
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΑ  

Τι είναι ανθρώπινα  δικαιώματα ? 

Τα δικαιώματα που έχεις επειδή είσαι άνθρωπος. 

Αν ρωτούσατε τους ανθρώπους στο δρόµο, «Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώµατα;» θα 

παίρνατε διαφορετικές απαντήσεις. Θα σας έλεγαν για κάποια από τα δικαιώματα που 

γνωρίζουν, αλλά πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν όλα τα δικαιώματά τους. 

Όπως περιγράφεται στους παραπάνω ορισμούς, δικαίωμα είναι κάποιου είδους 

ελευθερία. Είναι κάτι που το δικαιούται κάποιος επειδή είναι άνθρωπος. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζονται στην αρχή του σεβασμού του ατόμου. Η 

βασική θεώρησή τους είναι ότι κάθε άτομο είναι ένα ηθικό και λογικό ον που αξίζει 

να του φέρονται με αξιοπρέπεια. Αποκαλούνται ανθρώπινα δικαιώματα γιατί είναι 

οικουμενικά. Ενώ κάποιες χώρες ή ειδικές ομάδες απολαμβάνουν συγκεκριμένα 

δικαιώματα που ισχύουν μόνο γι’ αυτούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα 

δικαιώματα που δικαιούνται όλοι –χωρίς να έχει σημασία ποιοι είναι και πού ζούνε– 

απλώς γιατί είναι ζωντανοί. 

ΑΡΘΡΟ 13 

Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο της 

διαμονής του στο εσωτερικό ενός κράτους. 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη 

δική του, και να επιστρέφει σε αυτήν. 

ΑΡΘΡΟ 14 

1. Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και του 

παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες. 

2. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το επικαλεστεί, σε περίπτωση δίωξης 

για πραγματικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες 

αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ. 

ΑΡΘΡΟ 15 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα μιας ιθαγένειας. 

2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του ούτε το δικαίωμα 

να αλλάξει ιθαγένεια. 

ΑΡΘΡΟ 16 

1. Από τη στιγμή που θα φθάσουν σε ηλικία γάμου, ο άνδρας και η γυναίκα, 

χωρίς κανένα περιορισμό εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της 

θρησκείας, έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται και να ιδρύουν οικογένεια. 



Και οι δύο έχουν ίσα δικαιώματα ως προς τον γάμο, κατά τη διάρκεια του 

γάμου και κατά τη διάλυσή του. 

2. Γάμος δεν μπορεί να συναφθεί παρά μόνο με ελεύθερη και πλήρη συναίνεση 

των μελλονύμφων. 

3. Η οικογένεια είναι το φυσικό και το βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το 

δικαίωμα προστασίας από την κοινωνία και το κράτος. 

ΑΡΘΡΟ 17 

1. Κάθε άτομο, μόνο του ή με άλλους μαζί, έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. 

2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του. 

ΑΡΘΡΟ 18 

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της 

θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία 

του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, 

με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών 

ΑΡΘΡΟ 13 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο 

της διαμονής του στο εσωτερικό ενός κράτους. 

2. Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη 

δική του, και να επιστρέφει σε αυτήν. 

ΑΝΑΛΥΣΗ :                           

              Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία  πηγάζει από το λαό, 

ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η 

λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία των πολιτών, στην άμεση  δημοκρατία, ή κάποιων 

αντιπροσώπων τους, στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. 

               ΓΕΝΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

       Η δημοκρατία ως λέξη και ως πολίτευμα γεννήθηκε και καταξιώθηκε στην Αρχαία 

Αθήνα. Βασικές αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος της Αρχαίας Ελλάδας ήταν η  

ισονομία, η αξιοκρατία και η ελευθερία του λόγου. 

 

                   ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 



• Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε η άμεση δημοκρατία. Η πολιτική εξουσία την εποχή εκείνη 

ασκούνταν από όλους τους Αθηναίους πολίτες. Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις 

της συνέλευσης ήταν καθολική.  

• Στη Ρώμη μετά την κατάργηση του θεσμού της βασιλείας εγκαθιδρύθηκε η δημοκρατία. 

Εδώ δεν έχουμε την άμεση συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, όπως στην αρχαία Ελλάδα, 

αλλά η σύγκλητος ήταν εκείνη που έπαιρνε τις αποφάσεις που αφορούσαν την πόλη της 

Ρώμης. Με την πάροδο του χρόνου η δημοκρατία καταλύθηκε στη Ρώμη και εγκαθιδρύθηκε 

η μοναρχία.  

• Την εποχή του Μεσαίωνα δεν μπορεί να γίνει λόγος για δημοκρατία και δημοκρατικές  

ελευθερίες, γιατί τη χρονική αυτή περίοδο η απόλυτη μοναρχία είναι το πολίτευμα που 

κυριαρχεί σε όλες τις χώρες. Ο λαός δεν έχει καμία εξουσία. Μοναδικός ρυθμιστής των 

πραγμάτων της χώρας ήταν ο μονάρχης.  

• Η Γαλλική Επανάσταση που ξέσπασε το 1789 εξαιτίας της καταπίεσης των λαϊκών 

στρωμάτων και της μη συμμετοχής της αστικής τάξης στις αποφάσεις της Κυβέρνησης της 

χώρας που ζούσαν κατέλυσε τη μοναρχία και εγκαθίδρυε τη δημοκρατία.  

• Στην Αγγλία, χωρίς να καταλυθεί η βασιλεία, εγκαθιδρύεται το αντιπροσωπευτικό 

πολίτευμα μετά από πολλές και διάφορες κοινωνικές αναστατώσεις.  

• Τέλος, τα σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα αναπτύχθηκαν μέσα από θυελλώδεις και  

σκληρούς κοινωνικούς αγώνες. Αποτελούν δύσκολη μορφή διακυβέρνησης τόσο ως προς 

την ίδρυσή τους, όσο και ως προς τη διατήρησή τους. Απαιτούν την ενεργοποίηση του 

πολίτη και τη συνεχή επαγρύπνηση του.   

ΑΡΘΡΟ 14 :  

1. Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και του 

παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες. 

2. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το επικαλεστεί, σε περίπτωση δίωξης 

για πραγματικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες 

αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ. 

ΑΝΑΛΥΣΗ : Το πολιτικό άσυλο είναι μια μορφή προστασίας που παρέχει στο 

έδαφός της μια χώρα, σε ένα άτομο που διώκεται ή επικαλείται βάσιμο ενδεχόμενο 

δίωξης έξω από αυτήν, όπως για παράδειγμα στην αλλοδαπή πατρίδα του.[1] Η 

δίωξη από την οποία μπορεί να προστατεύεται με πολιτικό άσυλο κάποιος μπορεί 

να έχει ως αιτία τη φυλή του, την εθνικότητά του, τη θρησκεία του, τις πολιτικές του 

απόψεις ή τη συμμετοχή του σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή κοινωνικές 

δραστηριότητες. Το πολιτικό άσυλο παρέχεται υπό τη Σύμβαση της Γενεύης του 

1951 στα σημεία που αυτή αφορά το «Καθεστώς των Προσφύγων».[1] 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%82_%28%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1951&action=edit&redlink=1
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Το πολιτικό άσυλο είναι μια μορφή προστασίας που παρέχει στο έδαφός της μια 

χώρα, σε ένα άτομο που διώκεται ή επικαλείται βάσιμο ενδεχόμενο δίωξης έξω από 

αυτήν, όπως για παράδειγμα στην αλλοδαπή πατρίδα του.[1] Η δίωξη από την οποία 

μπορεί να προστατεύεται με πολιτικό άσυλο κάποιος μπορεί να έχει ως αιτία τη 

φυλή του, την εθνικότητά του, τη θρησκεία του, τις πολιτικές του απόψεις ή τη 

συμμετοχή του σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή κοινωνικές δραστηριότητες. Το 

πολιτικό άσυλο παρέχεται υπό τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 στα σημεία που 

αυτή αφορά το «Καθεστώς των Προσφύγων».[1] 

Εξέταση αιτημάτων ασύλου :  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ο αιτών άσυλο υποχρεούται να 
παραμένει 
στον τόπο διαμονής που δήλωσε ή του καθορίσθηκε. Σε περίπτωση 
αυθαίρετης απο- 
μάκρυνσής του, διακόπτεται η διαδικασία εξέτασης της αίτησής του με 
απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, η οποία 
κοινοποιείται στον εν- 
διαφερόμενο ως αγνώστου διαμονής. Αν εντός ευλόγου χρόνου, που 
δεν μπορεί να 
υπερβεί τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία εκδόσεως της 
απόφασης, ο αιτών 
επανεμφανισθεί στις αρμόδιες Αρχές, προσκομίζοντας επίσημα 
στοιχεία από τα οποία 
να αποδεικνύεται ότι η απουσία του οφείλετο σε λόγους ανωτέρας 
βίας, η παραπάνω απόφαση ανακαλείται και η αίτηση ασύλου 
εξετάζεται κατ’ ουσίαν 
Oι αιτούντες άσυλο ενημερώνονται για τη «διακοπή» της διαδικασίας 
εξέτασης του αιτήματός τους για άσυλο εάν αναχωρήσουν αυθαίρετα 
από την Ελλάδα. 
  
 
Αρθρο 16 :  

1. Από τη στιγμή που θα φθάσουν σε ηλικία γάμου, ο άνδρας και η γυναίκα, 

χωρίς κανένα περιορισμό εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της 

θρησκείας, έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται και να ιδρύουν οικογένεια. 

Και οι δύο έχουν ίσα δικαιώματα ως προς τον γάμο, κατά τη διάρκεια του 

γάμου και κατά τη διάλυσή του. 

2. Γάμος δεν μπορεί να συναφθεί παρά μόνο με ελεύθερη και πλήρη συναίνεση 

των μελλονύμφων. 
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3. Η οικογένεια είναι το φυσικό και το βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το 

δικαίωμα προστασίας από την κοινωνία και το κράτος.  

Ανάλυση :  

Οι γυναίκες  στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου έχουν 

λιγότερα νομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά δικαιώματα, 

τόσο σε σύγκριση με τους άντρες των χωρών αυτών όσο και με τις 

γυναίκες στα ανεπτυγμένα κράτη .Καταρχήν, οι γυναίκες δεν έχουνε 

ισονομία με τους άντρες , δηλαδή δεν έχουν ίσα νομικά δικαιώματα. Για 

παράδειγμα στη Σαουδική Αραβία δεν έχουν το δικαίωμα να οδηγούν 

αυτοκίνητο , δεν μπορούν να περπατήσουν μόνες τους σε δημόσιο χώρο 

και δεν μπορούν να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις με άντρες που δεν 

είναι συγγενείς τους. Οι γυναίκες του Τρίτου Κόσμου γίνονται επίσης 

θύματα της κουλτούρας τους και πιο συγκεκριμένα, των εθίμων τους. 

ΑΡΘΡΟ 18 

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της 

θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία 

του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, 

με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών 

Αναλυση : ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΣΗΜΕΡΑ -Στο Μανμάρ η 

στρατιωτική δικτατορία διέλυση βίαια ειρηνικές διαδηλώσεις μοναχών 

,τους κατεδίωξε έκλεισε μοναστήρια,κατάσχεσε και κατέστρεψε 

περιουσίες, πυροβόλησε, ξυλοκόπησε και φυλάκισε διαδηλώτες, 

παρενόχλησε, κράτησε όμηρους οικογένειες και φίλους των 

διαδηλωτών. -Στην Κίνα, οι πιστοί του Φαλούν Γκονγκ υπέστησαν 

βασανιστήρια και κακομεταχείρηση κατά τη διάρκεια της φυλάκισής 

του οι Χριστιανοί καταδιώχθηκαν γιατί ασκούσαν τη θρησκεία τους 

εκτός των καθορισμένων απο το κράτος ορίων. -Στο Καζακστάν, τοπικές 

αρχές σε μια κοινότητα κοντά στο Αλμάτι, ενέκρινα την κατεδάφιση 

δώδεκα οικιών που ανήκαν σε οπαδούς της θρησκείας Χάρι Κρίσνα, 

κατηγορώντας τους ψευδώς ότι είχαν αποκτήσει παράνομα τη γη στην 

οποία είχαν χτίσει τα σπίτια τους. Στην κοινότητα αυτή κατεδαφίστηκαν 

μόνο σπίτια που ανήκαν σε μέλη του Χάρι Κρίσνα. 

 

 



 

Πληροφορίες για τον Μαχάτμα Γκάντι : 

Γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 1869, στο Πορμπαντάρ, , μια μικρή πόλη στη δυτική 

ακτή της Ινδίας στην επαρχία Γκουτζάρατ. Η οικογένειά του ανήκε στην κάστα 

Βανισίγια, σύμφωνα με την ινδουιστική παράδοση του κοινωνικού διαχωρισμού σε 

κάστες. Στις 16 Νοεμβρίου 1885 πέθανε ο πατέρας του σε ηλικία 63 ετών. Το 1887 

επέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις και εισήλθε στο Κολλέγιο Samaldas, αλλά οι 

σπουδές εκεί του φάνηκαν δύσκολες και η ατμόσφαιρα δυσάρεστη ώστε 

παρακολούθησε μόνο ένα ακαδημαϊκό έτος. Μετά από αυτό ένας οικογενειακός 

φίλος πρότεινε πως εάν ο Μαχάτμα επιθυμούσε να αναλάβει τη θέση του πατέρα του 

θα ήταν καλό να σπουδάσει νομικά, σπουδές που θα διαρκούσαν τρία χρόνια στο 

Λονδίνο. Έτσι ο νεαρός Γκάντι εκμεταλλευόμενος αυτήν την πρόταση μετέβη στην 

πρωτεύουσα της τότε Βρετανικής Αυτοκρατορίας στις 4 Σεπτεμβρίου 1888 και 

εγγράφηκε στο University College London. Αφού πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις 

του τελευταίου έτους και έλαβε το πτυχίο του απέπλευσε για την Ινδία στις 10 

Ιουνίου του 1891. Αρχικά έμεινε για λίγο στο Rajkot αναλαμβάνοντας την 

εκπαίδευση του μικρού γιου του και των παιδιών του αδελφού του, ενώ λίγο 

αργότερα αποφάσισε να ανοίξει δικηγορικό γραφείο στη Βομβάη. Η αποτυχία στη 

Βομβάη τον έφερε πίσω στο Rajkot όπου προσπάθησε να σταδιοδρομήσει 

επαγγελματικά. Και εκεί όμως δεν κατάφερε να προοδεύσει και επί πλέον ένιωθε 

άβολα μέσα σ' ένα περιβάλλον γεμάτο ασήμαντες δολοπλοκίες και μικροπρέπειες. 

Τότε του προτάθηκε από την εταιρεία Dada Abdulla & Co. να την αντιπροσωπεύσει 

σε μία δικαστική υπόθεση στη Νότια Αφρική. Ο Γκάντι ενθουσιάστηκε από την 

προσφορά και ξεκίνησε για την Αφρική τον Απρίλιο του 1893. Φτάνοντας στη Νότια 

Αφρική βρέθηκε αντιμέτωπος με τον φυλετικό διαχωρισμό του απαρτχάιντ, ο οποίος 

εκδηλωνόταν από τους λευκούς εποίκους εις βάρος των ντόπιων έγχρωμων και των 

Ινδών μεταναστών. Ο ίδιος ο Γκάντι εκδιώχθηκε από την αίθουσα του δικαστηρίου 

επειδή αρνούνταν να βγάλει το παραδοσιακό ινδικό τουρμπάνι ενώ ακόμη μία φορά 

δέχθηκε βία από τον οδηγό ταχυδρομικής άμαξας λόγω του ότι αρνήθηκε να 

παραχωρήσει τη θέση του σε κάποιον Ευρωπαίο επιβάτη. Αυτή η κατάσταση τον 

οδήγησε να δραστηριοποιηθεί πολιτικά, υπερασπιζόμενος τα ανθρώπινα δικαιώματα 

των συμπατριωτών του. Κατά την εικοσάχρονη παραμονή στη Ν. Αφρική 

φυλακίστηκε πολλές φορές για τους αγώνες του. Εκεί πρώτη φορά ξεκίνησε να 

διδάσκει την τακτική της παθητικής αντίστασης. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος των 

Μπόερς ο Γκάντι οργάνωσε σώμα τραυματιοφορέων για το βρετανικό στρατό και 

διηύθυνε μία μονάδα του Ερυθρού Σταυρού. Μετά τη λήξη του πολέμου επέστρεψε 

στον αγώνα για τα δικαιώματα των Ινδών μεταναστών και στα 1910 ίδρυσε το 

αγρόκτημα Τολστόι, κοντά στο Ντάρμπαν, μια συνεταιριστική παροικία για Ινδούς. 

Ο Γκάντι χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της παθητικής αντίστασης κατάφερε να 

προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση για αυτό το θέμα. Στη Βομβάη πραγματοποιήθηκε 

συνέλευση όλων των Ινδών ηγετών και καθορίστηκε η 31η Μαΐου 1917 ως η 

τελευταία ημερομηνία για την κατάργηση της επαγγελματικής μαθητείας. Εν 

συνεχεία ταξίδεψε σε όλη τη χώρα για να λάβει υποστήριξη του αγώνα του. Οι 

συγκεντρώσεις σε κάθε σταθμό της περιοδείας του ήταν τέτοιες, ώστε ανάγκασαν την 

κυβέρνηση να αναγγείλει ότι το συγκεκριμένο σύστημα εργασίας θα έπαυε πριν την 

31η Μαΐου. 
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Την περίοδο του Μεσοπολέμου αναδείχθηκε σε κεντρική μορφή του εθνικού αγώνα 

των Ινδών για ανεξαρτησία. Το κίνημα της ανεξαρτησίας άρχισε σύντομα να 

εξαπλώνεται και όταν στα 1919 το Βρετανικό Κοινοβούλιο μέσω της πράξης του 

Rowlatt παρεχώρησε στις αποικιακές δυνάμεις έκτακτες εξουσίες για την 

αντιμετώπισή του, η τακτική της παθητικής αντίστασης απέκτησε εκατομμύρια 

θιασώτες σε όλη τη χώρα. Μία διαδήλωση εναντίον της πράξης του Rowlatt στην 

πόλη Αμριτσάρ κατέληξε σε λουτρό αίματος από τις βρετανικές δυνάμεις (Σφαγή του 

Αμριτσάρ). Ως αντίδραση στην απάνθρωπη αποικιοκρατική αυτή πράξη ο Μαχάτμα 

όρισε την 16η Απριλίου ημέρα νηστείας και προσευχής για τα θύματα της σφαγής. Το 

1920 μετά την αποτυχία των Βρετανών να επανορθώσουν ο Γκάντι προώθησε μίαν 

οργανωμένη εκστρατεία μη συνεργασίας. Παραιτήθηκαν οι Ινδοί κρατικοί 

αξιωματούχοι, οι πολίτες αρνούνταν τη συμμετοχή σε κρατικούς οργανισμούς και τα 

παιδιά αποχώρησαν από τα κρατικά σχολεία. Ο Μαχάτμα Γκάντι δολοφονήθηκε στο 

Νέο Δελχί στις 30 Ιανουαρίου 1948 από έναν εθνικιστή Ινδό ονόματι Γκόντσε. 
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