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ηε ζύγρξνλε κεηαλεσηεξηθή πξαγκαηηθόηεηα, ην θύιν κεηαβάιιεηαη από κηα
ζηαηηθή αληίιεςε ζε κηα δπλακηθή θνηλσληθή θαηεγνξία (θνηλσληθό θύιν),
αιιάδνληαο ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο όρη κόλν γηα ηε γπλαίθα,
αιιά θαη γηα ηνλ άλδξα.
Απηό ην βηβιίν εζηηάδεηαη ζηηο ζύγρξνλέο ζπδεηήζεηο γηα ην θνηλσληθό θύιν (gender)
θαη ην θνηλσληθό θεθάιαην (social capital) – ηε ζπιινγηθή αμία ησλ θνηλσληθώλ
δηθηύσλ – ππό ηελ νπηηθή ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη ηνπ ζεβαζκνύ γηα ηα
αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη ηελ πνιηηηζηηθή πνηθηιόηεηαπνιπκνξθία (diversity). Απνηειεί έλα ρξήζηκν εγρεηξίδην γηα θνηηεηέο, εξεπλεηέο θαη
δηδάζθνληεο, εηδηθά ζηελ θνηλσληθή πεξηνρή ηνπ αζιεηηζκνύ. Σν ηειεπηαίν θεθάιαην
είλαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα θαη ζπκπιεξώλεηαη κε έλα παξάξηεκα πνπ πεξηέρεη κηα
εηζαγσγή ηεο εξεπλήηξηαο θαη 3 άξζξα ζηελ αγγιηθή, κε ζηόρν ηελ πιεξέζηεξε
ελεκέξσζε ηνπ αλαγλσζηηθνύ θνηλνύ. Απηά απνηεινύλ επίζεο ρξήζηκεο πεγέο
κειέηεο γηα ηνπο θνηηεηέο δηαθόξσλ εζληθνηήησλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε ΑΔΙ
ζηελ ρώξα καο (πξνγξάκκαηα Erasmus, θ.ά).
Καζεκεξηλά δηαπηζηώλνπκε θνηλσληθέο δηαθξίζεηο ιόγσ θύινπ, εζληθόηεηαο,
ρξώκαηνο ηνπ δέξκαηνο, ζξεζθείαο, θνηλσληθήο ηάμεο, ζεμνπαιηθνύ
πξνζαλαηνιηζκνύ, ζσκαηηθήο αλαπεξίαο, ειηθίαο θ.η.ι. Αδηακθηζβήηεηα, ηα

αλαρξνληζηηθά θνηλσληθά ζηεξεόηππα έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο όρη κόλν ζηηο
γπλαίθεο, αιιά θαη ζηνπο άλδξεο. Τπό απηό ην πξίζκα αλαπηύζζεηαη θαη ε ζύγρξνλε
ζπδήηεζε γηα ην θνηλσληθό θεθάιαην –σο ζπληειεζηή αλάπηπμεο πνπ πξνσζεί ηελ
θνηλσληθή ελζσκάησζε– κε αλαθνξέο ζηε καδηθή κεηαλάζηεπζε, ζηελ εμάπισζε ηεο
μελνθνβίαο θαη εηδηθά ηεο ηζιακνθνβίαο ζήκεξα. Η θνηλσληθή πεξηνρή ηνπ
αζιεηηζκνύ εθιακβάλεηαη σο αλεθκεηάιιεπηε πεγή θνηλσληθήο ελέξγεηαο
(θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ) θαη σο κέζν γηα ηελ θαιιηέξγεηα κηαο θνπιηνύξαο θαη κηαο
παηδείαο εηξήλεο (peace education). ύγρξνλα εθπαηδεπηηθά κνληέια θαη
πξνγξάκκαηα εηξήλεο παξνπζηάδνληαη ζηα ηειεπηαία θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ, ελόςεη
ηεο απμαλόκελεο βίαο ζηα ζρνιεία ζήκεξα: έκθπιεο, ζεμηζηηθήο, ξαηζηζηηθήο,
ιεθηηθήο, ειεθηξνληθήο θ.η.ι.
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