελδβεί ηζ αηνζαχξ εκκμεί ςξ 

έιθοθμοξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ ή ςξ «λακαθηζάλζιμ ημο θφθμο» (remakingofgender). 

(Kehily, 2001, ζζ. 122, 125). Η Kehily, θμζπυκ, οπεναζπίγεηαζ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ 

ηδκ επζηεθεζηζηή εεςνία ηδξ Butler βζα ημ θφθμ, ακαδεζηκφμκηαξ ημ ζημζπείμ ηδξ 

δοκαηυηδηαξ ακαηνεπηζηχκ έιθοθςκ δοκαημηήηςκ ημ μπμίμ εκηάζζεζ ηαζ ζημ πθαίζζμ 

ημο ζπμθείμο. 

 Πνμηφπηεζ, θμζπυκ, απυ ηα παναπάκς υηζ δ επζηέθεζδ ημο θφθμο ζημκ πχνμ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ εκ ζπέζεζ ιε ζηενεμηοπζηέξ εηδδθχζεζξ ακδνζηυηδηαξ ηαζ 

εδθοηυηδηαξ υηακ εκηαπεεί ζημ θειζκζζηζηυ πθαίζζμ ηδξ εεςνίαξ ηδξ Butler ιπμνεί 

κα δζεηδζηήζεζ ιζα ιεβαθφηενδ εοεθζλία ζημοξ ιαεδηέξηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ βζα ηδ 

ζοβηνυηδζδ ηαζ ακαζοβηνυηδζδ ηδξ έιθοθδξ ηαοηυηδηάξ ημοξ, ακαηανανάζζμκηαξ 

ηδκ πθαζζίςζδ ηδξ ηάεε έιθοθδξ επζηέθεζδξ ηςκ παζδζχκ ζημ ηονίανπμ 

εηενμθοθμθζθζηυ ζφζηδια. Αηυιδ, δ Butler ζηδ εεςνία ηδξ απμδεζιεφεζ ημ θφθμ 
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απυ ημκ έιθοθμ δοσζιυ, υπςξ ηαζ δ Davies, ηαηά ηδκ πναβιάηεοζδ ιζαξ 

απμδμιζζηζηήξ πνμζέββζζδξ βζα ημ θφθμ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηαζ πνμηείκεζ 

ηδκ εβηαηάθεζρδ ηςκ δοαδζηχκ έιθοθςκ ηαηδβμνζχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Χξ ζοκέπεζα 

ηαζ ηδξ πνμδβμφιεκδξ εκυηδηαξ, θμζπυκ, οπμζηδνίγεηαζ ζηδκ ενβαζία αοηή υηζ αοηή δ 

πνμμπηζηή ηαζ δοκαηυηδηα δζανημφξ ηαηαζηεοήξ ημο θφθμο ημο παζδζμφ εκηυξ εκυξ 

ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ ζοκζζηά ηάηζ πμο ημ παζδί ιπμνεί κα ιάεεζ ζημ 

εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ. 

 οιπεναζιαηζηά, απυ ηδκ ακάθοζδ ημο ηεθαθαίμο αοημφ, ακαδφεδηε ιζα κέα 

πηοπή ζηδκ ένεοκα βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ςξ επζζηδιμκζημφ ηθάδμο ζοκδευιεκδ ιε ηδ 

δζενεφκδζδ ηδξ έκκμζαξ θφθμ ηαζ ηδ θειζκζζηζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ. Η 

ακδνμηεκηνζηή βκχζδ πμο ζφιθςκα ιε ηζξ παναδμπέξ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ δζαζςκίγεζ ηδκ επζζηδιζηή οπενμπή ηςκ ακδνχκ αθμνά ηαζ ημκ 

επζζηδιμκζηυ ηθάδμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηδ ιαεδζζαηή δζεκένβεζα ακαβκχνζζδξ ηαζ 

μζηείςζδξ ηδξ βκχζδξ. Απυ ηδκ ένεοκα ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ δ εηπαίδεοζδ εα 

ιπμνμφζε κα οζμεεηήζεζ μνζζιέκεξ παναδμπέξ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ 

πνμηφπηεζ υηζ ημ ηάεε είδμξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ πμο ελεηάζηδηε ζηδκ 

ενβαζία αοηή πνμαάθθεζ δζαθμνεηζηέξ παναδμπέξ βζα ηδ δοκαηυηδηα αλζμπμίδζήξ 

ημοξ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. οκεπχξ, δ δζεηδίηδζδ απθχξ ηαζ ιυκμκ ίζςκ 

εοηαζνζχκ ηςκ δφμ θφθςκ ζημκ εεζιυ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηδκ μπμία πνμηείκεζ μ 

πνχζιμξ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ ειιέκμκηαξ απθχξ ζηδκ αοζηδνή εθανιμβή ηςκ 

επζζηδιμκζηχκ ιεευδςκ ηαζ ζημπεφμκηαξ ζηδκ ελάθεζρδ ημο ακδνμηεκηνζζιμφ ηδξ 

επζζηήιδξ, εκχ είκαζ ζδιακηζηή ςξ αθεηδνία ηαζ ακαβηαία θειζκζζηζηή δζεηδίηδζδ, 

ςζηυζμ, δεκ επανηεί βζα ηδκ ακάζπεζδ ηδκ εκ ηςκ βεκκάζεαζ ιμκμθμβζηήξ 

ακδνμηναηζηήξ βκχζδξ βζ’ αοηυ ηαζ  δεκ εεςνείηαζ επανηέξ  αίηδια απυ ηα  άθθα εζδδ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ. 

 Η ενβαζία αοηή οπμζηήνζλε υηζ μζ αλζχζεζξ ημο φζηενμο θειζκζζηζημφ 

ειπεζνζζιμφ ελεηαγυιεκεξ ακαθμνζηά ιε ηδκ εηπαίδεοζδ δζεζδφμοκ ααεφηενα ζημ 

επζζηδιμθμβζηυ πεδίμ ηαζ αθμνμφκ πενζζζυηενμ ηδκ ίδζα ηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ 

ηςκ ιαεδηχκ. Ο φζηενμξ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ ηνίεδηε ζδιακηζηυξ βζα ημκ πχνμ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ επεζδή δίκεζ ηαεμνζζηζηή ζδιαζία ζηζξ πθαζζζαηέξ αλίεξ ςξ 

παναδμπέξ οπμαάενμο πμο ιπμνμφκ κα απμηηήζμοκ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξζηδκ 

εηπαίδεοζδ ηαζ πμο ακαβκςνίγμοκ ηδκ ζδζαζηενυηδηα ημο βοκαζηείμο θφθμο,μζ μπμίεξ 

ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ ηνζηζηή ηδξ ακδνμηεκηνζηυηδηαξ ηδξ βκχζδξ ηαζ, ιέζς 
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αοηήξ, ζηδ ζοβηνυηδζδ ιζαξ δζαθμνεηζηήξ ζπμθζηήξ βκχζδξ, δ μπμία εα δζδάζηεηαζ 

ζημοξ ιαεδηέξηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ. Αηυιδ, μ φζηενμξ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ 

δζεηδζηεί ιζα  ελμζηείςζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ημκ ηνυπμ πμο πνέπεζ κα ζοβηνμηείηαζ δ 

επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα δ μπμία θαιαάκεζ οπυρδ ηζξ έιθοθεξ ειπεζνίεξ ηαηά ηδ 

βκςζζαηή παναβςβή ηαζ ηδ ιάεδζή ηδξ. 

 Η ενβαζία αοηή οπμζηήνζλε αηυιδ, υηζ μ θειζκζζηζηυξ παναηηήναξ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ εκ ζπέζεζ ιε ημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

είκαζ πενζεηηζηυηενμξ ηαζ πζμ ακαηνεπζηυξ, ηαεχξ δ εεςνία αοηή δζαηδνεί ιεκ ηδκ 

επζηέκηνςζή ηδξ ζηδ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ηςκ ιαεδηχκ, αθθά ζηνέθεηαζ ζαθχξ 

πνμξ έκακ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ μζηείςζδξ ηδξ βκχζδξ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ 

ιαεήηνζεξ, αλζμπμζχκηαξ ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ βκςζζαηήξ δζενβαζίαξ πμο πνμζδίδεζ 

δ μπηζηή ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ. Οζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ, ακελανηήηςξ θφθμο 

ηαζ άθθςκ ημζκςκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ, ιπμνμφκ κα ιαεαίκμοκ ηδ κέα βκχζδ, υπςξ 

οπμζηδνίγεζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, εηηζκχκηαξ απυ ηδκ μπηζηή 

ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ αθθά πνδζζιμπμζχκηαξ αοηή ηδκ παναβυιεκδ βκχζδ βζα κα 

ζηεθημφκ ηνζηζηά ηζξ δζηέξ ημοξ δζαθμνεηζηέξ γςέξ.  

 Η έιθαζδ ζηζξ βοκαζηείεξ ειπεζνίεξ ηαζ ζηζξ αζπμθίεξ ηςκ βοκαζηχκ, 

βεκζηυηενα ζηδ βοκαζηεία μπηζηή βζα ημκ ηυζιμ, εκημπίζηδηε ηαζ ζηδ εεςνία ηδξ 

θνμκηίδαξ, δ μπμία δεκ εκηάζζεηαζ ηοπζηά ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία, αθθά 

αζπμθείηαζ ιε ηδκ πνμαθδιαηζηή ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηαζ ζδζαίηενα ηδξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ. Η ζδιαζία ηδξ θνμκηίδαξ δζεονφκεηαζ ηαζ 

δ βοκαζηεία πνμέθεοζή ηδξ δεκ ζοκεπάβεηαζ ηαη’ ακάβηδκ απυδμζδ έιθοθμο 

παναηηήνα ζηδκ πνάλδ ηδξ θνμκηίδαξ δ μπμία ιπμνεί κα ακαπηφζζεηαζ ακελανηήηςξ 

ημο θφθμο ηςκ ειπθεημιέκςκ. 

 Οζ ιεηαιμκηένκεξ θειζκζζηζηέξ εεςνίεξ πμο ελεηάζηδηακ εδχ εκ ζπέζεζ ιε 

ηδκ εηπαίδεοζδ ακαδεζηκφμκηαζ ηονίςξ ςξ ακηζβκςζζμηεκηνζηέξ ηαζ ελεηάγμοκ ημ ίδζμ 

ημ θφθμ ηαζ υπζ ηδ βκχζδ. Υαναηηδνίγμκηαζ απυ ιενζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ, 

πενζθαιαάκμκηαξ ιεηνζμπαεείξ αθθά ηαζ ζζπονέξ εέζεζξ.  Ακαδεζηκφεηαζ, θμζπυκ, δ 

απμδυιδζδ ημο θφθμο ηαζ ηδξ δζπμημιίαξ ιεηαλφ ακδνζημφ ηαζ βοκαζηείμο εκ ζπέζεζ 

ιε ηδκ εηπαίδεοζδ, αθθά ηαζ ιζα ακάβηδ ακάδεζλδξ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ηςκ δφμ 

θφθςκ ζημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Δπζπθέμκ, ιε αάζδ ηδ ιεθέηδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ 

Butler, δ εηπαζδεοηζηή πναβιαηζηυηδηα ςξ ημζκςκζηή πνάλδ ιμζάγεζ κα ακμίβεηαζ ζε 
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πνμμπηζηέξ ακαηαναπήξ ηδξ έιθοθδξ επζηέθεζδξ ηδξ ηαοηυηδηαξ ηςκ παζδζχκ πμο 

επζαάθθεζ ημ ηονίανπμ εηενμθοθμθζθζηυ ζφζηδια. Δπμιέκςξ, δ παναδμπή ημο 

θειζκζζηζημφ ιεηαιμκηενκζζιμφ υηζ δ ηαηδβμνία βοκαίηα δεκ ιπμνεί κα εηπνμζςπεί 

υθεξ ηζξ βοκαίηεξ δεκ ηαοηίγεηαζ ακαβηαία ιε ηδκ αηναία ιεηαιμκηένκα απαθμζθή 

ηςκ έιθοθςκ ηαεμνζζιχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Η ενβαζία αοηή δεκ εκζηενκίγεηαζ ηδ 

ιεηαιμκηένκα εβηαηάθεζρδ ηςκ έιθοθςκ ηαεμνζζιχκ, αθθά οπμζηδνίγεζ υηζ δ 

ιεηαιμκηένκα πνμζπάεεζα κα ιεηαζπδιαηζζηεί υθμ ημ ζφζηδια ζημ μπμίμ 

πανάβμκηαζ μζ ακζζυηδηεξ ιπμνεί κα εηθναζηεί ςξ ιζα επζηνεπηή βζα ημ παζδί 

δοκαηυηδηα δζανημφξ ηαηαζηεοήξ ημο θφθμο ημο, αηυιδ ηαζ πένα απυ ημκ έιθοθμ 

δοσζιυ. 

 Δκ ηαηαηθείδζ, θμζπυκ, δ ένεοκα ακέδεζλε ιζα πμθοπμίηζθδ ζφκεεζδ 

παναδμπχκ ηαζ αζηδιάηςκ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηαηά ηδκ μζηεζμπμίδζή 

ηδξ ζημ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ. Ξεηζκά απυ ηδκ ακεπανηή δζεηδίηδζδ ίζςκ εοηαζνζχκ 

ηςκ δφμ θφθςκ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, αθθά, ζηδ ζοκέπεζα, ζηνέθεηαζ πνμξ ηδ 

δζενεφκδζδ ηδξ έκκμζαξ βκχζδ ηαζ ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ, οπεναζπζγυιεκδ ηδ 

θειζκζζηζηή δζεηδίηδζδ κα δμεεί ζδιαζία ζηζξ ιδ επζζηδιζηέξ αλίεξ, απυ ηδ ιζα, 

αθθά ηαζ ζηδκ μπηζηή ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ, απυ ηδκ άθθδ, γδηχκηαξ ζε ηάεε 

πενίπηςζδ ηδ ζοβηνυηδζδ ιζαξ δζαθμνεηζηήξ επζζηδιμκζηήξ ηαζ ζπμθζηήξ βκχζδξ, δ 

μπμία εα δζδάζηεηαζ ζημοξ ιαεδηέξηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ. Σέθμξ, δ δζαηνζαή 

οπεναζπίζηδηε ηδκ ηονίανπδ ζημκ θειζκζζηζηυ ιεηαιμκηενκζζιυ εέζδ δ μπμία 

πνμζεέηεζ ζηδ ζογήηδζδ ηδκ ακαηνεπηζηή δοκαηυηδηα αιθζζαήηδζδξ ηςκ απυθοηςκ 

εκκμζμθμβζηχκ μνίςκ ιεηαλφ άκδνα ηαζ βοκαίηαξ, δ μπμία δζακμίβεζ ημ θφθμ πνμξ 

κέεξ ηαηεοεφκζεζξ.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ   

 

Ο πνχημξ ζηυπμξ ηδξ δζαηνζαήξ ήηακ κα ελεηάζεζ ηδ δζαιυνθςζδ ημο θειζκζζηζημφ 

παναηηήνα ηδξ βκχζδξ οπυ ηδκ ημζκςκζηή ζδιαζία ημο θφθμο υπςξ αοηή απακηά ζε 

μνζζιέκεξ θειζκζζηζηέξ επζζηδιμθμβζηέξ εεςνίεξ ηδξ ακαθοηζηήξ πανάδμζδξ αθθά 

ηαζ ηδξ ιεηαιμκηένκαξ θζθμζμθίαξ. Η ακάθοζδ ζοβηνμηήεδηε ςξ ιζα ηαηά ηάπμζμ 

ηνυπμ ενιδκεοηζηή ζφκεεζδ δζαθμνεηζηχκ επζπεζνδιάηςκ ηα μπμία ακαπηφζζμκηαζ 

ζημ πεδίμ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ.  

 Γζαπζζηχεδηε απυ ηδκ παναπάκς ένεοκα υηζ μ θειζκζζηζηυξ παναηηήναξ ηδξ 

βκχζδξ ιε αάζδ ιζα ημζκςκζηή ζοβηνυηδζδ ημο θφθμο ηίεεηαζ ιε δζαθμνεηζημφξ 

ηάεε θμνά υνμοξ ζε ηάεε εηδμπή θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ. Η δζαηνζαή αοηή 

έδεζλε ηδκ ακεπάνηεζα ημο πνχζιμο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ πμο ζζπονίγεηαζ υηζ δ 

πμζμηζηή απθχξ ηαζ ιυκμ βοκαζηεία ζοιιεημπή, άνα δ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ 

βοκαζηχκ ζηδκ επζζηήιδ, εα ήηακ δ θφζδ βζα ηδκ άνζδ ιζαξ εκ ηςκ βεκκάζεαζ 

ακδνμηναηζηήξ βκχζδξ, ιζαξ βκχζδξ πμο ζοβηνμηείηαζ ακδνμηεκηνζηά ζηδ θάζδ ηδξ 

δδιζμονβίαξ ηδξ. Απυ ηδκ άθθδ, ζημκ φζηενμ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ, δ πανμφζα 

ενβαζία έηνζκε υηζ είκαζ ζδιακηζηυ κα ακαβκςνζζηεί δ επίδναζδ ηδξ εκκμζμθυβδζδξ 

ημο θφθμο ζημκ ηνυπμ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ηδξ ίδζαξ ηδξ βκχζδξ ηαζ, ηονίςξ, ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, ακαδεζηκφμκηαξ ηδ ζδιαζία ηςκ παναδμπχκ οπμαάενμο, δ 

ηνζηζηή ελέηαζδ ηςκ μπμίςκ ζημπεφεζ ζηδκ άνζδ ημο ακδνμηεκηνζημφ παναηηήνα ηδξ 

βκχζδξ, μ μπμίμξ έπεζ απμδμεεί ηαηά ηδ κμιζιμπμίδζδ επζζηδιμκζηχκ εεςνζχκ ιέζς 

δζαδζηαζζχκ πμο ζοκδοάγμοκ ειπεζνζηά δεδμιέκα ηαζ πθαζζζαηέξ αλίεξ. Αηυιδ 

πενζζζυηενμ, ηνίεδηε εεηζηυξ, ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, μ 

ζζπονζζιυξ υηζ δ μπηζηή ηδξ βοκαζηείαξ γςήξζηδ αάζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηςκ 

αζςιάηςκ ηςκ βοκαζηχκ αλζχκεζ ιζα πθδνέζηενδ ζφθθδρδ ηδξ ημζκςκζηήξ 

πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ιζα ακηίζημζπδ ζθαζνζηυηενδ ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ ζε ζπέζδ 

ιε ηδκ οθζζηάιεκδ εεςνμφιεκδ ςξ μοδέηενδ αθθά ακδνμηεκηνζηή μπηζηή. Σέθμξ, δ 

δζαηνζαή αλζμθυβδζε εεηζηά ηδκ ηονίανπδ εέζδ ημο θειζκζζηζημφ ιεηαιμκηενκζζιμφ 

δ μπμία πνμζθένεζ ζηδ ζογήηδζδ βζα ημ θφθμ ηδκ ακαηνεπηζηή δοκαηυηδηα άνζδξ 

ηςκ απυθοηςκεκκμζμθμβζηχκ μνίςκ ιεηαλφ άκδνα ηαζ βοκαίηαξ, δ μπμία δζακμίβεζ ηδκ 

ένεοκα βζα ημ θφθμ πνμξ κέεξ ηαηεοεφκζεζξ. 
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 Πζμ ακαθοηζηά, ιε αάζδ ηδκ ένεοκα ζημ πνχημ εζζαβςβζηυ ηεθάθαζμ πμο 

ελέηαζε ηζξ ζοκεήηεξ πμο μδδβμφκ ζηδκ ακάπηολδ ςξ ηθάδμο ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ, δζαθμνμπμζμφιεκδξ απυ ηδκ ηαεζενςιέκδ ιδ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία, οπμζηδνίπηδηε υηζ μζ θειζκζζηζηέξ ηνζηζηέξ ηδξ επζζηήιδξ 

ζοκέζηδζακ ηδκ πνμαθδιαημεεζία ιε αάζδ ηδκ μπμία ζοβηνμηείηαζ δ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία, ηαεχξ θένμοκ ζημ πνμζηήκζμ ηδξ δζαιάπδξ ημ ηαεεζηχξ ηδξ 

εβηονυηδηαξ ηδξ επζζηδιμθμβίαξ ςξ ηθάδμο ηαζ ηδκ ακάβηδ  ηνζηζηήξ ελέηαζδξ ηδξ 

έκκμζαξ βκχζδ, ημοξ βοκαζηείμοξ υνμοξ ζοβηνυηδζδξ ημο βκςζζαημφ οπμηεζιέκμο 

ηαζ ηδκ ίδζα ηδκ έκκμζα ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ εκηυξ ημο ζδζαίηενμο πθαζζίμο ηάεε 

δζαθμνεηζηήξ εηδμπήξ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ. 

 Πνμπςνχκηαξ ζημ ηφνζμ ιένμξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ λεηζκχκηαξ ηδκ ακάθοζδ απυ 

ημκ ππώιμο θεμινιζηικό εμπειπιζμό, ζοκάπεδηε ζηδκ πνχηδ εκυηδηα ημο δεοηένμο 

ηεθαθαίμο υηζ μ πνχζιμξ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ είκαζ ζδιακηζηυξ ςξ αθεηδνία βζα 

ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία, ηαεχξ εκημπίγεζ ηαζ ηαηαδεζηκφεζ ηζξ ακδνμηεκηνζηέξ 

βκςζζαηέξ παναδμπέξ ζηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ. Χζηυζμ ηνίεδηε ακεπανηήξ επεζδή 

δεκ δζεηδζηεί νζγμζπαζηζηέξ αθθαβέξ ζημκ ηνυπμ άζηδζδξ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ζηδκ 

εκκμζμθυβδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ηαζ, επζπθέμκ, επεζδή δεκ ακαθφεζ ημκ 

ηαεμνζζιυ ηδξ βκχζδξ απυ ηδκ έιθοθδ κμδιαημδυηδζδ.  

 Αημθμφεςξ, ηαηά ηδ ζηνμθή ηδξ ένεοκαξ ζημκ ύζηεπο θεμινιζηικό εμπειπιζμό 

οπμζηδνίπηδηε δ εέζδ ηδξ Longino υηζ μζ ημζκςκζηέξ παναδμπέξ οπμαάενμο πμο 

οπαβμνεφμκηαζ απυ ημκ θειζκζζηζηυ παναηηήνα ηδξ ένεοκαξ ηαζ ακαβκςνίγμοκ ηζξ 

ζδαζηενυηδηεξ ημο βοκαζηείμο θφθμο ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ ηνζηζηή ηδξ 

ακδνμηεκηνζηυηδηαξ ηδξ βκχζδξ ηαζ, ιέζς αοηήξ, ζηδ ζοβηνυηδζδ ιζαξ 

δζαθμνεηζηήξ επζζηήιδξ. Δπίζδξ, ηαηά ηδκ ελέηαζδ ηδξ εεςνίαξ ημο φζηενμο 

θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ ηδκ μπμία εζζδβείηαζ δ Nelson, δζαπζζηχεδηε δ 

ζδζαζηενυηδηα ζηδ εεςνία αοηή υηζ μζ έιθοθεξ ζπέζεζξ ηαζ μζ ημζκςκζηέξ πεπμζεήζεζξ 

ηαζ αλίεξ μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζημ θφθμ είκαζ εκηαβιέκεξ ζε ημζκςκζηά πθαίζζα ηα 

μπμία έπμοκ ζδιαζία βζα ηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ 

βκχζδξ. Η ενβαζία έηνζκε ςξ εεηζηυ υηζ μ φζηενμξ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ 

ζοθθαιαάκεζ ηδ βκχζδ ςξ ιζα ζφκεεηδ ημζκςκζηή δναζηδνζυηδηα πμο ηαεμνίγεηαζ εη 

ηςκ έζς ηαζ απυ ημ θφθμ, ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ παναδμπή οπμαάενμο ή, 

εονφηενα, ςξ ημζκςκζηυ πθαίζζμ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ.  
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 Απυ ηδκ ένεοκα ζημ ηνίημ ηεθάθαζμ οπμζηδνίπηδηε υηζ δ θεμινιζηική 

επιζηημολογία ηηρ ζκοπιάρ πνμπςνά αηυιδ πζμ ααεζά εκ ζπέζεζ ιε ηδκ έκηαλδ ηδξ 

βκχζδξ εκηυξ ημζκςκζηχκ παναδμπχκ, υπςξ ζοιααίκεζ ζημκ φζηενμ θειζκζζηζηυ 

ειπεζνζζιυ. Η θειζκζζηζηή εεςνία ηδξ ζημπζάξ ηδξ Harding απμδίδεζ ζηζξ βοκαίηεξ ςξ 

ημζκςκζηά ηαηαπζεζιέκεξ έκα είδμξ επζζηδιζημφ πνμκμιίμο βζα ηδ βκχζδ ηδξ 

ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ημ μπμίμ δζηαζμθμβείηαζ εηθαιαάκμκηαξ ηα βοκαζηεία 

παναηηδνζζηζηά ςξ απμηέθεζια ζπέζεςκ ιεηαλφ ηδξ ιενζηήξ ζημπζάξ ηδκ μπμία 

δζαεέηεζ μ ηονίανπμξ ηαζ ηδξ εονείαξ ζημπζάξ ημο ηονζανπμφιεκμο. Η θειζκζζηζηή 

μπηζηή, ςξ μπηζηή οπμηεζιέκςκ πμο έπμοκ ηονζανπδεεί ηαζ έπμοκ ζοβηνμηήζεζ αλίεξ 

ιε έκακ εκενβδηζηυ δζεηδζηδηζηυ ηνυπμ, αζηεί ηνζηζηή ζηδκ ηονίανπδ βκςζζαηή 

παναβςβή ηαζ αλζχκεζ ιζα πθδνέζηενδ ηαηακυδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ 

απυ ηδκ οθζζηάιεκδ ακδνμηεκηνζηή μπηζηή πμο εεςνείηαζ  μοδέηενδ. Αοηή δ 

πθδνέζηενδ βκχζδ δεκ πανάβεηαζ απυ ηδ ζοιπθήνςζδ ηδξ ακδνμηεκηνζηήξ βκχζδξ 

ιε ηδκ βοκαζηεία μπηζηή αθθά πανάβεηαζ ιέζα απυ ηδκ δζαθεηηζηή ακηζπανάεεζδ 

ακηίεεηςκ θςκχκ. Δπζπθέμκ, δ ενβαζία επζπείνδζε κα δείλεζ υηζ δ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ιπμνεί κα οπεναζπζζηεί ημ επζζηδιζηυ πθεμκεηηδιά ηδξ 

απέκακηζ ζηζξ πμζηίθεξ ηαζ πμθοεπίπεδεξ ηνζηζηέξ πμο ηδξ αζημφκηαζ, δζαζθαθίγμκηαξ 

ηαζ ζζπονμπμζχκηαξ ηδ εέζδ ηδξ ςξ ιία απυ ηζξ ηφνζεξ εηδμπέξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ. Η θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ηνίεδηε ζδιακηζηή επεζδή 

εζζάβεζ ζηδκ επζζηδιμθμβία ηδ βοκαζηεία μπηζηή, δ μπμία είκαζ ηαεμνζζηζηή βζα ηδ 

ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ, εέημκηαξ γδηήιαηα αλζαηά ηαζ παναβςβήξ κμήιαημξ, ηαζ 

δείπκμκηαξ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, ηαζ ηα υνζα ημο φζηενμο θειζκζζηζημφ ειπεζνζζιμφ μ 

μπμίμξ πενζμνίγεηαζ απθχξ ζε αλζαηέξ παναδμπέξ ακαθμνζηά ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ 

βκχζδξ.  

 Απυ ηδκ άθθδ, αέααζα, ιέζα απυ ηδ ιεθέηδ ηδξ ηνζηζηήξ πμο αζηείηαζ ζηδ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, ηαζ ηονίςξ ζηδ αάζδ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ 

ιεηαλφ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ημο ζζπονζζιμφ βζα ιζα πζεακή απχθεζα ηδξ αλίςζδξ ιζαξ 

πνμκμιζμφπαξ επζζηδιζηήξ ζημπζάξ, πνμέηορε ηαζ δ ηάζδ δζενεφκδζδξ ηδξ εέζδξ πμο 

εα ιπμνμφζε κα έπεζ μ ιεηαιμκηενκζζιυξ ζηδ ζογήηδζδ βζα ηδ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία. Καεχξ ζηδκθειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ δ ακάδεζλδ ηδξ 

μπηζηήξ ηςκ βοκαζηχκ ςξ πνμκμιζμφπαξ πάνδ ζηδ δοκαηυηδηα κα ακαβκςνίγεζ ηδ 

ιενμθδρία ηδξ ηονίανπδξ ακδνμηεκηνζηήξ ημζιμεζηυκαξ δεκ επζθφεζ εκηεθχξ ημ 

πνυαθδια ηδξ ιενμθδπηζηυηδηαξ ηδξ βκχζδξ,  ηαηέζηδ ακάβηδ κα ελεηαζηεί ιε πμζμκ 
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ηνυπμ δ ιενμθδπηζηυηδηα ηδξ μπηζηήξ αθθά ηαζ δ δζαθμνεηζηυηδηα ηςκ βοκαζηχκ ςξ 

παναηηδνζζηζηυ ηδξ θειζκζζηζηήξ ένεοκαξ ιπμνεί κα ηαεμνίγεζ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ 

δζάθμνεξ ιεηαιμκηένκεξ θειζκζζηζηέξ εεςνίεξ.  

 ημ ηέηανημ ηεθάθαζμ, θμζπυκ, δζενεοκχκηαξ ηδ δοκαηυηδηα ζφβηθζζδξ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ ηαζ ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ δζαπζζηχεδηε υηζ, απυ ηδ ιζα ιενζά, 

ζφιθςκα ιε ηα επζπεζνήιαηα ηςκ Fraser ηαζ Nicholson ηαζ ηδξ Flax, μ 

ιεηαιμκηενκζζιυξ εα ήεεθε κα ζηαεεί ζδιακηζηυξ ζφιιαπμξ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

εεςνίαξ, ιε ζηυπμ κα πνμαάθθεηαζ δ δζαθμνεηζηυηδηα ιεηαλφ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ κα 

ελμοδεηενχκμκηαζ μζ ηαεμθζημί βκςζζαημί ζζπονζζιμί. Απυ ηδκ άθθδ, υιςξ, 

ζφιθςκα ιε ηα επζπεζνήιαηα ηδξ Bordo, ηδξ DiStefano ηαζ ηδξ Strickland, 

ακαδείπηδηε δ αιθζζαήηδζδ ηαζ μ έκημκμξ ζηεπηζηζζιυξ ακαθμνζηά ιε ηδκ 

ηαηαθθδθυηδηα εκυξ ιεηαιμκηένκμο παναηηήνα ζηδ θειζκζζηζηή εεςνία. Δκ μθίβμζξ, 

δ ζζπονή εηδμπή ηδξ ιεηαιμκηένκαξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ πςνίξ αοημκμιία ηαζ 

πνμεεηζηυηδηα δεκ πνμςεεί ηα αζηήιαηα ιζαξ θειζκζζηζηήξ εεςνίαξ, υηακ αοηή 

επζδζχηεζ ηδκ εκκυδζδ ηςκ βοκαζηχκ ςξ αοηυκμιςκ οπμηεζιέκςκ ηαεχξ ηαζ ςξ 

οπμηεζιέκςκ βκχζδξ. Δπζπθέμκ, δ ιεηαιμκηένκα ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ημο θφθμο 

δεκ δέπεηαζ ηδκ φπανλδ ηδξ απυθοηδξ εκκμζμθμβζηήξ δζάηνζζδξ ηςκ δφμ θφθςκ, βζαηί 

μζ έιθοθεξ ηαοηυηδηεξ επζηεθμφκηαζ δζανηχξ ηαζ πνμηφπημοκ εκδζάιεζεξ ηαοηυηδηεξ, 

βεβμκυξ πμο δοζπεναίκεζ ηδ δοκαηυηδηα θειζκζζηζηήξ οπενάζπζζδξ ηςκ δζηαζςιάηςκ 

ηςκ βοκαζηχκ.  

 ηδ ζοκέπεζα ημο ηεηάνημο ηεθαθαίμο, ηαηά ηδ δζενεφκδζδ ηςκ εέζεςκ ηαζ 

παναδμπχκ ημο θεμινιζηικού μεηαμονηεπνιζμού ηαζ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ αοηέξ 

ηαεμνίγμοκ ηάεε θμνά ημκ παναηηήνα ηςκ πνμζεββίζεςκ ημοξ πνμέηορακ ηα ελήξ: Η 

Hekman ζηζαβναθεί ημ βεκζηυ πενίβναιια ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ ζηδκ 

επζζηδιμθμβία εηηζκχκηαξ απυ ηδκ απυννζρδ ηςκ δζπμημιζχκ ηδξ επζζηδιμθμβίαξ 

ημο Γζαθςηζζιμφ, ηαεχξ αοηέξ εέημοκ ηδ βοκαίηα ζε οπμδεέζηενδ εέζδ. Απυ ηδκ 

άθθδ, δ εεςνία ηδξ Irigaray, παναδυλςξ βζα ημκ ιεηαιμκηένκμ παναηηήνα ηδξ, 

οπεναζπίγεηαζ ηδκ οπμηεζιεκζηυηδηα ηδξ βοκαίηαξ, ηδ βοκαίηα ςξ έκα άθθμ 

οπμηείιεκμ, δζαθμνεηζηυ απυ ημκ άκδνα, δζαηδνχκηαξ ημ εκκμζαηυ πθαίζζμ ηδξ 

δοαδζηυηδηαξ ημο θφθμο ηδκ μπμία ηαζ οπεναζπίγεηαζ. Αηυιδ, θάκδηε υηζ δ εεςνία 

ηδξ Kristeva, υπςξ ηαζ ηδξ Irigaray, δεκ εβηαηαθείπεζ ηδκ έκκμζα οπμηεζιεκζηυηδηα 

μφηε ηδκ έκκμζα θφθμ, πανά ημκ ιεηαιμκηένκμ παναηηήνα πνμζέββζζδξ ηςκ εκκμζχκ 

αοηχκ. Απυ ηδκ άθθδ, πνμηείκμκηαξ δ Haraway ηδκ ακαζοβηνυηδζδ ηςκ μνίςκ ημο 
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θφθμο έλς ηαζ πένα απυ ημοξ ηονίανπμοξ δοσζιμφξ, εζζδβείηαζ ηδκ πζμ νζγμζπαζηζηή 

πνμζέββζζδ ζημκ θειζκζζηζηυ ιεηαιμκηενκζζιυ ζε ζπέζδ ιε ηζξ εεςνίεξ ηςκηνζχκ 

θειζκζζηνζχκ πμο ελεηάζηδηακ ζηδκ εκυηδηα αοηή. Σέθμξ, ηαηά ηδ δζενεφκδζδ ηδξ 

επζηεθεζηζηήξ εεςνίαξ ηδξ Butler βζα ημ θφθμ θάκδηε υηζ δ εεςνία αοηή ζηνέθεηαζ 

ηονίςξ ζηδκ ακάθοζδ ηδξ δζενβαζίαξ ζοβηνυηδζδξ ημο θφθμο ςξ επζηεθεζηζηήξ 

πνάλδξ. ε αοηυ ημ πθαίζζμ δζαθμνεηζηχκ παναδμπχκ, δ δζαηνζαή οπεναζπίγεηαζ ηδκ 

ηονίανπδ ζημκ θειζκζζηζηυ ιεηαιμκηενκζζιυ ακαηνεπηζηή εέζδ δ μπμία ακαζοζηήκεζ 

ηδ ζογήηδζδ ιε ηδ νζγζηή αιθζζαήηδζδ ηδξ αοζηδνήξ δζάηνζζδξ ηςκ δφμ ημζκςκζηχκ 

θφθςκ, ηδ δζάηνζζδ ιεηαλφ άκδνα ηαζ βοκαίηαξ, δ μπμία ακμίβεζ ημ θφθμ πνμξ κέεξ 

ηαηεοεφκζεζξ μζ μπμίεξ δεκ είπακ ιέπνζ ηυηε εειαημπμζδεεί. 

 Με θίβα θυβζα, επζπεζνχκηαξ κα απακηήζεζ ζημ ηεκηνζηυ ενχηδια ηδξ 

ενβαζίαξ πμο αθμνά ημκ θειζκζζηζηυ παναηηήνα ηδξ βκχζδξ οπυ ηδκ ημζκςκζηή 

ζδιαζία ημο θφθμο, δ ένεοκα ημο δεοηένμο, ηνίημο ηαζ ηεηάνημο ηεθαθαίμο 

επζπείνδζε κα εκημπίζεζ ηζξ δζαθμνεηζηέξ παναδμπέξ ηήξ ηάεε εηδμπήξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ πμο ελεηάζηδηε, ζε έκα θάζια πμο ηζκείηαζ απυ ηζξ πζμ ιεηνζμπαεείξ 

έςξ ηζξ νζγμζπαζηζηυηενεξ εεςνήζεζξ. Τπμζηδνίπεδηε υηζ μ πνχζιμξ θειζκζζηζηυξ 

ειπεζνζζιυξ, πςνίξ κα πνμααίκεζ ζηδκ ηνζηζηή ακαβκχνζζδ ηςκ ημζκςκζηχκ 

δεζιεφζεχκ ημο ζηζξ ηνέπμοζεξ επζζηδιμκζηέξ πναηηζηέξ, οπεναζπίγεηαζ ηδκ  

παναδεδμιέκδ επζζηήιδ εκηυξ ηδξ μπμίαξ αλζχκεζ ηδκ εζζαβςβή πενζζζυηενςκ 

βοκαζηχκ, ηάκμκηαξ ιυκμ ημ πνχημ αήια πνμξ έκακ θειζκζζηζηυ ηνυπμ 

ακηζιεηχπζζδξ ηδξ επζζηήιδξ. Ακηίεεηα, δ ενβαζία επεζήιακε υηζ ζημκ φζηενμ 

θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ ακήηεζ δ μοζζαζηζηή ακαβκχνζζδ ηδξ επίδναζδξ ημο θφθμο 

εη ηςκ έζς ζημκ ηνυπμ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ηδξ βκχζδξ, ηαεχξ μζ θειζκζζηζηέξ αλίεξ, ςξ 

παναδμπέξ οπμαάενμο, ειπθέημκηαζ ζημκ ηαεμνζζιυ ηδξ ηεηιδνζαηήξ ζπέζδξ ηαζ 

ιπμνμφκ κα ηαεμνίγμοκ ηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ. Δπζπθέμκ, δ ενβαζία οπμζηήνζλε 

υηζ, ηναηχκηαξ απυ ημκ φζηενμ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ ηδκ ηνζηζηή ηδξ 

ακδνμηεκηνζηυηδηαξ ηδξ βκχζδξ αθθά ηαζ ηδ εεχνδζδ ηδξ βκχζδξ ςξ ιζαξ ζφκεεηδξ 

ημζκςκζηήξ δναζηδνζυηδηαξ πμο ηαεμνίγεηαζ εββεκχξ απυ ημ θφθμ, δ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, ιε εκημκυηενμ θειζκζζηζηυ παναηηήνα, επειααίκεζ 

δοκαιζηά ζηδ ζογήηδζδ, πδβαίκμκηαξ έκα αήια παναπένα, ηαζ εηθαιαάκεζ ηδκ 

επζδναζηζηυηδηα ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ ζηδ βκχζδ ςξ αθεηδνζαηή παναδμπή ηδξ 

θειζκζζηζηήξ ένεοκαξ βζα ιζα θζβυηενμ παναπμζδιέκδ απυ ηζξ ιέπνζ ηυηε ζοκήεεζξ ηαζ 

ηονίανπεξ πενζβναθέξ βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ.  
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 Πάκηςξ, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, αηυιδ ηαζ ζηδκ ακαθοηζηή πνμζέββζζδ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, δδθαδή ζηζξ εεςνίεξ ηδξ Longino, ηδξ Nelson ηαζ ηδξ 

Harding, δεκ απμηεθεί ακηζηείιεκμ ζοζηδιαηζηήξ ακάθοζδξ ημ πχξ μνίγεηαζ δ βκχζδ 

ιε παναδμζζαημφξ υνμοξ, ςζηυζμ πνμηείκμκηαζ εκαθθαηηζηέξ εεςνήζεζξ ηδξ μζ 

μπμίεξ ααζίγμκηαζ ζημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ, ηαζ μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ηονίςξ ζηδκ 

επζζηδιμκζηή βκχζδ. Δπζζδιαίκεηαζ, υιςξ, υηζ ηυζμ μ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ υζμ 

ηαζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, πένα απυ ημκ ημζκυ ημοξ ζηυπμ κα 

ζηδθζηεφζμοκ ηδκ ακδνμηεκηνζηυηδηα ηδξ βκχζδξ, επζεοιμφκ, αηυιδ, ακ ηαζ απυ 

δζαθμνεηζηέξ εεςνήζεζξ, κα δζαηδνήζμοκ ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ βκχζδξ ςξ 

ααζζηή επζζηδιζηή αλία. Ακηίεεηα, απυ ηδκ ένεοκα ημο ηεηάνημο ηεθαθαίμο, 

δζαπζζηχεδηε υηζ μζ ζοβηεηνζιέκεξ εεςνίεξ ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ πμο 

ελεηάζηδηακ δεκ αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ επζζηδιζηή αλία ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηδξ 

βκχζδξ ηαεχξ εέημοκ εηηυξ ημο ενεοκδηζημφ μνίγμκηά ημοξ ηδκ πναβιάηεοζδ ηδξ 

έκκμζαξ ηδξ βκχζδξ ηαζ ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ απυ ημ θφθμ, εκχ επζηεκηνχκμκηαζ ζηδκ 

εκκμζμθυβδζδ ημο θφθμο ηαζ ηδξ βοκαίηαξ.  

 οκεπχξ, εηηζιάηαζ υηζ μ ιεηαιμκηένκμξ θειζκζζιυξ δεκ ακηζπαναηίεεηαζ 

εοεέςξ ζημκ ιείγμκα ζζπονζζιυ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ, υηζ δ 

ιενμθδπηζηυηδηα ηδξ μπηζηήξ ηςκ βοκαζηχκ επζηοβπάκεζ ζθαζνζηυηδηα ζηδ 

ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ, αθθά ζηνέθεηαζ ηονίςξ πνμξ άθθεξ ηαηεοεφκζεζξ 

εκδζαθενυιεκμξ βζα ηδκ ίδζα ηδκ εκκμζμθυβδζδ ημο θφθμο ηαζ ιάθζζηα έλς απυ ημκ 

έιθοθμ δοσζιυ. Χζηυζμ, δ ενβαζία έδεζλε υηζ δ ιενμθδπηζηυηδηα ηδξ βκχζδξ 

ζοκεπίγεζ κα πνμτπμηίεεηαζ ηαζ ζηδκ πνμζέββζζδ ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ, 

ιμθμκυηζ μζ ζπεηζηέξ εεςνίεξ ακηζηίεεκηαζ ζηδ ζδιαζία ηδξ βοκαζηείαξ ειπεζνίαξ ςξ 

αδζαθμνμπμίδηδξ ηαζ εκζαίαξ ζηάζδξ. ιςξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδ θειζκζζηζηή εεςνία 

ηδξ ζημπζάξ, μ θειζκζζηζηυξ ιεηαιμκηενκζζιυξ ακμίβεζ ηδ ζδιαζζμθυβδζδ ημο θφθμο 

πένα απυ ηα απυθοηα υνζα ηδξ βοκαίηαξ ηαζ ημο άκδνα ηαζ οπεναζπζγυιεκμξ αηνζαχξ 

αοηή ηδκ οπένααζδ ηςκ εκκμζμθμβζηχκ μνίςκ δεκ δζεηδζηεί ηδκ ηθεζζηή 

ζθαζνζηυηδηα ζηδκ μπηζηή ηδξ ιενμθδπηζηήξ βκχζδξ. 

 Δπμιέκςξ, απυ ηδ ζοβηνζηζηή ιεθέηδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ εεςνζχκ ζοκάβεηαζ 

υηζ δ ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ημο θφθμο ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία εκηάζζεηαζ ζε 

ιζα ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ιεηαζπδιαηζζηζηή πμνεία ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβζηήξ 

ζηέρδξ απυ ηδκ ανπζηή ηαζ ακεπανηή αλίςζδ απθχξ ηδξ αφλδζδξ ηδξ ζοιιεημπήξ 

ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ ακδνμηεκηνζηή επζζηήιδ, ζηνεθυιεκδ ζηδ ζοκέπεζα ζημ ηαίνζμ 
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αήια ηδξ ακαβκχνζζδξ ηςκ παναδμπχκ οπμαάενμο –ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 

θειζκζζηζηχκ αλζχκ– πμο ηαεμνίγμοκ ημκ ηνυπμ ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ηαζ, 

αημθμφεςξ, ζηνεθυιεκδ ζηδ δζεηδίηδζδ ιζαξ πθδνέζηενδξ ηαηακυδζδξ ημο ηυζιμο 

υπςξ αοηή επζηοβπάκεηαζ απυ ηδ ζημπζά ηςκ βοκαζηχκ. Σέθμξ, οπμζηδνίπηδηε υηζ δ 

ηονίανπδ ζημκ θειζκζζηζηυ ιεηαιμκηενκζζιυ αλίςζδ ηδξ απμδυιδζδξ ημο έιθοθμο 

δοσζιμφ δζαννδβκφεζ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ αοηή ηδ αήια ημ αήια πμνεία ηδξ ζοκεπμφξ 

ζηέρδξ απυ ηδκ έκηαλδ ζε ιζα επζζηδιμθμβία ιε υνμοξ ανζεκζηυηδηαξ πνμξ ηδκ 

ζηνμθή ζηδ ζημπζά ηςκ βοκαζηχκ. Γζυηζ μ ιεηαιμκηένκμξ θειζκζζιυξ ιμνθχκεζ έκα 

πεδίμ,πένακ ηςκ απυθοηςκ εκκμζμθμβζηχκ μνίςκ ιεηαλφ ημο άκδνα ηαζ ηδξ βοκαίηαξ, 

υπμο επίδζηδ ηαείζηαηαζ πθέμκ δ εκκμζμθυβδζδ ημο θφθμο ιε κέμοξ υνμοξ, 

ημζκςκζημφξ ηαζ πμθζηζζιζημφξ. 

 Δπμιέκςξ, δ ηνζηζηή ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ ειθακίγεηαζ πενζζζυηενμ 

ςξ ημπζηή ηαζ πθαζζζμεεηδιέκδ ζε ηάεε ζοβηεηνζιέκδ ιεηαιμκηένκα θειζκζζηζηή 

εεςνία πανά ςξ βεκζηή ηαζ ηαεμθζηή, παναηηδνζζηζηυ πμο ζοκάδεζ άθθςζηε ιε ηδ 

θφζδ ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ. Η δζαηνζαή οπμζηήνζλε υηζ ηα γδηήιαηα ηδξ 

εηάζημηε ηνζηζηήξ ζημκ ιεηαιμκηένκμ θειζκζζιυ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ απακηχκηαζ 

ημοθάπζζημκ ιέπνζ έκακ ααειυ ιέζα απυ ηδκ ακάθοζδ ηδξ ακηίζημζπδξ εεςνίαξ. Απυ 

ηδκ άθθδ, μ πνχζιμξ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ ειθακίγεηαζ ςξ πενζζζυηενμ 

εοάθςημξ ζηδκ ηνζηζηή, δεδμιέκδξ ηαζ ηδξ αθεηδνζαηήξ ημο εέζδξ ζημ πεδίμ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ. Ακηίεεηα, μ φζηενμξ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ είκαζ ζε 

εέζδ κα απακηήζεζ ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ ζηζξ εκζηάκζεζξ πμο πνμηφπημοκ, εκχ δ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ιέζα απυ ηδκ απάκηδζή ηδξ ζηδκ εηηεηαιέκδ 

ηνζηζηή πμο ηδξ αζηείηαζ επζηοβπάκεζ εκηέθεζ κα ζζπονμπμζδεεί. Δπμιέκςξ,δ δζαηνζαή 

οπμζηήνζλε υηζ μζ πενζζζυηενεξ εηδμπέξ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ πμο 

ελεηάζηδηακ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ ακηέπμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ ηνζηζηή πμο 

αζηείηαζ, βεβμκυξ πμο έπεζ ζδιαζία ηαζ βζα ηδ ζοκέπεζα ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, βζα 

ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ εεςνζχκ αοηχκ ηαηά ηδ ιεηάααζδ ηδξ ένεοκαξ ζημ πεδίμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ. 

 Πένα απυ ημ πνχηζζημ ενχηδια πμο αθμνά ημοξ υνμοξ ηαζ ημ πθαίζζμ ιέζα 

ζημ μπμίμ δ ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ημο θφθμο ηαεμνίγεζ ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ 

ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία, μ δεφηενμξ ηαζ απχηενμξ ζηυπμξ ηδξ πανμφζαξ 

ιεθέηδξ ήηακ κα ζοκελεηάζεζ ηδκ πνμαθδιαηζηή ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ 

ζηδ ζπέζδ ηδξ ιε ημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, δζαηοπχκμκηαξ ενςηήιαηα υπςξ εάκ δ 
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επζζηήιδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ιπμνεί κα αλζμπμζήζεζ πνμτπμεέζεζξ ηαζ παναδμπέξ ηδξ 

θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, χζηε δ θειζκζζηζηή μπηζηή ηαζ μζ εκκμζμθμβήζεζξ ημο 

θφθμο κα επζδνάζμοκ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ειπθμοηίγμκηαξ ιεευδμοξ, έκκμζεξ ηαζ 

εεςνίεξ ηαζ πναηηζηέξ. 

 Απυ ηδκ ένεοκα ημο πέιπημο ηεθαθαίμο, ακαδφεδηε ιζα κέα πηοπή ζηδκ 

ένεοκα βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ςξ επζζηδιμκζημφ ηθάδμο ζοκδευιεκδ ιε ηδ δζενεφκδζδ 

ηδξ έκκμζαξ θφθμ ηαζ ηδ θειζκζζηζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ. Η ένεοκα εηηίκδζε 

απυ ηδκ παναδμπή υηζ δ ακδνμηεκηνζηή βκχζδ ηδκ μπμία εκημπίγεζ ηαηαββεθηζηά δ 

θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία αθμνά ηαζ ημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηδ ιαεδζζαηή 

δζεκένβεζα ακαβκχνζζδξ ηαζ μζηείςζδξ ηδξ βκχζδξ. ηδκ ενβαζία αοηή ζδιεζχεδηε 

υηζ ημ ηάεε είδμξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ πμο ελεηάζηδηε πνμαάθθεζ 

δζαθμνεηζηέξ παναδμπέξ βζα ηδ δοκαηυηδηα αλζμπμίδζήξ ημο ζημκ πχνμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ. Καζ οπμζηδνίπηδηε υηζ δ δζεηδίηδζδ, απθχξ ηαζ ιυκμκ, ίζςκ εοηαζνζχκ 

ηςκ δφμ θφθςκ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηδκ μπμία πνμηείκεζ μ πνχζιμξ 

θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ, δεκ επανηεί βζα ηδκ ακάζπεζδ ιζαξ εκ ηςκ βεκκάζεαζ 

ιμκμθμβζηήξ ακδνμηναηζηήξ βκχζδξ, βζ’ αοηυ ηαζ  δεκ εεςνείηαζ επανηέξ  αίηδια απυ 

ηα  άθθα εζδδ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ακαθμνζηά ιε ημ εηπαζδεοηζηυ πεδίμ. 

 Η ζπεηζηή ακάθοζδ έηνζκε υηζ μζ αλζχζεζξ ημο φζηενμο θειζκζζηζημφ 

ειπεζνζζιμφ δζεζζδφμοκ ααεφηενα ζημ επζζηδιμθμβζηυ πεδίμ, εβηαζκζάγμκηαξ, ιε ημκ 

ηνυπμ αοηυ, έκακ κέμ ηνυπμ εεχνδζδξ ηδξ βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ηςκ ιαεδηχκ 

ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. H εηπαίδεοζδ ςξ εεζιυξ εα ιπμνμφζε κα επζπεζνήζεζ 

έιπναηηα κα ακηζηεεεί ζημκ ακδνμηεκηνζζιυ μνζζιέκςκ εεςνήζεςκ ηαζ κα 

ζοιπενζθάαεζ ημ θφθμ ζηδ ζογήηδζδ βζα ηδ βκχζδ ηαζ ηδ ιάεδζή ηδξ. Η ιεθέηδ ηδξ 

εεςνίαξ ηδξ Longino μδδβεί αθεκυξ ζηδ δζεηδίηδζδ ηδξ αθθαβήξ ηδξ πνμζθενυιεκδξ 

ζπμθζηήξ βκχζδξ ζηδκ εηπαίδεοζδ αθθά ηαζ ζηδ δζεηδίηδζδ ιζαξ ελμζηείςζδξ ηςκ 

ιαεδηχκ ιε ημκ ηνυπμ ιζαξ ηέημζαξ βκςζζαηήξ παναβςβήξ. 

 ιςξ, δ ενβαζία οπμζηήνζλε υηζ μ θειζκζζηζηυξ παναηηήναξ ηδξ 

επζζηδιμθμβίαξ ηδξ ζημπζάξ εκ ζπέζεζ ιε ημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ είκαζ 

πενζεηηζηυηενμξ ηαζ πζμ ακαηνεπηζηυξ απυ ημκ ακηίζημζπμ ημο φζηενμο θειζκζζηζημφ 

ειπεζνζζιμφ, ηαεχξ δ εεςνία ηδξ ζημπζάξ δζαηδνεί ιεκ ηδκ επζηέκηνςζή ηδξ ζηδ 

βκςζζαηή ζοβηνυηδζδ ηςκ ιαεδηχκ, αθθά ζηνέθεηαζ ζαθχξ πνμξ έκακ δζαθμνεηζηυ 

ηνυπμ μζηείςζδξ ηδξ βκχζδξ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ, αλζμπμζχκηαξ ηα 
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πθεμκεηηήιαηα ηδξ βκςζζαηήξ δζενβαζίαξ πμο πνμζδίδεζ δ μπηζηή ηδξ γςήξ ηςκ 

βοκαζηχκ.  

 Η έιθαζδ ζηζξ βοκαζηείεξ ειπεζνίεξ ηαζ βεκζηυηενα ζηδ βοκαζηεία μπηζηή  βζα 

ημκ ηυζιμ εκημπίζηδηε ζηδκ ένεοκα, πένα απυ ηδ θειζκζζηζηή εεςνία ηδξ ζημπζάξ, 

ηαζ ζηδ θευπία ηηρ θπονηίδαρ. Τπμζηδνίπηδηε υηζ δ έκηαλδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ 

θνμκηίδαξ ζηδκ αλζαηή εέζιζζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ, αθεκυξ, δζαπαζδαβςβεί ηδ 

ζοιπενζθμνά ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ, αθεηένμο, ακαπνμζακαημθίγεζ 

ημκ παναηηήνα ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηαεχξ απχηενμξ ζηυπμξ 

ηαείζηαηαζ ιε ηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ ζπέζεςκ θνμκηίδαξ δ ακάπηολδ ηδξ δεζηήξ 

δζάζηαζδξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, πςνίξ, υιςξ, κα ακαζνμφκηαζ μζ αηαδδιασημί ζηυπμζ ηδξ. 

 Οζ ιεηαιμκηένκεξ θειζκζζηζηέξ εεςνίεξ πμο ελεηάζηδηακ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ 

πανμφζαξ ενβαζίαξ εκ ζπέζεζ ιε ημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ειθακίγμκηαζ εκ πμθθμίξ 

ςξ ακηζβκςζζμηεκηνζηέξ ηαζ παναηηδνίγμκηαζ απυ ιενζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ, 

πενζθαιαάκμκηαξ ιεηνζμπαεείξ ηαζ ζζπονέξ εέζεζξ. Απυ ηδκ ελέηαζδ ηςκ ηεζιέκςκ 

ηδξ Hekman, ηδξ Haraway ηαζ ηδξ Davies, πνμαάθθεζ δ ηονίανπδ αλίςζδ 

απμδυιδζδξ ηδξ δζπμημιίαξ ιεηαλφ ακδνζημφ ηαζ βοκαζηείμο ζημκ πχνμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ. Απυ ηδκ άθθδ, εηηζιάηαζ υηζ δ εηπαίδεοζδ ζημ πκεφια ημο 

ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ ηδξ Irigaray υπζ ιυκμ δεκ εέηεζ ηδκ ακάβηδ απμδυιδζδξ 

ημο θφθμο, αθθά παναδυλςξ οπεναζπίγεηαζ ηδ δοαδζηυηδηα ημο θφθμο. Σέθμξ, ζημ 

πκεφια ηδξ εεςνίαξ ηδξ Butler, οπμζηδνίπηδηε υηζ δ έιθοθδ ηαοηυηδηα ηςκ ιαεδηχκ, 

ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, ζοκεπίγεζ κα ζοβηνμηείηαζ ζηα ζπμθζηά ημοξ πνυκζα ιέζα απυ 

ηδ επζηεθεζηζηυηδηα ηδξ. 

 Η ενβαζία αοηή οπμζηήνζλε υηζ ηέημζεξ ζηζβιέξ ζοβηνυηδζδξ απυ ημοξ 

ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ κέςκ δοκαημηήηςκ επακεββναθήξ έιθοθςκ επζηεθέζεςκ 

ιέζς ηςκ αζςιάηςκ ημοξ ηαθείηαζ μ εηπαζδεοηζηυξ κα ηζξ οπμδέπεηαζ ηαζ 

εκδεπμιέκςξ κα ηζξ ακαγδηά, απμθεφβμκηαξ ηδ πνήζδ ζηενεμηοπζηχκ παναδεζβιάηςκ 

ηδξ ακδνζηυηδηαξ ηαζ ηδξ εδθοηυηδηαξ. Η απμδμπή αοηήξ ηδξ δοκαηυηδηαξ 

ακαζοβηνυηδζδξ ημο θφθμο αηυιδ ηαζ ζημ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ ζε ηαιία 

πενίπηςζδ δεκ πνέπεζ κα ενιδκεοηεί –θηάκμκηαξ ζημ άθθμ άηνμ– ςξ ιζα άθθδ 

επζαεαθδιέκδ ηαζ ηαεμθζηή ηάζδ εκεάννοκζδξ ηδξ ακαζοβηνυηδζδξ ημο θφθμο 

ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ. Οζ εκκμζμθμβήζεζξ ημο θφθμο ηαζ μζ επζηεθέζεζξ ημο 

ηαηά ηδ ιάεδζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ δεκ ιπμνμφκ πανά κα ακηθήζμοκ απυ ηδ 
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ιεηαιμκηένκα πνμαθδιαηζηή πενί πθμοναθζζιμφ ηςκ θφθςκ. Η δζαηνζαή οπμζηήνζλε 

υηζ μ εεζιυξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαθείηαζ κα δέπεηαζ ηδκ επζηέθεζδ ημο θφθμο απυ ημοξ 

ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ, ςξ δοκαηυηδηα επακεββναθήξ ημο, επζπεζνχκηαξ κα άνεζ 

ημ ζηενευηοπμ υηζ ηάεε δζαθμνεηζηή έιθοθδ ηαοηυηδηα πένακ ημο δοαδζημφ ηδξ 

παναηηήνα είκαζ απαβμνεοηζηή βζα ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ ηαζ εονφηενα βζα 

ηάεε άημιμ. 

 Δπμιέκςξ, ιε αάζδ ηδ ζφκμθδ ιεθέηδ ηςκ εεςνζχκ ημο θειζκζζηζημφ 

ιεηαιμκηενκζζιμφ εκ ζπέζεζ ιε ημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ εηηζιάηαζ υηζ ιζα 

πνμμπηζηή δζανημφξ ηαηαζηεοήξ ημο θφθμο ζοκζζηά ηάηζ πμο ημ παζδί ιπμνεί κα 

ιάεεζ ζημ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ, αθήκμκηαξ ακμζπηή ςξ δοκαηυηδηα ηδκ 

ακαζοβηνυηδζδ ημο θφθμο πένα απυηα απυθοηα εκκμζμθμβζηά υνζα ιεηαλφ άκδνα ηαζ 

βοκαίηαξ, ηαζ αλζμπμζχκηαξ, ιε ημκ ηνυπμ αοηυ, ημκ ηαζκμηυιμ αθθά ηαζ δοκάιεζ 

ακαηνεπηζηυ παναηηήνα ημο ιεηαιμκηένκμο θειζκζζιμφ. 

 οκεπχξ, θαίκεηαζ υηζ μζ δζάθμνεξ θειζκζζηζηέξ εεςνίεξ πμο ενεοκήεδηακ ςξ 

πνμξ ηδκ αλζμπμίδζή ημοξ ζημ εηπαζδεοηζηυ πεδίμ, ιμθμκυηζ δζαηδνμφκ αζθαθχξ ηδκ 

απυαθερδ ιζαξ ημζκςκζηήξ ηαηαζηεοήξ ημο θφθμο, εκημφημζξ ειθακίγμκηαζ 

αθθδθμζοβηνμουιεκεξ ιεηαλφ ημοξ ςξ πνμξ ηα αζηήιαηα ηαζ ηζξ παναδμπέξ πμο εα 

ιπμνμφζακ κα ηνμθμδμηήζμοκζημ πεδίμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Η ιενμθδπηζηυηδηα απυ 

ηδκ μπηζηή ηδξ γςήξ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ δ μζηεζμπμίδζδ ηδξ κέαξ βκχζδξ πμο αοηή 

οπμηείκεζ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ δεκ μιμθςκεί ηδκ απμδυιδζδ 

ημο έιθοθμο δοσζιμφ ζημκ ιεηαιμκηενκζζιυ ζημ πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Η 

ενβαζία αοηή δείπκεζ υηζ, απυ ηδ ιζα, μ φζηενμξ θειζκζζηζηυξ ειπεζνζζιυξ ηαζ, 

ηονίςξ, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, πανά ηζξ δζαθμνέξ ημοξ ζηδ αάζδ 

ημο θειζκζζηζημφ παναηηήνα ημοξ, ζοκζζημφκ έκακ κέμ ηνυπμ εεχνδζδξ ηδξ 

βκςζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ηςκ ιαεδηχκ. Απυ ηδκ άθθδ, οπμζηδνίπηδηε ζηδκ ενβαζία 

υηζ μ ιεηαιμκηένκμξ θειζκζζιυξ απμηεθεί πνυηθδζδ βζα ημκ ηονίανπμ έιθοθμ δοσζιυ 

ζηδκ εηπαίδεοζδ, εκχ ζηα ηείιεκα πμο ιεθεηήεδηακ ζημ πεδίμ αοηυ δεκ εκημπίζηδηε 

ιζα δζεηδίηδζδ αθθαβήξ ζηδκ ίδζα ηδ ζοβηνμημφιεκδ βκχζδ ηαζ ηδ ιάεδζή ηδξ ζημ 

ζπμθείμ αθθά ζημκ ηνυπμ πμο ζοβηνμηείηαζ ηαζ αζχκεηαζ ημ θφθμ ζημ εηπαζδεοηζηυ 

πθαίζζμ. 

 Δκ ηαηαηθείδζ, μζ εεςνίεξ πμο ακαθφεδηακ ζημ ζφκμθμ ηδξ πανμφζαξ 

ενβαζίαξ ηαηέδεζλακ ημοξ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ δ θειζκζζηζηή 
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επζζηδιμθμβία ζογδηά ηζξ εκκμζμθμβήζεζξ ημο θφθμο ηαζ ηδξ βκχζδξ. Πνμηείκμκηαξ 

εκαθθαηηζηέξ εκκμζμθμβήζεζξ ημο θφθμο ηαζ ηδξ βκχζδξ δζά ηδξ ημζκςκζηήξ 

ηαηαζηεοήξ ηδξ έκκμζαξ θφθμ, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία πανάβεζ ημοξ 

επζζηδιμθμβζημφξ υνμοξ ηδξ ζοβηνυηδζήξ ηδξ ςξ δζαηνζημφ ηθάδμο. Πανυηζ δ 

ζφθθδρδ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαηαζηεοήξ ημο θφθμο οζμεεηείηαζ απυηζξ θειζκζζηζηέξ 

εεςνίεξ πμο ελεηάζηδηακ, μζ υνμζ ιε ζημοξ μπμίμοξ αοηή μζημδμιείηαζ είκαζ 

ηαεμνζζηζημί βζα ηδ ζδιαζζμθυβδζδ ημο θφθμο ηαζ ηδξ βκχζδξ πμο αοηή πανάβεζ, 

ηαεχξ ηαζ βζα ημ επίδζημ ενχηδια ακαθμνζηά ιε ημοξ υνμοξ οπυ ημοξ μπμίμοξ δ 

βκχζδ ιπμνεί κα αθμνά ημ θφθμ.  

 Η ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ημο θφθμο ζηδκ ενβαζία αοηή κμήεδηε ςξ απυδμζδ 

ημζκςκζημ-πμθζηζζιζημφ παναηηήνα ζημ θφθμ ζημ πθαίζζμ ημο ηαηαζηεοαζηζζιμφ 

πμο οζμεεηείηαζ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ έκκμζα θφθμ 

ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηαζ δ ακηίζημζπδ έιθοθδ ηαοηυηδηα ηςκ αηυιςκ δεκ 

εεςνείηαζ δεδμιέκδ απυ ηδ αζμθμβία μκημθμβζηά ακελανηήηςξ ημο ηνυπμο εκκυδζήξ 

ηδξ, δεκ ζοκζζηά θοζζημπμζδιέκδ έκκμζα οπυ ιζα νεαθζζηζηή μπηζηή, αθθά μφηε 

εηθαιαάκεηαζ ςξ ιζα εκηεθχξ οπμηεζιεκζηή ηαζ αοεαίνεηδ ηαηαζηεοή ηαζ ςξ απθχξ 

ηαζ ιυκμ δδιζμφνβδια ηςκ ζοκεδηχκ ζημ πθαίζζμ ιζαξ αηναίαξ ημζκςκζμηναηίαξ. Η 

εκκμζα θφθμ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηαηαζηεοάγεηαζ ζοθθμβζηά ηαζ δζανηχξ 

εκηυξ ημο εηάζημηε ημζκςκζημ-ζζημνζημφ πθαζζίμο ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ηακμκζζηζηχκ 

νοειίζεςκ, ιέζα απυ ηζξ πναηηζηέξ ηαζ ηζξ αλίεξ ηςκ βκςζζαηχκ οπμηεζιέκςκ. 

 ηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία, δ ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ημο θφθμο 

ζδιαημδμηεί ιζα αθθαβή επζζηδιμθμβζημφ παναδείβιαημξ, ηαεχξ αιθζζαδηεί ημκ 

μοζζμθμβζηυ πνμζδζμνζζιυ ημο θφθμο ηαζ ημκ ακηζηαεζζηά ιε ημκ ηαηαζηεοαζηζζιυ, 

αιθζζαδηχκηαξ ηδκ ηαεμθζηή ζδιαζζμθυβδζδ ηδξ έκκμζαξ θφθμ. Μάθζζηα, δ 

ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ημο θφθμο πνμτπμεέηεζ ηδκ αοημκυιδζδ ημο ημζκςκζημφ 

θφθμο απυ ημ αζμθμβζηυ, ζδιαζζμθμβχκηαξ ημ ημζκςκζηυ θφθμ πςνίξ κα πνδζζιμπμζεί 

ςξ ηνζηήνζμ ηα αζμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ημο αηυιμο. Δπζπθέμκ, δ ζοθθμβζζηζηή 

αοηή μδδβείηαζ εκ ηέθεζ ζηδκ αηναία ιεηαιμκηένκα εηδμπή ηδξ υηζ αηυιδ ηαζ ημ 

αζμθμβζηυ θφθμ είκαζ ημ ίδζμ ημζκςκζηά ηαηαζηεοαζιέκμ, ηαεχξ βζα ηδκ 

εκκμζμθυβδζή ημο δεκ έπεζ ζδιαζία δ αζμθμβζηή δζαθμνά ηςκ αηυιςκ αθθά μ ηνυπμξ 

αίςζήξ ημο απυ ημ ηάεε οπμηείιεκμ. Ο θειζκζζηζηυξ ιεηαιμκηενκζζιυξ εέηεζ ηδκ 

ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ημο θφθμο, ηαεχξ ηαζ ηα ακηίζημζπα ημζκςκζηά ηαεμνζζιέκα 

παναηηδνζζηζηά ηςκ αηυιςκ ηαζ ηδκ έιθοθδ ηαοηυηδηά ημοξ, εκηυξ ηςκ εηάζημηε 
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ζοκεδηχκ αθθά, ζε μνζζιέκεξ εεςνίεξ, ηαζ εκηυξ ηδξ βθχζζαξ ηαζ ηδξ πμθζηζζιζηήξ 

πανάδμζδξ ςξ ημ πθαίζζμ βζα ηδκ αιθζζαήηδζδ ηςκ απυθοηςκεκκμζμθμβζηχκ μνίςκ 

ιεηαλφ άκδνα ηαζ βοκαίηαξ, θηάκμκηαξ έςξ ηδκ εκκμζμθυβδζδ ημο θφθμοςξ 

πναλζαημφ εκενβήιαημξ. 

 οκμθζηά, δ έκκμζα ηαηαζηεοή ζηδκ ενβαζία αοηή οπμζηδνίγεζ υηζ ημ θφθμ 

ζοθθαιαάκεηαζ ζηδ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ςξ ζηδνζγυιεκμ ζε ημζκςκζηέξ 

ειπεζνίεξ ηαζ ζηδκ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα ηαζ ςξ ημζκςκζηά ηαηαζηεοαζιέκμ ιε 

ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα ιδκ απαλζχκεζ ηζξ βοκαίηεξ αθθά κα ακαβκςνίγεζ ηδ ζοκένβεζα 

ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ ημζκςκζηή ηαηαζηεοή ημο θφθμο ημοξ.  

 Κθείκμκηαξ, επζζδιαίκεηαζ υηζ δ ενβαζία αοηή δεκ ζοκζζηά ιία ενβαζία 

ημζκςκζμθμβζηήξ ακάθοζδξ ηδξ έκκμζαξ θφθμ. Η ζδζαίηενδ μπηζηή ιε ηδκ μπμία δ 

ενβαζία αοηή ελέηαζε ημοξ υνμοξ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαηαζηεοήξ ημο θφθμο είκαζ δ 

ακαγήηδζδ ηςκ ηνυπςκ ιε ημοξ μπμίμοξ, ηαηαζηεοάγμκηαξ ημζκςκζηά ημ θφθμ, 

μνίγμκηαζ μζ βκςζζαηέξ πνμτπμεέζεζξ ημο, δδθαδή ημ επζζηδιμθμβζηυ πενζεπυιεκμ 

ηδξ ημζκςκζηήξ ηαηαζηεοήξ ημο θφθμο. Μάθζζηα, αοηυξ μ ηνυπμξ ακάθοζδξ ηςκ 

βκςζζαηχκ πνμτπμεέζεςκ ημο θφθμο ζοκζζηά θυβμ βζα ηδκ φπανλδ ηδξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ ςξ ηθάδμο. 

 Η ενβαζία αοηή επζπείνδζε κα δείλεζ υηζ ιε ηδκ ακάπηολδ ηαζ ελέθζλδ ηςκ 

πνμαθδιαηζηχκ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, ημ επίδζημ παφεζ κα είκαζ δ 

παβίςζδ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ έιθοθδξ ηαοηυηδηαξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ εκηυξ ιζαξ 

πνμδζαβεβναιιέκδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ηαζ πναηηζηήξ. Οζ ηοπζηά ίδζεξ 

δοκαηυηδηεξ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηδξ επζζηήιδξ δεκ εα ιπμνμφζακ 

κα άνμοκ ηδκ εκ ης βεκκάζεαζ ακδμηεκηνζηυηδηα ηδξ βκχζδξ ηαζ, βζα ημκ θυβμ αοηυ, 

δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία δζεηδίηδζε ζηδ ζοκέπεζα ιζα ακαηνμπή ζηδκ ίδζα ηδκ 

έκκμζα ηδξ βκχζδξ. ημκ φζηενμ θειζκζζηζηυ ειπεζνζζιυ αθθά ηαζ ζηδ θειζκζζηζηή 

επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ επζηοβπάκεηαζ αοηή δ ακαηνμπή, αθμφ επίδζημ ηαείζηαηαζ 

δ ζοβηνυηδζδ ιζαξ κέαξ επζζηήιδξ ηαζ ζοβηνυηδζδξ ηδξ βκχζδξ.  

 Αοηυξ μ ηνυπμξ ακαηνμπήξ ζηδκ έκκμζα βκχζδ απμζφνεηαζ απυ ημ πνμζηήκζμ 

ηδξ ζογήηδζδξ ηαηά ηδ ιεηέπεζηα ζηνμθή ηδξ ένεοκαξ ζηζξ ιεηαιμκηένκεξ 

θειζκζζηζηέξ εεςνήζεζξ, μζ μπμίεξ ακαθφμοκ ηδκ έκκμζα ημο θφθμο ηαζ ηδκ έκκμζα ηδξ 

βοκαίηαξ εκηυξ ιζαξ ηονίανπδξ αθθά υπζ ηαεμθζηήξ πνμζπάεεζαξ απμδυιδζδξ ηδξ 

δζπμημιίαξ ιεηαλφ ηςκ δφμ θφθςκ. Απυ ηζξ ιεηαιμκηένκεξ θειζκίζηνζεξ πμο 
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ελεηάζηδηακ εδχ, δζαπζζηχεδηε υηζ ιυκμ δ Hekman δζαεέηεζ νδηυ επζζηδιμθμβζηυ 

επζπείνδια, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ δ κεςηενζηή επζζηδιμθμβία ζοκεπάβεηαζ ηδκ 

ημπμεέηδζδ ηςκ βοκαζηχκ ζε οπμδεέζηενδ εέζδ έκακηζ ηςκ ακδνχκ ηαζ, άνα, είκαζ 

ακαβηαία δ απμδυιδζδ ηςκ δοσζιχκ ηδξ κεςηενζηυηδηαξ, πςνίξ αέααζα δ ίδζα κα 

ακαθφεζ ηδκ έκκμζα ηδξ βκχζδξ ηαζ ημο θφθμο. Απυ ηδκ άθθδ, δ Irigaray πνμαάθθεζ 

πμθφ ειιέζςξ ιζα επζζηδιμθμβζηή εέζδ, οπεναζπίγεηαζ ηδκ οπμηεζιεκζηυηδηα ηδξ 

βοκαίηαξ, υηακ πνμηνίκεζ ηδ βοκαίηα ςξ έκα άθθμ οπμηείιεκμ, δζαθμνεηζηυ απυ ημκ 

άκδνα, ημ μπμίμ βκςνίγεζ ηαθφηενα ημκ άθθμκ ιέζα απυ ηδ ζπέζδ πμο απμηηά ιαγί 

ημο αζςιαηζηά. 

 Δκηέθεζ, ζηδ αάζδ ηδξ ακάθοζδξ ηςκ εηάζημηε εεςνζχκ ηαζ ηδξ ηνζηζηήξ πμο 

αζηείηαζ ζε αοηέξ, οπμζηδνίπηδηε υηζ δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ ηαζ μ 

ιεηαιμκηένκμξ θειζκζζιυξ αλζμπμζμφιεκεξ ζημ εηπαζδεοηζηυ πεδίμ λεπςνίγμοκ ηαζ 

ζοκζζημφκ ηζξ δφμ πζμ ακαηνεπηζηέξ αθθά ηαζ δοκαηέξ εηδμπέξ θειζκζζηζηήξ 

επζζηδιμθμβίαξ  πμο αθμνμφκ ηδκ έκκμζα βκχζδ ηαζ ηδκ έκκμζα θφθμ ζημκ πχνμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ. Γζυηζ, απυ ηδ ιζα, δ θειζκζζηζηή επζζηδιμθμβία ηδξ ζημπζάξ, 

απακηχκηαξ επανηχξ ζηδκ ηνζηζηή πμο ηδξ αζηείηαζ,ακαδζαηάζζεζ νζγζηά ηδ εεχνδζδ 

βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ, οπεναζπζγυιεκδ ιζα κέα βκχζδ ηδκ μπμία ιπμνμφκ 

κα ζοβηνμηήζμοκ ηαζ κα μζηεζμπμζδεμφκ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ ιε αθεηδνία ηζξ 

γςέξ ηςκ βοκαζηχκ. Απυ ηδκ άθθδ, μ ιεηαιμκηένκμξ θειζκζζιυξ, θζβυηενμ 

ζοζηδιαηζηυξ, παναηηδνζγυιεκμξ απυ ακηζεεηζηέξ εεςνήζεζξ, αθθά ηαζ εκ ελεθίλεζ, 

ακαηανάζζεζ ημ ίδζμ ημ θφθμ, επζηνέπμκηαξ ηαζ πνμηείκμκηαξ ηδκ ακαζοβηνυηδζή ημο 

έλς απυ ημκ ηονίανπμ έιθοθμ δοσζιυ ζηδκ εηπαίδεοζδ, πνμηνίκμκηαξ ηδκπαναδμπή 

υηζ ημ παζδί ιπμνεί κα ιάεεζ ζημ εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ υηζ ημ θφθμ ημο ιπμνεί κα 

είκαζ δζανηχξ οπυ ηαηαζηεοή. 

 Ίζςξ μζ ενεοκδηζηέξ δοκαηυηδηεξ πμο πνμζθένμκηαζ ζηδκ ενβαζία αοηή απυ 

ηδκ ακάθοζδ ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ ηαζ απυ ηδκ πνμζπάεεζα αλζμπμίδζήξ 

ηδξ ζημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ κα δχζμοκ ημ έκαοζια βζα ιζα πεναζηένς 

πναβιάηεοζδ ημο γδηήιαημξ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαηαζηεοήξ ημο θφθμο ςξ βκχζδξ 

ακαθμνζηά ιε ημκ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, μδδβχκηαξ πζεακχξ ζηδ δδιζμονβία ηαζ 

ζφκεεζδ πζμ εθανιυζζιςκ πνμηάζεςκ βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή πναβιαηζηυηδηα ιε αάζδ 

ηα αζηήιαηα ηδξ θειζκζζηζηήξ επζζηδιμθμβίαξ, αλζμπμζχκηαξ πζεακχξ ηαζ άθθεξ 

θειζκζζηζηέξ εεςνήζεζξ. 
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