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Πεπίλητη 

 

Σν ζέκα ηεο πηπρηαθήο κνπ είλαη νη ζπγθηλεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ε 

πξνθαηάιεςε. Αζρνιήζεθα κε απηφ ην ζέκα, έρνληαο σο ζθνπφ λα εξεπλήζσ ηε γλψκε 

πνπ ζα ζρεκαηίζνπλ νη θνηηεηέο απέλαληη ζε καζεηέο δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο. Σν 

δείγκα ηεο έξεπλαο κνπ απνηειείηαη απφ ζαξάληα (40) θνηηεηέο, είθνζη (20) αγφξηα θαη 

είθνζη (20) θνξίηζηα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο Παηξψλ. Ωο 

εξεπλεηηθά εξγαιεία ρξεζηκνπνίεζα έλα (1) εξσηεκαηνιφγην [ζε ηξεηο (3) δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο] κε βάζε ηελ θιίκαθα Likert θαη είθνζη (20) θσηνγξαθίεο Ειιήλσλ θαη 

Αιβαλψλ καζεηψλ. Σα απνηειέζκαηα αλαιχζεθαλ ζην Statistical Pucleage for Sosial 

Sciences (SPSS) θαη καο νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα  φηη απνηεινχκε πιένλ κηα αλνηθηή 

νκάδα απέλαληη ζην δηαθνξεηηθφ, ρσξίο ηδηαίηεξεο ξαηζηζηηθέο θαη ζηεξενηππηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Καηαιήμακε πσο ν ξαηζηζκφο έρεη ίζσο πεξηνξηζζεί, δελ έρεη φκσο 

εμαιεηθζεί. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην ζα πξέπεη ν θαζέλαο καο λα 

δηαθαηέρεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

είλαη ν ζεβαζκφο θαη ε απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ, ε αιιεινθαηαλφεζε, ε εηιηθξηλή 

δηάζεζε γηα επηθνηλσλία θαη ζπλχπαξμε κε ην «άιιν», κέζα ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή 

θνηλσλία. 
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1. Διζαγυγή 

 

Οη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζην δηάζηεκα 1970-

1980 κεηέβαιαλ ηελ Διιάδα απφ ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ ζε ρψξα ππνδνρήο 

κεηαλαζηψλ. Μηα θαηλνχξηα θνηλσληθή ηάμε έρεη θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ζηε δσή 

καο: απηή ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ. Οηθνγέλεηεο απφ ηελ Αιβαλία, αιιά θαη απφ 

άιιεο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα, δνπλ δίπια καο, 

εγγξάθνληαη ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο καο. 

Απηή ε έθξεμε ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηε ρψξα καο επέθεξε ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζηελ εθπαίδεπζε. 

Ζ απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ πξνυπνζέηεη γλψζε ησλ αξρψλ ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο φπσο είλαη ε απνδνρή θαη ν ζεβαζκφο ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ, ε αιιεινθαηαλφεζε θαη ν δηάινγνο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, 

ε ηζφηηκε θαη δεκηνπξγηθή ζπλχπαξμε ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, θαζψο 

ππάξρνπλ πξνθαηαιήςεηο, ζηεξεφηππα θαη ξαηζηζκφο πνπ πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ. 

ηα πιαίζηα ηεο θνίηεζήο κνπ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, κέζα απφ ην κάζεκα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο κνπ 

πξνθιήζεθε ην ελδηαθέξνλ λα αζρνιεζψ κε ην ζέκα ησλ ζπγθηλεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ηεο πξνθαηάιεςεο απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζέιεζα κε ηελ έξεπλα απηή λα εμεηάζσ ηε γλψκε πνπ ζα 

ζρεκαηίζνπλ νη θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο απέλαληη ζε άηνκα 

δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο θαη πεπνηζήζεσλ.  

 

Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Γεσξγνγηάλλε Παληειή θαη ηελ 

θα. Γηάλλαθα Χξπζνβαιάληε γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία πνπ ππήξμε θαη ηελ βνήζεηα 

θαη ζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο πηπρηαθήο κνπ. 

Αθφκα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη ηνλ θ. Μαξθφπνπιν, θαζψο κνπ έδσζε ηελ άδεηα 

λα επηιέμσ ηπραία ηα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο κνπ, απφ εξγαζηήξηά ηνπ.  
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2. Αναζκόπηζη Βιβλιογπαθίαρ 

 

2.1. Η θευπία ηυν ζςγκινήζευν 

 

ηνλ ηνκέα ηεο Φπρνινγίαο έρεη παξαηεξεζεί θάπνηα αξγή, αιιά δξαζηηθή 

αιιαγή ζρεηηθά κε ηε κειέηε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, θαη ηνχην δηφηη ην ζέκα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ έρεη πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ εξεπλεηψλ, αιιά θπξίσο 

εμαηηίαο ηεο ζηξνθή πνπ παξαηεξήζεθε πξνο ηηο αλαπηπμηαθέο ζεσξίεο. χκθσλα κε 

ηνλ Scherer ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη «αηζζήζεηο ή αηζζήκαηα κε θπζηνινγηθέο θαη 

ζπκπεξαζκαηηθέο εθδειψζεηο, ζπγθηλεζηαθά θαηλφκελα εκθαληδφκελα ζαλ αηνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ ζε κεκνλσκέλα ζέκαηα
1
». 

Οη πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο ησλ ζπγθηλήζεσλ εμεηάδνπλ ηηο ζπγθηλήζεηο ζηα 

άηνκα μερσξηζηά. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί πάλσ ζην ζέκα ησλ 

ζπγθηλήζεσλ, ζηεξίδνληαη ζε ζπκπεξάζκαηα κεκνλσκέλσλ αηφκσλ, πνπ κέζα ζε 

εξγαζηήξηα, βιέπνπλ αληηθείκελα πνπ μππλνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη παξαηεξνχληαη 

νη αληηδξάζεηο ησλ πξνζψπσλ ηνπο
2
 

Οη πξνζσπηθέο ζπγθηλήζεηο δηακνξθψλνληαη απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην θαη 

επηδξνχλ θαη ζε άιια άηνκα. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ησλ ππνινίπσλ 

δχζθνια αγλννχληαη θαη θαίλεηαη λα απαηηείηαη δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ζπγθηλήζεηο ηνπ θάζε αηφκνπ, έρνπλ θνηλσληθφ 

ππφβαζξν, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπγθίλεζεο. 

Έρνληαο απηή ηε κνξθή είλαη αλνηρηέο ζηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε απφ άιινπο 

αλζξψπνπο
3
 

Οη ζπγθηλήζεηο είλαη «επεηζφδηα ζπληνληζκέλσλ αιιαγψλ ζε δηάθνξα 

ζπζηαηηθά (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηνπιάρηζηνλ ηεο λεπξνςπρνινγηθήο 

ελεξγνπνίεζεο θαη ππνθεηκεληθά ζπλαηζζήκαηα αιιά ελδερνκέλσο επίζεο ηάζεηο 

δξάζεο φπσο θαη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο) ζε απάληεζε ζηα εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά 

γεγνλφηα ζεκαληηθήο αμίαο ζηνλ νξγαληζκφ
4
. 

Ο Πίλαθαο 1
5
 παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο ζπγθηλήζεηο, ζχκθσλα κε θάπνηνπο 

ζπγγξαθείο. 

Πίνακαρ 1: Βαζικέρ ςγκινήζειρ 

πγγξαθέαο Βαζηθέο ζπγθηλήζεηο 

Plutchik 
Απνδνρή, ζπκφο, αλακνλή, απνζηξνθή, ραξά, θφβνο, 

ζιίςε, έθπιεμε 

Arnold 
Θπκφο, απνζηξνθή, ζάξξνο, θαηάζιηςε, επηζπκία, 

απειπηζία, θφβνο, κίζνο, ειπίδα, αγάπε, ζιίςε 

Ekman, Friesen, and 

Ellsworth 
Θπκφο, απνζηξνθή, θφβνο, ραξά, ζιίςε, έθπιεμε 

Frijda Δπηζπκία, επηπρία, ελδηαθέξνλ, έθπιεμε, θαηάπιεμε, 

                                                 
1
 Heineman, W. (1996), πγθηλεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. ην Π. 

Γεσξγνγηάλλε (Δπηκ). Θεσξίεο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο,  Αζήλα : Gutenberg, ζ. 15 – 54. 
2
 Glaser, C. S. (2003), Looking Closely at Emotion Expression in an Online Course: A case Study of 

Distributed, Λνλδίλν: Γηπισκαηηθή Δξγαζία, ζ.27. 
3
 Glaser, C. S. (2003), Looking Closely at Emotion Expression in an Online Course: A case Study of 

Distributed, Λνλδίλν: Γηπισκαηηθή Δξγαζία, ζ.29. 
4
 Scherer, K. R., Schorr, A., K and Johnstone, T. (Eds) (2001), Appraisal process in emotion: Theory, 

methods, research, London University Press, ζ. 3. 
5
 Turner, O.K. (1990), ην δηαδίθηπν: http://changingmind.org [Ζκεξνκελία Πξνζπέιαζεο: 2.05.2007] 

http://changingmind.org/
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ζιίςε 

Gray Οξγή θαη ηξφκνο, αλεζπρία, ραξά 

Izard 
Θπκφο, πεξηθξφλεζε, απνζηξνθή, θίλδπλνο, θφβνο, 

ελνρή, ελδηαθέξνλ, ραξά, ληξνπή, έθπιεμε 

James Φφβνο, ζιίςε, αγάπε, νξγή 

McDougall 
Θπκφο, απνζηξνθή, έμαξζε, θφβνο, ππνηαγή, ηξπθεξφο-

ζπγθίλεζε, θαηάπιεμε   

Mowrer Πφλνο, επραξίζηεζε   

Oatley and Johnson-

Laird 
Θπκφο, απνζηξνθή, αλεζπρία, επηπρία, ζιίςε   

Panksepp Πξνζδνθία, θφβνο, νξγή, παληθφο   

Tomkins 
Θπκφο, ελδηαθέξνλ, πεξηθξφλεζε, απνζηξνθή, θίλδπλνο, 

θφβνο, ραξά, ληξνπή, έθπιεμε   

Watson Φφβνο, αγάπε, νξγή   

Weiner andGraham Δπηπρία, ζιίςε   

 

 

Ο Πίλαθαο 2
6
 παξνπζηάδεη ηηο πξσηνγελείο, δεπηεξνγελείο θαη ηξηηνγελείο 

κνξθέο ζπγθηλήζεσο.   

 

Πίνακαρ 2: Ππυηογενείρ, δεςηεπογενείρ και ηπιηογενείρ μοπθέρ ζςγκινήζευν 

Πξσηνγελήο 

ζπγθίλεζε 

Γεπηεξνγελήο 

ζπγθίλεζε 

Σξηηνγελείο  

ζπγθηλήζεηο 

Αγάπε 

Αθνζίσζε 

Λαηξεία, αθνζίσζε, αγάπε, ζηνξγή, πξνηίκεζε, 

έιμε, θξνληίδα, ζπκπφληα, ηξπθεξφηεηα, 

ζπλαηζζεκαηηζκφο 

Πφζνο Γηέγεξζε, επηζπκία, πφζνο, πάζνο, μεκπάιηζκα 

θνδξή επηζπκία θνδξή επηζπκία 

Υαξά 

Δπηπρία 

Γηαζθέδαζε, επδαηκνλία, επηπρία, επζπκία, 

ραξά, δηαζθέδαζε,  έθζηαζε, δηαρπηηθφηεηα , 

θαηδξφηεηα, απφιαπζε, απφιαπζε, αγαιιίαζε, 

έμαξζε, ηθαλνπνίεζε, επθνξία 

Απφιαπζε 
Δλζνπζηαζκφο, δήινο, απφιαπζε, ζπγθίλεζε, 

επζπκία 

Ηθαλνπνίεζε Ηθαλνπνίεζε, επραξίζηεζε 

Τπεξεθάλεηα Τπεξεθάλεηα, ζξίακβνο  

Αηζηνδνμία Πξνζπκία, ειπίδα, αηζηνδνμία 

Αλαθνχθηζε Αλαθνχθηζε 

Έθπιεμε Έθπιεμε Καηάπιεμε, έθπιεμε, θαηάπιεμε  

                                                 
6
 Parrot. (2001). ην δηαδίθηπν: http://changingmind.org/explanations/emptions/emotious.htm  

[Ζκεξνκελία Πξνζπέιαζεο: 07.05.2007]. 

http://changingmind.org/explanations/emptions/emotious.htm
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Θπκφο 

Δλφριεζε 
Δπηδείλσζε, ελφριεζε, αλαηαξαρή, ελφριεζε, 

γθξίληα 

Οξγή  Οξγή, απνγνήηεπζε  

Μαλία 

Θπκφο, νξγή, πξνζβνιή, καλία, ερζξφηεηα,  

αγξηφηεηα,  πηθξία,  κίζνο, απέρζεηα,  

πεξηθξφλεζε,  θζφλνο, εθδηθεηηθφηαηα,  

δπζαξέζθεηα 

Απνζηξνθή Απνζηξνθή, κεηαζηξνθή, πεξηθξφλεζε 

Φζφλνο Φζφλνο, δεινηππία  

Αγσλία Αγσλία 

Θιίςε 

Βάζαλν Αγσλία, βάζαλν, ζηελνρψξηα, άγρνο 

Θιίςε 

Καηάζιηςε, απειπηζία, απφγλσζε, θαηάζιηςε, 

ζιίςε,  ζηελαρψξηα, ζιίςε, ιχπε, δπζηπρία, 

κηδέξηα, κειαγρνιία 

Απνγνήηεπζε Φφβνο, απνγνήηεπζε, δπζαξέζθεηα 

Νηξνπή Δλνρή, ληξνπή, κεηάλνηα, ηχςε 

Παξακέιεζε 

Αιινηξίσζε, απνκφλσζε, παξακέιεζε, 

κνλαμηά, απφξξηςε, λφζηνο, ήηηα, θαηάζιηςε, 

αβεβαηφηεηα, ακεραλία, ηαπείλσζε, πξνζβνιή 

πκπφληα Οίθηνο, ζπκπφληα 

Φφβνο 

Σξφκνο 
πλαγεξκφο, θινληζκφο, θφβνο, ηξφκνο, θξίθε, 

παληθφο, πζηεξία, λέθξσζε 

Νεπξηθφηεηα 
Άγρνο, λεπξηθφηεηα, έληαζε, ηαξαρή, θφβνο γηα 

ην κέιινλ, αλεζπρία, θίλδπλνο, θφβνο 

 

 

Ζ εκπεηξία ηεο ζπγθίλεζεο απεηθνλίδεη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζρέζεο καο κε 

ηνλ θφζκν- ζηα πξφζσπα, ηα αληηθείκελα, ηα γεγνλφηα θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ είλαη 

ζεκαληηθά ζε καο. Απηνί νη κεηαζρεκαηηζκνί ελεξγνπνηνχλ ηηο ζπγθηλήζεηο θαη θάζε 

ηχπνο ζπγθίλεζεο (ζπκφο, θφβνο, αγάπε) απεηθνλίδεη έλα δηαθνξεηηθφ είδνο 

κεηαζρεκαηηζκνχ. Έλαο κεηαζρεκαηηζκφο δελ είλαη κηα παζεηηθή αληίδξαζε ζε κηα 

δεδνκέλε θαηάζηαζε εξεζηζκάησλ, κάιινλ είλαη κηα ζπλαιιαγή κεηαμχ ηνπ 

πξνζψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ, έλαο ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

ηνπ πξνζψπνπ θαη άιινπ, έηζη ψζηε ε ίδηα ε απάληεζε λα δίλεη λφεκα ζηελ 

θαηάζηαζε ησλ εξεζηζκάησλ
7
. 

ήκεξα, νη πεξηζζφηεξεο ζπγθηλήζεηο είλαη αλαγλσξηζκέλεο θαη απνδεθηέο σο 

πξνο ηε βησκαηηθή ηνπο δηάζηαζε, αιιά φρη σο πξνο ηελ ειεχζεξε θαη απζφξκεηε 

έθθξαζή ηνπο. «0 άλζξσπνο θαιείηαη λα ηηο δηεξγαζηεί (ψζηε λα κελ παξακνλεχεη 

ζπλερψο ε απνξπζκίδνπζα εθθφξηηζή ηνπο) θαη ππνρξεψλεηαη λα ηηο εθηνλψζεη κε 

φιν θαη πην πξνγξακκαηηζκέλνπο θαη νξνζεηεκέλνπο ηξφπνπο, κέζα απφ δνκεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο ςπραγσγίαο, άζιεζεο θαη επαθήο κε ηε θχζε. 

 

 

                                                 
7
 De Rivera. T. H. (1977), A structural Theory of the Emotions. Psychological issues monograph, New 

York: International Universities Press, ζ. 35. 
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 ηελ θαζεκεξηλή καο δσή ε ζπγθίλεζε (ηξπθεξφηεηα) ζεσξείηαη σο κηα 

«δεζηή» δχλακε πνπ σζεί ηα πξάγκαηα θαη πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ «ςπρξή» 

ινγηθή. Αλαθέξνληαο ηελ ηξπθεξφηεηα (affect), αμίδεη λα πνχκε πσο δεκηνπξγείηαη 

φηαλ ην άηνκν αιιειεπηδξά κε άιια άηνκα ή φηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ γίλνληαη 

αληηιεπηά απφ απηά
8
.  

Σα ζπγθηλεζηαθά ζπζηήκαηα είλαη ζε ζέζε λα δψζνπλ κηα ρξνηά ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, είηε δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

«αλψηεξα ζηάδηα ηεο αλάιπζεο», είηε επεξεάδνληαο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, είηε 

θπξίσο αζθψληαο έιεγρν ζηα «ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξηθνξηζηηθά ζπλζεηηθά
9
». 

Ζ θάζε είδνπο ζπγθίλεζε ελφο αηφκνπ, εθδειψλεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, 

ζηελ θηλεηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά αθφκα θαη ζε κεηαβνιέο ζηελ ςπρνινγία ηνπ. 

Χζηφζν, είλαη γλσζηφ φηη ν θπξηφηεξνο ξφινο ησλ ζπγθηλήζεσλ εληνπίδεηαη ζηνλ 

έιεγρν θαη ζηε ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ. Σν πψο ζα βηψζεη ηε 

ζπγθίλεζε ην θάζε άηνκν, δειαδή ην «αίζζεκα» ή ην «ζπλαίζζεκα» είλαη θάηη 

ππνθεηκεληθφ, πνπ αθνξά θαζαξά ην ίδην ην άηνκν θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα ηε 

πεξηγξάςνπκε ζε άιινπο
10

. 

Οη ζπγθηλήζεηο γηα ηηο νπνίεο κηιάκε, «θαηαηάζζνληαη ζε 12 ή 13 αλεμάξηεηεο 

ηάμεηο: ραξά, δηάζεζε, ζπκπάζεηα, ζπκπφληα, πφζνο, αλεζπρία, επηζεηηθφηεηα, ιχπε, 

ακεραλία, δήιεηα θαη θφβνο
11

». Απηέο, ζπλδένληαη κε ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, 

θαζψο αμηνινγνχλ ηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, κε βάζε ην πφζν 

ζεκαληηθά είλαη γηα ηνλ. δηαδηθαζίεο.  

Ζ δηαδηθαζία απηή ηεο αμηνιφγεζεο, πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ βήκαηα. αλ 

πξψην βήκα καο ελδηαθέξεη λα αληρλεχζνπκε αλ ην εξέζηζκα είλαη θαηλνχξην ή 

γλσζηφ. ε έλα δεχηεξν βήκα, αληρλεχνπκε  εάλ πξφθεηηαη γηα επράξηζην ή 

δπζάξεζην εξέζηζκα, νπφηε πξνθχπηνπλ «αηζζήκαηα θαιήο δηάζεζεο ή δπζζπκίαο». 

Απηφ ζα κπνξνχζε επηηπρεκέλα λα νλνκαζηεί θαη «πξνγλσζηηθή αμηνιφγεζε». Δίλαη 

επαξθήο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα γξήγνξε αληίδξαζε, έηζη ψζηε λα 

πιεζηάζνπκε ή λα απνκαθξπλζνχκε απφ θάπνην άηνκν
12

. 

 «Oη ζπγθηλήζεηο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε βηνινγηθέο θαη γλσζηηθέο 

δηεξγαζίεο θαη δεκηνπξγνχλ κηα πξνζσπηθή δηάζηαζε ζηελ εκπεηξία, νη αξρέο γχξσ 

απφ ηηο νπνίεο νξγαλψλνληαη, δηέπνληαη απφ θνηλσληθνχο παξάγνληεο
13

». Όια ηα 

παξαπάλσ, απνδεηθλχνπλ φηη νη ζπγθηλήζεηο είλαη θνηλσληθά θαηλφκελα θαη ηα αίηηά 

ηνπο κπνξεί λα είλαη δηαπξνζσπηθά, ζεζκηθά ή πνιηηηζκηθά θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο 

επηδξνχλ ζε άιινπο αλζξψπνπο. 

Ζ ζπγθίλεζε δεκηνπξγείηαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ αηφκσλ θαη νδεγεί 

ηα άηνκα λα αζρνιεζνχλ κε θαζνξηζκέλνπ ηχπνπ θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ή λα 

                                                 
8
 Heineman, W. (1996), πγθηλεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. ην Π. 

Γεσξγνγηάλλε (Δπηκ). Θεσξίεο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, Αζήλα : Gutenberg, ζ. 15 - 54. 
9
 Heineman, W. (1996), πγθηλεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. ην Π. 

Γεσξγνγηάλλε (Δπηκ). Θεσξίεο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, Αζήλα : Gutenberg, ζ. 15 - 54. 
10

 Schneider, K- Josephs, I. (1996), Ζ ζεσξία ησλ ζπγθηλήζεσλ. ην Π. Γεσξγνγηάλλε (Δπηκ.). 

Θεσξίεο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, Αζήλα : Gutenberg, ζ. 99 -124.   
11

 Schneider, K- Josephs, I. (1996), Ζ ζεσξία ησλ ζπγθηλήζεσλ. ην Π. Γεσξγνγηάλλε (Δπηκ.). 

Θεσξίεο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, Αζήλα : Gutenberg, ζ. 99 -124.   
12

 Schneider, K- Josephs, I. (1996), Ζ ζεσξία ησλ ζπγθηλήζεσλ. ην Π. Γεσξγνγηάλλε (Δπηκ.). 

Θεσξίεο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, Αζήλα : Gutenberg, ζ. 99 -124.   
13

 Νηάβνπ, Μ, Πνιηηηζκηθή θαη επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ησλ ζπγθηλήζεσλ. ην δηαδίθηπν: 

http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/emotions/Cultural%20approaches.ppt [Ζκεξνκελία Πξνζπέιαζεο: 

14.05.2006] 

http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/emotions/Cultural%20approaches.ppt
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απνζπξζνχλ απφ άιιεο. Έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ, 

θαζψο ε εθδήισζε ζπγθηλήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο 

βνιεχεη θαζνξηζκέλεο δηαπξνζσπηθέο ιεηηνπξγίεο. Έηζη, δηαπηζηψλνπκε πσο νη 

ζπγθηλήζεηο είλαη κνξθέο επηθνηλσλίαο
14

. 

Ο de Rivera, ν νπνίνο κηιάεη γηα ηε δνκηθή ζεσξία ησλ ζπγθηλήζεσλ, 

ππνζηεξίδεη πσο απηέο ππάξρνπλ αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζπληεινχλ ζην λα 

ππάξμεη έιμε ή απψζεζε θαη επεξεάδνπλ φρη κφλν ηα ζψκαηα αιιά θαη ηηο ζθέςεηο 

ηνπο. Απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν κηαο θνηλσλίαο θαη ζπλζέηνπλ ην ζπγθηλεζηαθφ ηεο 

θιίκα πνπ αθνξά ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Σν ζπγθηλεζηαθφ θιίκα «επεξεάδεη 

θαη θαζνξίδεη ην πεξηβάιινλ εληφο ησλ νξγαληζκψλ, βηψλεηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη κπνξεί λα πεξηγξαθεί κέζα απφ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ην πεξηβάιινλ
15

. 

 

2.2. Η πποκαηάλητη και η δημιοςπγία απόκηηζήρ ηηρ 

 

Μηιψληαο γηα πξνθαηαιήςεηο ελλννχκε ηελ άθξηηε πξφζιεςε θαη απνδνρή 

ηδεψλ θαη πεπνηζήζεσλ
16

.  

Πξνζπαζψληαο, λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ νξηζκφ πνπ λα πεξηιακβάλεη 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηαη, ν φξνο πξνθαηάιεςε, ζα έρεη ηα εμήο 

ζηνηρεία:  

«Πξνθαηάιεςε είλαη ε ζηάζε πνπ πξνδηαζέηεη έλα άηνκν λα ζθεθηεί ή λα 

δξάζεη κε ηξφπνπο επλντθνχο ή δπζκελείο έλαληη κηαο νκάδαο ή έλαληη ησλ 

κεκνλσκέλσλ κειψλ ηεο. Βαζίδεηαη ζε κηα ιαλζαζκέλε θαη άθακπηε γελίθεπζε θαη 

απνηειεί κηα πξνθαηεηιεκκέλε θξίζε, ε νπνία δηακνξθψλεηαη πξηλ, αληί ή παξά ηα 

αληηθεηκεληθά ζηνηρεία. Δίλαη κηα ζπλαηζζεκαηηθή, άθακπηε ζηάζε, ηελ νπνία δελ 

αιιάδνπλ εχθνια νη αληίζεηεο πιεξνθνξίεο. Δίλαη θαθή. Γελ είλαη επηπφιαηα ζηγαλά 

ιφγηα, αιιά εθθξάδεη ηελ ππνδήισζε ηεο γεληθήο αμίαο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν, 

επεηδή ν πξνθαηεηιεκκέλνο άλζξσπνο ζεσξείηαη φηη παξεθθιίλεη απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

ηδαληθνχο θαλφλεο
17

». 

Ζ πξνθαηάιεςε ζεσξείηαη σο κηα αδηθαηνιφγεηε ζηάζε, ζπκπεξηθνξά 

απέλαληη ζε θάπνηα άηνκα ή νκάδεο. Κάπνηνη, ππνζηεξίδνπλ πσο ε πξνθαηάιεςε 

απεπζχλεηαη ζε θπιεηηθέο θαη εζληθέο νκάδεο, ελψ άιινη ηνλίδνπλ πσο ε 

πξνθαηάιεςε ζρεηίδεηαη κε κηα ερζξηθή ζπκπεξηθνξά θάπνησλ αηφκσλ απέλαληη ζε 

άηνκα πνπ δηαθέξνπλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά- ζπκπεξηθνξά ηνπο
18

. 

Δίλαη γλσζηφ φηη νη πξνθαηαιήςεηο απνηεινχλ αλαζρεηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

αηνκηθή θαη θνηλσληθή πξφνδν, θαζψο ην άηνκν πνπ είλαη δέζκην ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ εζεινηπθιεί θαη δε κπνξεί λα ζθεθηεί, λα δξάζεη θαη λα απνθαζίζεη 

ζσζηά. Κάζε ηνπ ελέξγεηα είλαη πξνθαζνξηζκέλε αληί λα ελεξγεί ειεχζεξα. Έηζη 

παχεη λα έρεη ςπρηθή εξεκία θαη αηζζάλεηαη κηα θαηαπίεζε. Δκπνδίδεηαη κε απηφλ ηνλ 

                                                 
14

 Νηάβνπ, Μ, Πνιηηηζκηθή θαη επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ησλ ζπγθηλήζεσλ. ην δηαδίθηπν: 

http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/emotions/Cultural%20approaches.ppt [Ζκεξνκελία Πξνζπέιαζεο: 

14.05.2006] 
15

 Νηάβνπ, Μ, Πνιηηηζκηθή θαη επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ησλ ζπγθηλήζεσλ. ην δηαδίθηπν: 

http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/emotions/Cultural%20approaches.ppt [Ζκεξνκελία Πξνζπέιαζεο: 

14.05.2006] 
16

 Milner, D. (1996), Φπιεηηθή πξνθαηάιεςε. ην . Παπαζηάκνπ (Δπηκ.) χγρξνλεο έξεπλεο ζηελ 

θνηλσληθή ςπρνινγία- δηνκαδηθέο ζρέζεηο, Αζήλα: Οδπζζέαο, ζ. 76 
17

 Milner, D. (1996), Φπιεηηθή πξνθαηάιεςε. ην . Παπαζηάκνπ (Δπηκ.) χγρξνλεο έξεπλεο ζηελ 

θνηλσληθή ςπρνινγία- δηνκαδηθέο ζρέζεηο, Αζήλα: Οδπζζέαο, ζ. 76 
18

 Ρήγα, Α. Β. (1989), Πξνθαηάιεςε, ην Παηδαγσγηθή Φπρνινγηθή Δγθπθινπαίδεηα – Λεμηθφ, Σφκνο 

7 Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, ζ. 4111 – 4112. 

http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/emotions/Cultural%20approaches.ppt
http://www.cs.phs.uoa.gr/el/courses/emotions/Cultural%20approaches.ppt
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ηξφπν φρη κφλν  ε ςπρηθή ηνπ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε αιιά θαη ε θνηλσληθή ηνπ 

πξφνδνο. 

Αο επηζεκάλνπκε πσο έλαο θχξηνο παξάγνληαο ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο είλαη ε έιμε ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο, ε επαθή, ην πιεζίαζκα. 

Χζηφζν, βιέπνληαο φηη ε εμσηεξηθή εκθάληζε παίδεη ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν, ηφηε είλαη 

θπζηθφ θαη αλακελφκελν πσο ηα άηνκα ζα δείρλνπλ εθλεπξηζκφ, θφβν, αλεζπρία, θ.α, 

ζηελ επαθή ηνπο κε άηνκα δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο, θπιήο, νδεγψληαο ηα λα 

ηεζνχλ ζην πεξηζψξην, ζηελ απνκφλσζε-απνμέλσζε
19

. 

Οη θνηλσληθέο νκάδεο ράλνπλ ηε δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία θαη πιεζίαζκα θαη 

δπζρεξαίλεηαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε πξνφδνπ ηεο θνηλσλίαο. Οη 

πξνθαηαιήςεηο δεκηνπξγνχλ πάληα ηζρπξά θνηλσληθά ξεχκαηα θαη είλαη ζε ζέζε λα 

επεξεάζνπλ πξφζσπα, ππεξεζίεο, αθφκα θαη θπβεξλήζεηο, λα πξνθαιέζνπλ 

εληππψζεηο θαη λα αλαζηείινπλ κέηξα ππέξ ηεο πξνφδνπ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

Μπνξνχλ επηπιένλ λα ραιαξψζνπλ ηνπο δεζκνχο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ελφο θξάηνπο, 

λα ηνπο δηαηξέζνπλ ζε αληηκαρφκελα ζηξαηφπεδα θαη λα πξνθαιέζνπλ ηελ 

νπηζζνδξφκεζε θαη ηε θζνξά ηεο θνηλσλίαο. Δίλαη γλσζηέο νη θνηλσληθέο 

αλαηαξαρέο ζηηο Ζ.Π.Α. εμαηηίαο ηεο πξνθαηάιεςεο  ησλ Λεπθψλ ελαληίνλ ησλ 

Νέγξσλ.  

Χο αηηία ηεο δεκηνπξγίαο ηεο πξνθαηάιεςεο ζεσξείηαη ε ζπρλή κε χπαξμε 

πιήξεο γλψζεο- πιεξνθφξεζεο ησλ αηφκσλ θαζψο θαη νη ζπγθξνχζεηο- πάιεο 

αλάκεζα ζε άηνκα- νκάδεο, φπσο επίζεο θαη ν θνηλσληθφο θαη πνιηηηθφο 

αληαγσληζκφο γεληθφηεξα. Κάπνηεο θνξέο, ε πξνθαηάιεςε κπνξεί λα κελ έρεη θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ιφγσ γέλεζεο θαη είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηαζηεί σο έλα δπζκελέο 

ζπλαίζζεκα απέλαληη ζε άηνκα θαη νκάδεο. Άιιεο θνξέο, ζεκαίλεη απαμίσζε, αλ 

ζθεθηνχκε πσο ηα άηνκα πνπ πέθηνπλ ζχκαηα ηεο πξνθαηάιεςεο ζεσξνχληαη φληα 

θαηψηεξα θαη αδχλακα ρσξίο αμίεο θαη ηζρχ
20

. 

Οη απαληήζεηο- ζεσξίεο πνπ δφζεθαλ ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο ηεο πξνθαηάιεςεο 

ήηαλ ηξεηο. Ζ πξψηε ζεσξία ππνζηεξίδεη πσο ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ 

επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε θαη εκθάληζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ. Ζ δεχηεξε πνπ βαζίδεηαη 

ζηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο ζεσξεί πσο ε δεκηνπξγία πξνθαηαιήςεσλ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ φιε δηαδηθαζία αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ θαη γεληθά απφ ηηο φπνηεο 

επηξξνέο δέρνληαη  απηά απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ. Σέινο, ε ηξίηε ζεσξία δελ 

πηνζεηεί  ηελ άπνςε πσο νη πξνθαηαιήςεηο νθείινληαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

θαζελφο, αιιά φηη έρνπλ ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο επηδξάζεηο  πνπ 

δέρεηαη ην άηνκν
21

. 

Οη πξψηνη εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ πξνθαηάιεςε έθαλαλ ιφγν  γηα 

ηε ζεκαληηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ζηε 

δεκηνπξγία ηεο πξνθαηάιεςεο. ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ζρέζε κεηαμχ 

πξνζσπηθφηεηαο ελειίθσλ θαη πξνθαηάιεςεο δηαπίζησζε φηη θάπνηνη άλζξσπνη 

έρνπλ ηε ιεγφκελε απηαξρηθή πξνζσπηθφηεηα. Σα άηνκα πνπ έρνπλ απηνχ ηνπ είδνπο 

ηελ πξνθαηάιεςε ληψζνπλ αλψηεξα φληα ζε επίπεδν εζληθφ, θπιεηηθφ, θ.α., 

παξνπζηάδνπλ θπξηαξρηθέο ηάζεηο θαη έρνπλ ηελ πεπνίζεζε πσο ηα δηθά ηνπο πηζηεχσ 

                                                 
19

 Αδίδη- Καιαηδή, Α. Βιάρνπ, Α. Εσλίνπ- ηδέξε Α. (1996), Πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα- 

δεκηνπξγία θαη αληηκεηψπηζε,  Αζήλα: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Θξεζθεπκάησλ Γεληθή 

Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο, ζ. 19. 
20

 Ρήγα, Α. Β. (1989), Πξνθαηάιεςε, ην Παηδαγσγηθή Φπρνινγηθή Δγθπθινπαίδεηα - Λεμηθφ. Σφκνο 

7, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, ζ. 4111 – 4112. 
21

 Αδίδη- Καιαηδή, Α. Βιάρνπ, Α. Εσλίνπ- ηδέξε Α. (1996), Πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα- 

δεκηνπξγία θαη αληηκεηψπηζε,  Αζήλα: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Θξεζθεπκάησλ Γεληθή 

Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο, ζ. 36. 
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είλαη ηα νξζά. Όζν πην απηαξρηθή είλαη ε νκάδα ελφο αηφκνπ ηφζν πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο έρεη ην άηνκν γηα αλάπηπμε απηαξρηθήο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζα ην 

νδεγήζεη ζε βίαηεο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζε άιιεο θνηλσληθέο, εζληθέο θαη 

θπιεηηθέο νκάδεο
22

. 

Ζ δεκηνπξγία ηεο πξνθαηάιεςεο εμαξηάηαη, επίζεο απφ ηνλ δνγκαηηζκφ, 

δειαδή απφ ηηο πάγηεο αληηιήςεηο θαη ηα πηζηεχσ πνπ έρεη απνθηήζεη ην άηνκν γηα 

ζέκαηα θνηλσληθά, θπιεηηθά θ.α. Σν άηνκν θιείλεηαη ζηηο δηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, 

ηδενινγίεο θαη δε δέρεηαη ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθήο αιήζεηαο απφ ηε δηθή ηνπ πάλσ 

ζε έλα ζέκα
23

. 

Άιινη εξεπλεηέο ηφληζαλ πσο πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηεο πξνθαηάιεςεο είλαη αλαγθαίν λα κειεηεζνχλ νη 

«θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αμίεο», θαζψο θαη ην «θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν δηακνξθψλνληαη νη πξνζσπηθέο ζηάζεηο».  Ζ δεκηνπξγία πξνθαηαιήςεσλ είλαη 

γεγνλφο πσο ζρεηίδεηαη κε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, π.ρ. κε αληαγσληζκνχο, κε 

πξνζπάζεηεο γηα δηεθδίθεζε πφξσλ
24

. 

Άιινη πάιη εξεπλεηέο, εμεηάδνπλ ηε δεκηνπξγία πξνθαηαιήςεσλ θαη ζε 

επίπεδν ςπρν-θνηλσληνινγηθφ. Δμεηάδνληαη ην θαηά πφζν ε επαθή αηφκσλ κε άηνκα 

δηαθνξεηηθήο νκάδαο είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη αλεζπρία, θφβν θαη ζηξεο θαη 

δηαπίζησζαλ πσο ν βαζκφο ηεο αλεζπρίαο θαη ηνπ θφβνπ εμαξηάηαη : «1) απφ ην εάλ 

ην άηνκν θαηά ην παξειζφλ έρεη έξζεη ζε επαθή κε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο, 2) απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ αλαπηχρζεθαλ νη πξνεγνχκελεο 

επαθέο, 3) απφ ηηο γλψζεηο πνπ έρνπκε γηα απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη 4) απφ 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο βηψλνπκε ηέηνηεο ζρέζεηο : π.ρ. ηε δνκή 

θαη δπλακηθή ηεο νκάδαο, ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ θχξνο θ.ι.π
25

». 

 Σέινο, έρεη δηαπηζησζεί πσο φζν κεγαιχηεξε είλαη ε αλεζπρία θαη ν θφβνο 

απέλαληη ζε άηνκα δηαθνξεηηθήο νκάδαο, ηφζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα θαηλφκελα 

δεκηνπξγίαο αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ. 

 

2.3. Καηηγοπιοποίηζη και ζηεπεόηςπα 

 

Θέινληαο λα απνζαθελίζνπκε ηνλ φξν «ζηεξεφηππν» αμίδεη λα ηνλίζνπκε πσο 

θαζηεξψζεθε απφ ηνλ Lippman ην 1922 ζην έξγν ηνπ «Κνηλή γλψκε», πνπ 

ππνζηήξημε φηη: πξφθεηηαη γηα «εηθφλεο» πνπ «δξνπλ κέζα ζην θεθάιη καο, γηα 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζε κηθξφηεξν βαζκφ πηνζεηνχληαη αλάινγα κε ηε 

«πξνζσπηθή αληίιεςε ηνπ θαζελφο
26

. 

                                                 
22

 Αδίδη- Καιαηδή, Α. Βιάρνπ, Α. Εσλίνπ- ηδέξε Α. (1996), Πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα- 

δεκηνπξγία θαη αληηκεηψπηζε,  Αζήλα: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Θξεζθεπκάησλ Γεληθή 

Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο, ζ. 37. 
23

 Αδίδη- Καιαηδή, Α. Βιάρνπ, Α. Εσλίνπ- ηδέξε Α. (1996), Πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα- 

δεκηνπξγία θαη αληηκεηψπηζε,  Αζήλα: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Θξεζθεπκάησλ Γεληθή 

Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο, ζ. 37. 
24

 Αδίδη- Καιαηδή, Α. Βιάρνπ, Α. Εσλίνπ- ηδέξε Α. (1996), Πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα- 

δεκηνπξγία θαη αληηκεηψπηζε,  Αζήλα: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Θξεζθεπκάησλ Γεληθή 

Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο, ζ. 39. 
25

 Αδίδη- Καιαηδή, Α. Βιάρνπ, Α. Εσλίνπ- ηδέξε Α. (1996), Πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα- 

δεκηνπξγία θαη αληηκεηψπηζε,  Αζήλα: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Θξεζθεπκάησλ Γεληθή 

Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο, ζ. 39-40. 
26

 Ρήγα, Α. Β. (1989), ηεξεφηππα. ην Παηδαγσγηθή Φπρνινγηθή  Δγθπθινπαίδεηα – Λεμηθφ, Σφκνο 8, 

Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, ζ. 4384 – 4358. 
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Ο φξνο ζηεξεφηππν ρξεζηκνπνηείηαη θαη κε ηελ έλλνηα «ησλ απινπζηεπκέλσλ 

θαη ζρεηηθά ζηαζεξψλ ππεξγεληθεχζεσλ θαη αθνξά πεπνηζήζεηο γηα κηα νκάδα ή ηάμε 

αηφκσλ
27

. 

Δίλαη «κηα κνλφπιεπξε, ππεξβνιηθή θαη ζπλήζσο πξνθαηεηιεκκέλε ζεψξεζε 

κηαο νκάδαο, θπιήο ή ηάμεο αλζξψπσλ θαη ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε ηνλ ξαηζηζκφ θαη 

ηελ πξνθαηάιεςε ηνπ θχινπ. Σα ζηεξεφηππα παξνπζηάδνπλ ζπρλά αληίζηαζε ζηελ 

αιιαγή ή ζηε δηφξζσζε, αθφκε θαη φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ ηα αλαηξνχλ θαη 

απηφ γηαηί δεκηνπξγνχλ κηα αίζζεζε, αθφκε θαη φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ ηα 

αλαηξνχλ θαη απηφ γηαηί δεκηνπξγνχλ κηα αίζζεζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο
28

». 

χκθσλα θαη κε άιινλ νξηζκφ, ζηεξενηππίεο ζεκαίλεη λα εηηθεηνπνηνχκε ηνπο 

αλζξψπνπο ρσξίο σζηφζν λα ππάξρνπλ θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ λα 

ζηεξηδφκαζηε. Σα ζηεξεφηππα είλαη δηαθφξσλ εηδψλ φπσο ζεηηθά, αξλεηηθά, 

νπδέηεξα, πνπ έρνπλ δηαδνζεί είηε απφ ην επξχηεξν θαη θνληηλφ πεξηβάιινλ ελφο 

αηφκνπ, είηε απφ ηα M.M.E
29

. 

Σα ζηεξεφηππα ζρεηίδνληαη κε εζληθηζηηθέο ζέζεηο θαη απφςεηο θαη απφςεηο 

θαη δηέπνληαη ζπλήζσο απφ έληνλε αιιά θαη ακνηβαία θαρππνςία γηα ηνλ άιιν, γηα 

ηνλ νπνίν  ε εηθφλα είλαη απηνλφεηα αξλεηηθή. ε ζρεηηθέο έξεπλεο δηαπηζηψλεηαη φηη 

ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδνληαη ζηνπο άιινπο λα ζπκπίπηνπλ ζε 

αξθεηά ζεκεία, πξάγκα πνπ απνδεηθλχεη φηη απηά δηακνξθψζεθαλ απφ ηζηνξηθά αίηηα 

θαη απιψο αλαπαξάγνληαη
30

. 

Σα ζηεξεφηππα είλαη πηζαλφλ λα αλαθέξνληαη είηε ζηελ εζληθφηεηα θάπνησλ 

αηφκσλ, είηε θαη ζε άιια ζέκαηα. Μπνξεί λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ ηελ 

πξνθαηάιεςε απέλαληη ζε άηνκα θαη νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ
31

. 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα ρσξίδνπκε ηα άηνκα ζε «γλσζηά» θαη «άγλσζηα», ζηα 

«δηθά» καο θαη ζηα «μέλα».  Όηη βξίζθεηαη εθηφο ζπλφξσλ ηνπ «γλσζηνχ» νξίδεηαη 

σο «μέλν». Σν πξσηφηππν ηνπ «μέλνπ» ζηελ λεσηεξηθφηεηα απνηειεί ν κεηαλάζηεο, 

δειαδή έλα άηνκν πνπ δελ έρεη ην status ηνπ εζληθνχ πνιίηε θαη δελ κπνξεί θαηά 

ζπλέπεηα λα απνιακβάλεη πνιηηηθά δηθαηψκαηα
32

. 

Σα άηνκα πνπ δέρνληαη ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο, δειαδή ηελ 

πξνθαηάιεςε, ηνλ ξαηζηζκφ, ηα ζηεξεφηππα, ηειηθά ηηο απνδέρνληαη θαη ηηο 

δηαηεξνχλ ζηεξηδφκελνη ζε παγησκέλεο απφςεηο-ηδέεο-ζηάζεηο, δειαδή ππνηάζζνληαη 

ζηα πηζηεχσ θαη ηηο αληηιήςεηο κηαο νκάδαο πνπ ζεσξείηαη δηαθνξεηηθή απφ ηηο 

άιιεο. Δπνκέλσο, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα παξνπζηαζηεί κηα αιιαγή απηψλ ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ, εθηφο θαη αλ εκθαληζηεί αιιαγή ησλ αηηηψλ πνπ ηελ πξνθάιεζαλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα απηναπνθαινχκελα «λνξκάι» άηνκα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ερζξηθφηεηα, επηζεηηθφηεηα, αζπλήζηζηε, αδηθαηνιφγεηε θαη 

άινγε ζηάζε- ζπκπεξηθνξά. Γηαθαηέρνληαη απφ αηζζήκαηα απέρζεηαο, αληηπάζεηαο ή 

θαη κίζνπο. πκπεξηθέξνληαη αξλεηηθά απέλαληη ζε άηνκα κε δηαθνξεηηθή 

εζληθφηεηα, ηνπο απνξξίπηνπλ θνηλσληθά θαη ηνπο ακθηζβεηνχλ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο. Θεσξνχληαη απφ κφλα ηνπο άηνκα αλψηεξα θαη κε κεγαιχηεξε ηζρχ θαη αμία 

ζε φια ηα επίπεδα. 

                                                 
27

 Παπαδφπνπινο, Ν. Γ. (2005), Λεμηθφ ηεο Φπρνινγίαο. Δγθπθινπαηδηθφ κε ηεηξάγισζζε νξνινγία., 

Αζήλα: χγρξνλή Δθδνηηθή, ζ. 752. 
28

 Abercrombie, N., Hill, S., Turner, B. S. (1987), Λεμηθφ Κνηλσληνινγίαο, Αζήλα: Παηάθεο, ζ.75. 
29

 Καςάζθε, Α.& Πεξδηθάθε, Δ. ρνιηθφο απνθιεηζκφο: Πνηνπο αθνξά;, ην δηαδίθηπν: 

www.users.otenet.gr  [Ζκεξνκελία Πξνζπέιαζεο: 8.02.2007] 
30

 Παπαδφπνπινο, Ν. Γ. (2005), Λεμηθφ ηεο Φπρνινγίαο. Δγθπθινπαηδηθφ κε ηεηξάγισζζε νξνινγία, 

Αζήλα: χγρξνλή Δθδνηηθή, ζ. 752. 
31

 Tajfel, Henri. (1996), Κνηλσληθά ζηεξεφηππα θαη θνηλσληθέο νκάδεο. ην . Παπαζηάκνπ (Δπηκ.) 

χγρξνλεο έξεπλεο ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία-δηνκαδηθέο ζρέζεηο.  Αζήλα: Οδπζζέαο, ζ.113. 
32

 Γθφβαξεο, Υ. (2001), Εηζαγσγή ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, Αζήλα: Αηξαπφο, ζ. 21. 

http://www.users.otenet.gr/
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Οη εληππψζεηο πνπ απνθηάκε γηα ηα άηνκα πνπ καο πεξηβάινπλ είλαη 

απαξαίηεηεο θαηά ηηο επαθέο καο κε απηά, αθνχ ε πξψηε εηθφλα πνπ απνθηάκε γηα 

απηά παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. Απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ λνπ είλαη λα κπνξεί λα νξγαλψλεη θαη λα ηαμηλνκεί ηηο φιεο πιεξνθνξίεο 

ζε θαηεγνξίεο, έηζη ψζηε  λα ηαμηλνκνχληαη ηα εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλνπκε. Έρνληαο 

πξνβεί  ζε θαηεγνξηνπνηήζεηο, είκαζηε ζε ζέζε λα ζπκπεξηθεξζνχκε αλάινγα 

απέλαληη ζε θάζε θαηεγνξία. Καηεγνξηνπνηήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζε άηνκα, 

δεκηνπξγψληαο έηζη ην θαηλφκελν ησλ ζηεξενηχπσλ. Έλα θνηλσληθφ ζηεξεφηππν 

αλαθέξεηαη ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ είλαη θνηλά ζε κηα νκάδα. 

Χζηφζν, ηα ζηεξεφηππα είλαη πηζαλφλ λα αληαπνθξίλνληαη ειάρηζηα ή θαζφινπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, εθφζνλ ην πεξηερφκελν ησλ ζηεξενηχπσλ δελ είλαη θνηλφ γηα φινπο 

ηνπο αλζξψπνπο
33

. 

Σελ εκθάληζή ηνπο ηα ζηεξεφηππα ηελ νθείινπλ ζην γεγνλφο φηη γίλνληαη 

απνδεθηά απφ έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ αλζξψπσλ, πνπ κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα. Έλα ζηνηρείν γηα ην νπνίν δε δίλεηαη ζεκαζία απφ φινπο 

είλαη φηη ηα ζηεξεφηππα δε παίξλνπλ ππφςε  ηνπο φηη ηα άηνκα δελ είλαη ίδηα θαη φηη 

δηαθέξνπλ. Χο απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα πξνζάπηνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηα 

άηνκα κηαο νκάδαο, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πηζαλφλ θαη λα κελ ηα έρνπλ, 

πέθηνληαο έηζη ζχκαηα ζηεξενηππηθήο αληίιεςεο
34

.  

Σα άηνκα πνπ δέρνληαη ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο είλαη δπλαηφλ λα 

εζσηεξηθνπνηήζνπλ ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά  ησλ απνθαινχκελσλ «λνξκάι» 

αηφκσλ θαη λα γίλνπλ φπσο ηα άιια άηνκα επηζπκνχλ. πρλά ηα άηνκα απηά 

βξίζθνληαη ζε δχζθνιε ζέζε, αθνχ έξρνληαη αληηκέησπνη κε δχν ηαπηφηεηεο: Πξψηνλ  

«ηελ πηζαλή θνηλσληθή ηαπηφηεηα» πνπ ηνπ ηελ έρνπλ πξνζδψζεη νη άιινη θαη 

δεχηεξν, «ηελ πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα»φπσο ηε βηψλεη ν ίδηνο. Ζ θνηλσληθή θαηαπίεζε 

πνπ ζα δερηνχλ ηα άηνκα, εμαξηάηαη απφ ην ράζκα αλάκεζα ζηηο δχν απηέο 

ηαπηφηεηεο ηνπο. 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ηα ζηεξεφηππα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα φηαλ απηά έρνπλ νπδέηεξν λφεκα δειαδή φηαλ αλαθέξεηαη ζε «θνηλά 

απνδεθηέο γεληθεχζεηο ζρεηηθά κε ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο νκάδαο ή 

πνιηηηζηηθήο θνηλφηεηαο
35

. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζηεξενηχπσλ έρνπλ αλαπηπρζεί θάπνηα κνληέια: 

«1) Λνγηζηηθφ κνληέιν ηνπ Rothbart: ε ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ- 

πιεξνθνξηψλ, νδεγεί ζηελ αιιαγή ζηεξενηχπσλ, 2) Μνληέιν ηεο κεηαζηξνθήο ηνπ 

Rothbart: ε νξηζηηθή αιιαγή ησλ ζηεξενηχπσλ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί εάλ 

γίλεη κηα δξακαηηθή δηάςεπζε ησλ ζηεξενηχπσλ θαη 3)Μνληέιν ησλ ππνηχπσλ ηνπ 

Brewer θαη ζπλεξγαηψλ: είλαη δπλαηφλ λα αιιαρζεί έλα ζηεξεφηππν, εθφζνλ νη κε 

επηβεβαησηηθέο πιεξνθνξίεο είλαη ζθφξπηεο ζηα άηνκα ηεο αλψηεξεο νκάδαο
36

». 

«Με ηε δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο πνιηηηζκηθήο αγσγήο-

ζπλείδεζεο έλα άηνκν απνθηά ηηο αμίεο, ηε γλψζε, ηηο ζηάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

πνπ ηνλ παξαθηλεί ζην λα αληηκεησπίδεη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο ή νκάδεο αλζξψπσλ 

                                                 
33

 Αδίδη- Καιαηδή, Α. Βιάρνπ, Α. Εσλίνπ- ηδέξε Α. (1996), Πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα- 

δεκηνπξγία θαη αληηκεηψπηζε,  Αζήλα: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Θξεζθεπκάησλ Γεληθή 

Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο, ζ. 20. 
34

 Αδίδη- Καιαηδή, Α. Βιάρνπ, Α. Εσλίνπ- ηδέξε Α. (1996), Πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα- 

δεκηνπξγία θαη αληηκεηψπηζε,  Αζήλα: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Θξεζθεπκάησλ Γεληθή 

Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο, ζ. 21. 
35

 Παπαδφπνπινο, Ν. Γ. (2005), Λεμηθφ ηεο Φπρνινγίαο. Δγθπθινπαηδηθφ κε ηεηξάγισζζε νξνινγία.. 

Αζήλα: χγρξνλή Δθδνηηθή,  ζ. 752. 
36

 Εήζε, Α. Πεξηγξαθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο. ην δηαδίθηπν: 

www.aegean.gr [Ζκεξνκελία Πξνζπέιαζεο: 10.03.2007] 

http://www.aegean.gr/
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δηαθνξεηηθά θαη άληζα βάζεη θπιεηηθψλ, εζληθψλ, ζεμνπαιηθψλ δηαλνεηηθψλ θαη 

ζσκαηηθψλ θξηηεξίσλ  ή βάζεη ηνπ θχινπ
37

». 

 

2.4. Ο παηζιζμόρ 

 

Οη αικαηψδεο εμειίμεηο ζηελ θνηλσλία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξγεζε 

ζπλφξσλ, ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

νδήγεζαλ ζε αιιαγέο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ 

κεηαβνιψλ είλαη ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο επηδηψθνληαο έλα θαιχηεξν 

επίπεδν δσήο, έλα θαιχηεξν αχξην γηα απηνχο θαη ηα παηδηά ηνπο. Έηζη ζην 

γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο επξσπατθήο έλσζεο βξίζθνληαη πάλσ απφ 10 εθαηνκκχξηα 

κεηαλάζηεο. Υψξεο απνζηνιήο κεηαλαζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Ηηαιία, ε 

Ηζπαλία, ε Διιάδα, ε Πνξηνγαιία, κεηαηξάπεθαλ ζε ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ 

θαη νλνκάζηεθαλ πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο. Με ηνλ φξν πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία 

ελλνείηαη ε θνηλσλία εθείλε κέζα ζηελ νπνία ζπλππάξρνπλ θαη ζπκβηψλνπλ 

άλζξσπνη δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο, γιψζζαο, ζξεζθείαο θαη, πην γεληθά,  άηνκα κε 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ. Όιν απηφ είλαη ζέκα πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο παξέκβαζεο. 

Τπεχζπλα γηα ηνλ έιεγρν ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ είλαη ηα θξάηε-κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ) ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο
38

. 

O ξαηζηζκφο θαη ε μελνθνβία απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα φρη κφλν ζην 

παξειζφλ αιιά θαη ζήκεξα. Θεσξνχληαη «μέλνη», «δηαθνξεηηθνί», ηίζεληαη ζην 

πεξηζψξην, ζηελ απνκφλσζε κε έρνληαο κέξνο ζηα βαζηθά θνηλσληθά δηθαηψκαηα
39

. 

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζην κέιινλ κηα θνηλσληθή ζπλνρή, είλαη αλαγθαία ε 

επαθή δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο, ε αιιειναπνδνρή, ν αιιεινζεβαζκφο, ε 

αιιεινθαηαλφεζε. εκαληηθφ ξφιν ζε απηά ζα δηαδξακαηίζεη ε εθπαίδεπζε, αθνχ 

απνηειεί ηνλ πξψην ρψξν πνπ νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε άηνκα άιιεο 

εζληθφηεηαο
40

. 

Δηπκνινγηθά ν ξαηζηζκφο πξνέξρεηαη απφ ηελ ηζπαληθή ιέμε raza θαη ηελ 

πνξηνγαιηθή raca θαη ρξνλνινγνχληαη γχξσ ζην 13
ν
 αηψλα. Καη ζηηο δχν απηέο 

πεξηπηψζεηο ε ιέμε πξνέξρεηαη απφ ηα αξαβηθά φπνπ ras ζεκαίλεη θεθάιη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη Άξαβεο παιηά ήηαλ λνκάδεο θαη είραλ ρσξηζηεί ζε δηαθνξεηηθέο 

θπιέο. Ο θαζέλαο έδηλε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε θπιή ηνπ αθνχ κέζσ απηήο 

απνθηνχζε θαη δηαηεξνχζε πξνλφκηα θαη ππνρξεψζεηο. Ζ θαηαγσγή, δειαδή, έπαηδε 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ θαζελφο. Ζ γλψζε ηεο θαηαγσγήο ηεο 

θάζε θπιήο έπξεπε λα κεηαβηβάδεηαη πξνθνξηθά απφ γεληά ζε γεληά. Δπνκέλσο ην 

θάζε άηνκν έπξεπε λα ηε ζπγθξαηεί ζηε κλήκε ηνπ. Με ην λφεκα απηφ ηεο θπιεηηθήο 

θαη θνηλσληθήο θαηαγσγήο ε ιέμε «ξάηζα» πέξαζε θαη ζε άιιεο επξσπατθέο 

                                                 
37

 Αδίδη- Καιαηδή, Α. Βιάρνπ, Α. Εσλίνπ- ηδέξε Α. (1996), Πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα- 

δεκηνπξγία θαη αληηκεηψπηζε,  Αζήλα: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Θξεζθεπκάησλ Γεληθή 

Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο, ζ. 29. 
38

 Καιιηηζνπλάθε, Δ. Ραηζηζκφο θαη Ξελνθνβία…. Απφ ηα ζξαλία. Μηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηνπ δήκνπ Ρεζχκλεο. ην δηαδίθηπν: http://www.ypepth.gr/docs/ratsismos 

ksenof.doc [Ζκεξνκελία Πξνζπέιαζεο: 12.06.2007]  
39

 Καιιηηζνπλάθε, Δ. Ραηζηζκφο θαη Ξελνθνβία…. Απφ ηα ζξαλία. Μηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηνπ δήκνπ Ρεζχκλεο. ην δηαδίθηπν: http://www.ypepth.gr/docs/ratsismos 

ksenof.doc [Ζκεξνκελία Πξνζπέιαζεο: 12.06.2007]  
40

 Καιιηηζνπλάθε, Δ. Ραηζηζκφο θαη Ξελνθνβία…. Απφ ηα ζξαλία. Μηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηνπ δήκνπ Ρεζχκλεο. ην δηαδίθηπν: http://www.ypepth.gr/docs/ratsismos 

ksenof.doc [Ζκεξνκελία Πξνζπέιαζεο: 12.06.2007]  

 

http://www.ypepth.gr/docs/ratsismos%20ksenof.doc
http://www.ypepth.gr/docs/ratsismos%20ksenof.doc
http://www.ypepth.gr/docs/ratsismos%20ksenof.doc
http://www.ypepth.gr/docs/ratsismos%20ksenof.doc
http://www.ypepth.gr/docs/ratsismos%20ksenof.doc
http://www.ypepth.gr/docs/ratsismos%20ksenof.doc
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γιψζζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα αγγιηθά θαη ζηα γαιιηθά κε ηε ζεκαζία: 

πξνέιεπζε, θαηαγσγή θαη ηαμηλφκεζε
41

. 

Τπάξρεη ε άπνςε φηη ε θαιχηεξε θαη αλζξψπηλε ξάηζα ζα επηθξαηήζεη φισλ 

ησλ άιισλ. Σν πέξαζκα απφ ηελ επηζηεκνληθή-βηνινγηθή ζεκαζία ζηε κπζηθή 

ζεκαζία ηεο «ξάηζαο» γίλεηαη κε ηελ νηθνδφκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ σο ηξφπνπ ζθέςεο. 

Γειαδή είλαη ν ξαηζηζκφο πνπ νξίδεη θαη επηλνεί ηε «ξάηζα» θαη φρη ην αληίζηξνθν. 

Ο ξαηζηζκφο δελ είλαη ίδηνο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ αιιά ππάξρνπλ θάπνηα θνηλά 

ζηνηρεία ζε φινπο ηνπο ξαηζηζκνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα φηη ν ξαηζηζκφο ζηεξίδεηαη 

ζε αξλεηηθά ζηεξεφηππα, δειαδή ζε πξνθαηαιήςεηο απέλαληη ζε δηαθνξεηηθέο θπιέο. 

Ο ξαηζηζηήο γλσξίδεη φηη θάζε θπιή δηαθέξεη απφ ηηο άιιεο, φκσο πξνζπαζεί λα ηηο 

απνιπηνπνηεί θαη αλαγλσξίδεη ηε δηθή ηνπ θπιή σο αλψηεξε. Πηζηεχεη πσο αλάκεζα 

ζηα κέιε ηεο θπιήο ηνπ δελ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο θαη απνθηά ζεηηθά 

ζηεξεφηππα γηα ηνπο φκνηνπο ηνπ θαη πξνθαηαιήςεηο γηα ηα «δηαθνξεηηθά» άηνκα. Οη 

πξνθαηαιήςεηο είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζε θάζε άηνκν απφ ηελ παηδηθή ηνπ 

θηφιαο ειηθία, θάηη φκσο πνπ δε ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαη ζηα επφκελα ρξφληα ηεο 

δσήο ηνπ. Δπνκέλσο, ξαηζηζηήο ζεσξείηαη εθείλνο ν νπνίνο αξλείηαη λα απνβάιιεη ηηο 

πξνθαηαιήςεηο πνπ ηνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, είλαη δχζπηζηνο θαη θαρχπνπηνο γηα 

ηνπο «άιινπο
42

». 

Ο ξαηζηζκφο νξίδεηαη θαη σο «ε πνιηηηθή νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ θαη λνκηθψλ δηαθξίζεσλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε ηεο 

αλσηεξφηεηαο κηαο θπιήο, εζληθήο ή θνηλσληθήο νκάδαο θαη ζηελ άπνςε ησλ κειψλ 

ηεο, φηη νθείινπλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ θαζαξφηεηα ηεο θπιήο ηνπο θαη ηελ θπξηαξρία 

ηνπο απέλαληη ζηηο ππφινηπεο θπιεηηθέο, εζληθέο, θνηλσληθέο θ.ιπ. νκάδεο πνπ 

ζεσξνχλ θαηψηεξεο
43

. 

χκθσλα θαη κε άιινλ νξηζκφ, ξαηζηζκφο είλαη ε ζεσξία πνπ ππνζηεξίδεη « 

ηελ αλσηεξφηεηα κηαο θπιήο θαη απνβιέπεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο θαζαξφηεηαο ηεο θαη 

ζηελ θπξηαξρία ηεο επί ησλ άιισλ. Χο αηηίεο ηνπ ξαηζηζκνχ,  ζεσξνχληαη 

νηθνλνκηθνί ιφγνη, έιιεηςε γλψζεσλ – πιεξνθνξηψλ θαη ηεο παηδείαο γεληθφηεξα, 

θαζψο θαη νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά πξνβιήκαηα. Δπίζεο, ε εζηθή εμαρξείσζε, φπνπ 

ηα άηνκα ζέινληαο λα εθκεηαιιεπηνχλ άιινπο θαη λα θεξδίζνπλ δχλακε εηο βάξνο 

εκαληηθή αηηία γέλεζεο ηνπ ξαηζηζκνχ, ζεσξνχληαη θαη νη πξνθαηαιήςεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα, απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ, απφ ην ζρνιείν θαη 

ηελ θνηλσλία
44

. 

Αλαθεξφκελνη ζην ξαηζηζκφ αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη ζπγγελεχεη κε ηελ 

μελνθνβία θαη ηνλ εζλνθεληξηζκφ θαη πνιιέο θνξέο ζπλππάξρεη καδί ηνπο ζα 

ζπγθνηλσλνχληα δνρεία. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη φηη ε μελνθνβία ζηεξίδεηαη ζε απιή 

άγλνηα θαη φρη ζε κηα αλνξζνινγηθή πίζηε ζηε βηνινγηθή αλσηεξφηεηα ηεο θπιήο. 

Δλψ ν εζληθηζηήο ππνηηκά άιια έζλε, δελ επηδεηά σζηφζν ηελ εμαθάληζή ηνπο, 

αληίζεηα κε ηνλ ξαηζηζηή πνπ θαη ζεσξεί αλψηεξε ηε θπιή ηνπ θαη επηδεηά ηελ 

εμαθάληζή ηνπο. ήκεξα ν ξαηζηζκφο εθθξάδεηαη θπξίσο κε ηελ απφιπηε απνδνρή 

ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ. Σν βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ξαηζηζκνχ είλαη ε θνβία ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, δηεζλψλ 

                                                 
41

 Σδαλάθνο, Ν. Πεξί ξαηζηζκνχ. ην δηαδίθηπν: www.patranews.gr [Ζκεξνκελία Πξνζπέιαζεο: 

15.04.2007] 
42

 Σδαλάθνο, Ν. Πεξί ξαηζηζκνχ. ην δηαδίθηπν: www.patranews.gr [Ζκεξνκελία Πξνζπέιαζεο: 

15.04.2007 
43

 Μπακπηληψηεο, Γ. (1998) Λεμηθφ ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο, Αζήλα: Κέληξν Λεμηθνινγίαο,  ζ. 

1548. 
44

 Γεκφθξηηνο. Ραηζηζκφο. ην δηαδίθηπν: www.dhmokritow.gr [Ζκεξνκελία Πξνζπέιαζεο: 

15.07.2007] 

http://www.patranews.gr/
http://www.patranews.gr/
http://www.dhmokritow.gr/
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αλαθαηαηάμεσλ, ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ απμάλνληαη ζε βάξνο πάληα ησλ 

«άιισλ» αηφκσλ, πνπ πέθηνπλ ζχκαηα ηνπ θζφλνπ, ηεο θαθίαο, ηεο επηζεηηθφηεηαο 

θαη ησλ δηαθξίζεσλ
45

. 

Ζ έιιεηςε ζεβαζκνχ πξνο ηε δηαθνξά είλαη ε αηηία δεκηνπξγίαο ηνπ 

ξαηζηζκνχ. Ο ξαηζηζκφο κπνξεί λα εκθαληζηεί κε ηηο εμήο κνξθέο
46

: 

Πνιηηηζκηθφο ξαηζηζκφο: αξθεηέο θνξέο θάπνηνη πνιηηηζκνί  ζεσξνχληαη 

αλψηεξνη απφ θάπνηνπο άιινπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην παξειζφλ ήηαλ ν 

απνηθηζκφο. ήκεξα σο παξάδεηγκα ηνπ πνιηηηζκηθνχ ξαηζηζκνχ ζα ιέγακε πσο είλαη 

ην ρνιηγνπληηαλφ ζηλεκά, ε Eurovision θ.α. 

Πνιηηηθφο ξαηζηζκφο: πνιινί επηθξηηέο θαηαδηθάδνπλ ηε βία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη δεκνθξαηίεο, κηα θαη ζηε ζεκεξηλή επνρή κε ην άθνπζκα ηεο ιέμεο 

΄΄εθδεκνθξαηηζκνχ΄΄ αθνινπζεί θαη έλαο βνκβαξδηζκφο. 

Γεσγξαθηθφο ξαηζηζκφο: γεσγξαθηθφο ξαηζηζκφο ζα κπνξνχζε λα 

δεκηνπξγεζεί αλάκεζα ζηελ θεληξηθή εμνπζία θαη ηελ πεξηθέξεηα ή κεηαμχ ησλ 

ζηεξενηχπσλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηα αιβαληθά θαη ηα ακεξηθαληθά ζρνιεία ζηελ 

Διιάδα. 

Θξεζθεπηηθφο ξαηζηζκφο: δεκηνπξγείηαη γηα ζέκαηα ζξεζθείαο θαη σο 

παξαδείγκαηα αλαθέξνπκε ην Β΄ παγθφζκην πφιεκν θαηά ησλ Δβξαίσλ θαη ζηνλ 

απνηθηζκφ.  

Φπιεηηθφο ξαηζηζκφο: αθνξά ηελ ερζξηθή ζηάζε πνπ έρνπλ θάπνηνη άλζξσπνη 

γηα άιινπο πνπ ηνπο ζεσξνχλ δηαθνξεηηθνχο θαη μέλνπο πξνο απηνχο. 

Ραηζηζκφο ηνπ θχινπ: ζε θάπνηεο θιεηζηέο θνηλσλίεο νη γπλαίθεο 

αληηκεησπίδνληαη δηαθνξεηηθά θαη πνιιέο θνξέο πέθηνπλ ζχκαηα θαθνπνίεζεο ζηελ 

παηδηθή εξγαζία θαη ηνλ απνθιεηζκφ θάπνησλ αηφκσλ απφ θάπνηεο ηάμεηο. 

Ραηζηζκφο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο: πξφθεηηαη γηα ηελ εκθάληζε 

ζηεξενηχπσλ ζηελ ηειεφξαζε, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζηε ινγνηερλία π.ρ. ηνλίδνπλ 

ηνλ αλαιθαβεηηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ. 

Κνηλσληθφ-νηθνλνκηθφο ξαηζηζκφο: σο παξαδείγκαηα αλαθέξνπκε ηoλ 

ξαηζηζκφ ζην ζρνιείν: ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ρψξν είλαη γεγνλφο πσο παηδηά απφ 

ρακειφηεξα θνηλσληθά-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα έρνπλ ιηγφηεξεο επθαηξίεο γηα 

εθπαίδεπζε απφ ηνπο καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε αλψηεξα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

ζηξψκαηα. Άιιν παξάδεηγκα είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε θαη ελζσκάησζε ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ. Ο J. Habermas ζηε κειέηε ηνπ ‘The Inclusion of the other’ 

ηνλίδεη φηη «ελζσκάησζε δε ζεκαίλεη θαηέρνληαο θαη απνξξνθψληαο ηνπο άιινπο. 

Δλζσκάησζε ζεκαίλεη φηη ηα ζχλνξα ηεο θνηλφηεηαο είλαη αλνηρηά ζε νπνηνλδήπνηε, 

επίζεο θαη θπξίσο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη μέλνη θαη ζέινπλ λα παξακείλνπλ 

μέλνη». 

 

2.5.  Η έννοια ηηρ πποζυπικόηηηαρ 

 

Ζ έλλνηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζπλαληάηαη θπξίσο ζε ζέκαηα ςπρνινγίαο, 

φκσο εκθαλίδεηαη θαη ζε άιιεο επηζηήκεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ άλζξσπν. Ζ 

έλλνηα απηή είλαη ηφζν επξεία ζηε ρξήζε ηεο θαη γη’ απηφ ην ιφγν είλαη θάπσο 

                                                 
45

 Σδαλάθνο, Ν. Πεξί ξαηζηζκνχ. ην δηαδίθηπν: www.patranews.gr [Ζκεξνκελία Πξνζπέιαζεο: 

15.04.2007] 
46

 Κνπηάληνο, Γ. Καηλνηνκίεο ζηε νπεδηθή εθπαίδεπζε θαη ε πξνβνιή αλη-ξαηζηζηηθψλ ηαηληψλ ζηα 

ζρνιεία. ην δηαδίθηπν: www.eduportal.gr [Ζκεξνκελία Πξνζπέιαζεο: 14.18.2006] 
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δχζθνιν λα απνζαθεληζηεί. Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο νξηζκνχο, δηφηη 

φινη πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εμεγήζεηο
47

. 

Ο βαζκφο ζπκπάζεηαο ή αληηπάζεηαο πνπ αηζζαλφκαζηε γηα έλα άηνκν 

επεξεάδεη ζε θάπνην βαζκφ θαη δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ, θαζψο 

γλσξίδνπκε πσο απηή εμαξηάηαη φρη κφλν απφ εγγελή θαη επίθηεηα ραξαθηεξηζηηθά 

αιιά θαη απφ ην πεξηβάιινλ θαη φηη επεξεάδεη ηηο αηνκηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εθδειψζεηο
48

. 

Θεσξνχκε ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε ζην ζεκείν απηφ ηνπο νξηζκνχο ηεο 

έλλνηαο, ‘ζπκπάζεηαο’ θαη ‘αληηπάζεηαο’. Αλαιπηηθά, ζπκπάζεηα είλαη ε 

«ζπλαηζζεκαηηθή ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε έλα πξφζσπν, ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα πνπ 

δελ έρεη φκσο ηελ έληαζε ηεο αγάπεο. Σν αληίζεηφ ηεο πνπ είλαη ε αληηπάζεηα, είλαη ε 

απνζηξνθή θαη ε απέρζεηα απέλαληη ζε έλα άηνκν
49

. 

Ζ ζπκπάζεηα επίζεο νξίδεηαη σο «ε ζπκκεηνρή ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ, 

θπξίσο δπζάξεζηα ή νδπλεξά, φπσο νξίδεη θαη ε εηπκνινγία ηεο ιέμεο(ζπλ+πάζρσ). 

Δπίζεο, είλαη «ε αίζζεζε ηεο θαηαλφεζεο ή ηεο ζπκπφληαο, κε ηελ νπνία θαλείο 

εξκελεχεη ή δηθαηνινγεί ηηο πξάμεηο ή  θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ
50

». 

Απφ ηελ άιιε «ε πξνζσπηθφηεηα είλαη κία ζεηξά απφ δνκέο επίθηεησλ 

πξνηηκήζεσλ θαη πξνζδνθηψλ γχξσ απφ ηνπο ηξφπνπο θάιπςεο βηνινγηθψλ-

θπζηνινγηθψλ αλαγθψλ ησλ νπνίσλ ηελ επηινγή επηβάιιεη ε θάζε θνηλσλία ην δηθφ 

ηεο ηξφπν ρσξηζηά
51

». 

Δηδηθφηεξα, φηαλ έλα άηνκν δηαθαηέρεηαη απφ θάπνην βαζκφ αληηπάζεηαο σο 

πξνο έλα άιιν άηνκν, ηφηε ην άιιν άηνκν δε κπνξεί λα αλαπηχμεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζηνλ ίδην βαζκφ. Έηζη ζα αξρίζεη λα 

πξνθαηαιακβάλεηαη αξλεηηθά σο πξνο ην άηνκν απηφ θαη ζα δηαθαηέρεηαη απφ 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Έξεπλεο, νη νπνίεο δηεξεπλνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πξνθαινχληαη βαζηθέο δηαζέζεηο ηνπ αηφκνπ, φπσο ε επηζεηηθφηεηα απφ κεηνλεθηηθέο 

θνηλσληθέο ζέζεηο ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ηα άηνκα κέζσ ηνλ θνηλσληθψλ 

ζπλζεθψλ, βαζίδνληαη ζηελ ηδέα φηη ε πξνζσπηθφηεηα απνηειείηαη απφ επηκέξνπο 

ηδηφηεηεο πνπ νξγαλψλνληαη ψζηε ην άηνκν λα εμνηθεησζεί κε ην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ ηνπ. Έηζη ην άηνκν φηαλ βξεζεί ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ζπκπεξηθέξεηαη 

αλάινγα κε ηνλ ξφιν πνπ ηνπ έρεη δνζεί απφ ηελ θνηλσλία. Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ βαζκνχ θαη ηελ έληαζε ηεο εμνπζίαο ηνπ αηφκνπ 

                                                 
47

 Καλαθίδνπ, Δ. Η πξνζσπηθφηεηα ηεο Μνπζνπικάλαο Γπλαίθαο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηηο Παξαδνζηαθέο 

Δνκέο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο.  Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. ην 

δηαδίθηπν: http://alex.eled.duth.gr/eled/phd/kanakidou/text/ekdosi.htm [Ζκεξνκελία Πξνζπέιαζεο: 

12.04.2007] 
48

 Καλαθίδνπ, Δ. Η πξνζσπηθφηεηα ηεο Μνπζνπικάλαο Γπλαίθαο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηηο Παξαδνζηαθέο 

Δνκέο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο.  Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. ην 

δηαδίθηπν: http://alex.eled.duth.gr/eled/phd/kanakidou/text/ekdosi.htm [Ζκεξνκελία Πξνζπέιαζεο: 

12.04.2007] 
49

 Καλαθίδνπ, Δ. Η πξνζσπηθφηεηα ηεο Μνπζνπικάλαο Γπλαίθαο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηηο Παξαδνζηαθέο 

Δνκέο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο.  Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. ην 

δηαδίθηπν: http://alex.eled.duth.gr/eled/phd/kanakidou/text/ekdosi.htm [Ζκεξνκελία Πξνζπέιαζεο: 

12.04.2007] 
50

 Καλαθίδνπ, Δ. Η πξνζσπηθφηεηα ηεο Μνπζνπικάλαο Γπλαίθαο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηηο Παξαδνζηαθέο 

Δνκέο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο.  Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. ην 

δηαδίθηπν: http://alex.eled.duth.gr/eled/phd/kanakidou/text/ekdosi.htm [Ζκεξνκελία Πξνζπέιαζεο: 

12.04.2007] 
51

 Καλαθίδνπ, Δ. Η πξνζσπηθφηεηα ηεο Μνπζνπικάλαο Γπλαίθαο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηηο Παξαδνζηαθέο 

Δνκέο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο.  Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. ην 

δηαδίθηπν: http://alex.eled.duth.gr/eled/phd/kanakidou/text/ekdosi.htm [Ζκεξνκελία Πξνζπέιαζεο: 

12.04.2007] 

http://alex.eled.duth.gr/eled/phd/kanakidou/text/ekdosi.htm
http://alex.eled.duth.gr/eled/phd/kanakidou/text/ekdosi.htm
http://alex.eled.duth.gr/eled/phd/kanakidou/text/ekdosi.htm
http://alex.eled.duth.gr/eled/phd/kanakidou/text/ekdosi.htm
http://alex.eled.duth.gr/eled/phd/kanakidou/text/ekdosi.htm


 18 

πνπ αζθείηαη κε ηελ άκεζε πινπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη κε ηε επηβνιή ηνπ αηφκνπ 

ζηηο κε απνδεθηέο θνηλσληθέο ή επηθίλδπλεο ελνξκήζεηο
52

. 

Κάπνηνη κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη ην άηνκν πξέπεη λα εζσηεξηθεχζεη ηνπο 

βαζηθνχο θνηλσληθνχο θαλφλεο γηα λα θνηλσληθνπνηεζεί, ελψ άιινη πηζηεχνπλ φηη νη 

θαηαπηεζηηθέο ζρέζεηο πεξηνξίδνπλ ηελ αηνκηθή εμέιημε ηνπ αηφκνπ. Κάζε άηνκν 

αλαπηχζζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θάησ απφ δηαθνξέο 

ζπλζήθεο θαη γηα απηφ ην ιφγν ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη πξνζσπηθφηεηαο. Οη 

ζρέζεηο κεηαμχ αηφκνπ θαη άκεζνπ πεξηβάιινληνο ,νη δηαηνκηθέο ζρέζεηο θαη νη 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ επεξεάδεη ην αλ ην άηνκν ζα γίλεη 

εζσζηξεθέο ή εμσζηξεθέο
53

. 

 

2.6. Μεηακινούμενοι πληθςζμοί: Ψςσολογική διάζηαζη 

 

Σν θαηλφκελν ηεο κεηαθίλεζεο πιεζπζκψλ δελ είλαη θάηη ην ησξηλφ αιιά 

παξαηεξείηαη ζε φιεο ηηο επνρέο. Ζ ρψξα καο, απφ ρψξα εμαγσγήο έρεη κεηαηξαπεί ζε 

ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Κπξίσο ηα ηειεπηαία δέθα κε δεθαπέληε ρξφληα κηα 

θαηλνχξηα θνηλσληθή ηάμε έρεη εκθαληζηεί ζηε δσή καο, θαη είλαη νη νηθνλνκηθνί 

κεηαλάζηεο. Οηθνγέλεηεο απφ ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη θπξίσο απφ ηελ 

Αιβαλία εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα θαη δνπλ θαζεκεξηλά αλάκεζά καο. 

 Οη ιφγνη πνπ ζπληεινχλ ζε απηέο ηηο κεηαθηλήζεηο, δειαδή ζηηο 

κεηαλαζηεχζεηο , είλαη πνηθίινη. 

«Πνιινί θαηαθζάλνπλ ζηε ρψξα καο σο πνιηηηθνί πξφζθπγεο πνπ 

αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα ηνπο γηα ιφγνπο πνιηηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο, 

θνηλσληθνχο θαη δεηνχλ άζπιν. Άιινη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεηαλαζηψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ηε ρψξα ηνπο ιφγσ δπζθνιηψλ επηβίσζεο. Οη 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ εθεί δελ ηνπο αθήλνπλ θαλέλα πεξηζψξην βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ηνπο θαη έηζη αλαδεηνχλ ζε άιια εδάθε κηα θαιχηεξε δσή γηα ηνπο 

ίδηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη Αιβαλνί. Κάπνηνη άιινη 

εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εθηνπηζκέλσλ πιεζπζκψλ πνπ γηα ιφγνπο άιινηε 

πνιηηηθνχο θαη άιινηε ζηξαηησηηθνχο δέρνληαη πηέζεηο γηα εγθαηάιεηςε ηεο ρψξαο 

ηνπο. Σα αίηηα απηψλ ησλ πηέζεσλ κπνξεί λα είλαη ζξεζθεπηηθνχ, πνιηηηθνχ, εζληθνχ  

πεξηερνκέλνπ. Έλαο αθφκα ιφγνο κεηαλάζηεπζεο αηφκσλ είλαη ιφγσ δηαθξίζεσλ πνπ 

δέρνληαη ηα άηνκα ιφγσ δηαθνξεηηθψλ πεπνηζήζεσλ αθφκα θαη ζην ζεμνπαιηθφ 

ηνκέα. Αληηκεησπίδνληαη κε ξαηζηζκφ, πξνθαηάιεςε θαη κε κπνξψληαο λα αληέμνπλ 

απηή ηε ζπκπεξηθνξά εγθαηαιείπνπλ ηε ρψξα ηνπο
54

. 

 Έλα θιέγνλ δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηε ρψξα ππνδνρήο, είλαη ε ελζσκάησζε 

πξνζαξκνγή ησλ αηφκσλ απηψλ. Ζ πξνζαξκνγή απηή απαηηείηαη λα δηεμαρζεί ζε ηξία 
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Δνκέο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο.  Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. ην 

δηαδίθηπν: http://alex.eled.duth.gr/eled/phd/kanakidou/text/ekdosi.htm [Ζκεξνκελία Πξνζπέιαζεο: 

12.04.2007] 
54

 Γηαλλάθνπ, Α. (2003) Μεηαθηλνχκελνη πιεζπζκνί: ε ςπρνινγηθή δηάζηαζε θαη ην αίηεκα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο & θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. ην Π. Γεσξγνγηάλλεο (Δπηκ) Δηαπνιηηηζκηθή Εθπαίδεπζε- 

Ειιεληθά σο Δεχηεξε ή Ξέλε γιψζζα, Σφκνο ΙΙ (ζ.3). Πξαθηηθά 6
νπ

 Γηεζλνχο πλεδξίνπ 

«Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε – Διιεληθά σο Γεχηεξε ή Ξέλε Γιψζζα», Πάηξα 20-21 Ηνπλίνπ. Πάηξα 
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(3) επίπεδα : α) ζην πιηθφ, β) ζην επίπεδν ηεο επίζεκεο θξαηηθήο δνκήο θαη γ) ζε 

επίπεδν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσληθή- πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή
55

. 

Πξέπεη ηα άηνκα απηά λα αληηκεησπηζηνχλ κε θαηαλφεζε, ζπκπφληα. θαη φρη 

λα βηψλνπλ ηελ απφξξηςε, εηδηθά εάλ ζθεθηνχκε πσο εγθαηαιείπνληαο ηε ρψξα ηνπο  

έξρνληαη ζε δχζθνιε ζέζε θαη ιφγσ απσιεηψλ αλζξψπηλσλ δσψλ αιιά θαη 

απνρσξηζκψλ απφ ηα αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα. Έξρνληαη ζηε ρψξα καο ρσξίο λα 

έρνπλ θαλέλα ζηήξηγκα, νχηε ςπρνινγηθφ νχηε νηθνλνκηθφ θαη αηζζάλνληαη άγρνο θαη 

αλαζθάιεηεο επεηδή δε γλσξίδνπλ ηε γιψζζα ππνδνρήο θαη επνκέλσο δε κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο  ληφπηνπο αλζξψπνπο. Φνβνχληαη γηα ην πνηα εηθφλα ζα 

ζρεκαηίζνπλ νη άιινη γη’ απηνχο θαη φηη ζα πέζνπλ ζχκαηα ζηεξεφηππεο 

ζπκπεξηθνξάο, θάηη πνπ ηνπο σζεί λα θιεηζηνχλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα 

ζπλαλαζηξέθνληαη κε άηνκα φκνηά ηνπο. 

Απφ ηνπο αιινδαπνχο πνπ θζάλνπλ ζηε ρψξα καο είλαη γεγνλφο πσο θάπνηνη 

πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα, θάπνηνη δπζθνιεχνληαη θαη θάπνην δελ πξνζπαζνχλ 

θαζφινπ. Ο βαζκφο πξνζαξκνγήο κπνξεί λα εμαξηεζεί απφ ηελ νκνηφηεηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη δχν πνιηηηζκνί θαζψο θαη απφ ηελ ειηθία ησλ αηφκσλ. Δίλαη γλσζηφ 

πσο ν βαζκφο πξνζαξκνγήο ησλ αιινδαπψλ κεγαιψλεη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

νκνηφηεηα ησλ δχν πνιηηηζκψλ. Καη φζνλ αθνξά ηψξα ηελ ειηθία, ηα παηδηά φπσο 

γλσξίδνπκε εμνηθεηψλνληαη πνιχ θαιχηεξα απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο. Έλαο αθφκα απφ 

ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζαξκνγή είλαη θαη ε επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ. Όζν θαιχηεξε δνπιεηά έρεη θάπνηνο κεηαλάζηεο, ηφζν 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο έρεη γηα θνηλσληθνπνίεζε
56

. 

 

2.7.  Πολςπολιηιζμικό curriculum 

 

Με ηε καδηθή εηζξνή κεηαλαζηψλ απφ δηάθνξεο ρψξεο θαη θπξίσο απφ ηελ 

Αιβαλία δεκηνπξγήζεθαλ πνηθίια πξνβιήκαηα ζε πνιινχο ηνκείο. Οη κεηαβνιέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ήηαλ θπζηθφ φηη ζα επεξέαδαλ θαη ην ζρνιηθφ ρψξν ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηνπ. Έξεπλεο πνπ δηεμάρζεθαλ έδεημαλ φηη ην 10% ησλ καζεηψλ πνπ 

θνηηνχλ ζε απηά ηα ζρνιεία, απνηεινχληαη απφ καζεηέο δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο 

θαη γιψζζαο
57

. 

Οη αιινδαπνί καζεηέο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηεξάζηηεο δπζθνιίεο ζηε 

ζρνιηθή αίζνπζα, δηφηη έρνπλ θαζφινπ έσο ειάρηζηε επαθή κε ηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Καη απηφ γηαηί πηζαλφλ είηε δελ ππήξρε θαηάιιειν δηδαθηηθφ πιηθφ είηε ππήξμε 

έιιεηςε φζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

                                                 
55

 Γηαλλάθνπ, Α. (2003). Μεηαθηλνχκελνη πιεζπζκνί: ε ςπρνινγηθή δηάζηαζε θαη ην αίηεκα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο & θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. ην Π. Γεσξγνγηάλλεο (Δπηκ) Δηαπνιηηηζκηθή Εθπαίδεπζε- 

Ειιεληθά σο Δεχηεξε ή Ξέλε γιψζζα, Σφκνο ΙΙ (ζ.3). Πξαθηηθά 6
νπ

 Γηεζλνχο πλεδξίνπ 

«Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε – Διιεληθά σο Γεχηεξε ή Ξέλε Γιψζζα», Πάηξα 20-21 Ηνπλίνπ. Πάηξα 
56

 Γηαλλάθνπ, Α. (2003). Μεηαθηλνχκελνη πιεζπζκνί: ε ςπρνινγηθή δηάζηαζε θαη ην αίηεκα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο & θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. ην Π. Γεσξγνγηάλλεο (Δπηκ) Δηαπνιηηηζκηθή Εθπαίδεπζε- 

Ειιεληθά σο Δεχηεξε ή Ξέλε γιψζζα, Σφκνο ΙΙ (ζ.4). Πξαθηηθά 6
νπ

 Γηεζλνχο πλεδξίνπ 

«Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε – Διιεληθά σο Γεχηεξε ή Ξέλε Γιψζζα», Πάηξα 20-21 Ηνπλίνπ. Πάηξα 
57

 Παληαδήο, Β. (2004), Σν πνιππνιηηηζκηθφ Curriculum.  ην Π. Γεσξγνγηάλλεο (Δπηκ) 

Δηαπνιηηηζκηθή Εθπαίδεπζε- Ειιεληθά σο Δεχηεξε ή Ξέλε γιψζζα, Σφκνο ΙΙ (ζ.1). Πξαθηηθά 7
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Γηεζλνχο πλεδξίνπ «Δηαπνιηηηζκηθή Εθπαίδεπζε- Ειιεληθά σο Δεχηεξε ή Ξέλε γιψζζα», Πάηξα 20-22 

Ινπλίνπ. Πάηξα 
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Μέζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ απηφ ρψξν, ππάξρνπλ παηδηά πνπ αηζζάλνληαη 

επλνεκέλα θαη άιια πνπ ληψζνπλ απνκνλσκέλα, θαηψηεξα θαη απνμελσκέλα θαη 

ηίζεληαη ζην πεξηζψξην
58

. 

ηε βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο απηήο θαηάζηαζεο ζεκαληηθή είλαη ε βνήζεηα 

ηνπ δαζθάινπ ζην λα επαηζζεηνπνηήζεη φινπο ηνπο καζεηέο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαθξίζεηο θαη ηηο αληζφηεηεο. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ ν 

εθπαηδεπηηθφο, πξνζπαζεί λα θαηαζηήζεη δπλαηφ ζε φινπο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

πνπ έρεη ε «εηηθεηνπνηήζε» θαη λα κεηψζεη έσο θαη λα εμαιείςεη ηηο φπνηεο 

εζθαικέλεο ζηάζεηο πνπ έρνπλ θπξηαξρήζεη ζην λνπ ησλ καζεηψλ. Καη απηφ είλαη 

θάηη πνπ ρξεηάδεηαη πνιχ πξνζπάζεηα θαη θφπν θαζψο νη ζηάζεηο δηακνξθψλνληαη ζε 

πνιχ κηθξή ειηθία θαη είλαη δχζθνιν λα ηξνπνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα. Όιεο απηέο νη 

ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα επηθέξνπλ ζεηηθά  απνηειέζκαηα κφλν εάλ επηηεπρζεί 

ζπλεξγαζία κεηαμχ απηνχ θαη ησλ καζεηψλ, ψζηε λα επηθξαηήζεη δεκνθξαηηθφ 

πλεχκα. Ζ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηε κείσζε ησλ  δηαθξίζεσλ, ησλ πξνθαηαιήςεσλ, 

ησλ ζηάζεσλ, δελ πξαγκαηνπνηείηαη απιά θαη κφλν κε ηελ επίηεπμε θάπνησλ 

πξνγξακκάησλ, αιιά κέζα απφ «δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο, κάζεζεο, νξγάλσζεο, 

κεηαθνξάο γλψζεσλ». Αλαγθαίνο είλαη θαη ν εθζπγρξνληζκφο ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο φρη κφλν ησλ 

Διιήλσλ αιιά θαη ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ. Απέλαληη ζε φιεο απηέο ηηο δπζρέξεηεο 

ζεκαληηθή ζα ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο πνιππνιηηηζκηθήο κάζεζεο. Ζ ζρνιηθή 

αίζνπζα είλαη ν πξψηνο ζηαζκφο ζηε δσή ηνπ παηδηνχ φπνπ κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη φπνηεο δπζθνιίεο, ζπγθξνχζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο, πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί ε χπαξμε κηαο αξκνληθήο ή ήξεκεο ζπλχπαξμεο κεηαμχ φισλ ησλ 

καζεηψλ. Δίλαη απαξαίηεην λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη Έιιελεο καζεηέο πσο φινη νη 

άλζξσπνη πέξα απφ ηελ θνπιηνχξα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ γιψζζα, είλαη ηζφηηκνη θαη 

πσο ν έλαο κπνξεί λα κάζεη απφ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ άιινπ. Μέζα ζην ζρνιείν, πξέπεη 

λα εθαξκφδνληαη νη αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, εθφζνλ έηζη 

δεκηνπξγείηαη έλα αξκνληθφ πεξηβάιινλ πνπ ζηνρεχεη λα εκπνδίζεη ηε δεκηνπξγία 

ηεο πξνθαηάιεςεο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ θαη λα ππεξβεί θάζε κνξθή εζλνθεληξηθήο 

αληηκεηψπηζεο, πξνσζψληαο κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ λα δίλεη ζεκαζία ζηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη λα ζπκβάιεη ζηελ χπαξμε θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ ιαψλ. Ξέξνληαο πσο ε γιψζζα θαη ε θνπιηνχξα ηνπ θαζελφο αηφκνπ 

απνηειεί κέξνο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ, είλαη θαιφ νη αιινδαπνί λα δηαηεξνχλ ζηνηρεία 

ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο θαηαγσγήο. Γηαηί φπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Sandfuchs ηα παηδηά 

δε ζα πξέπεη λα απαιιαρζνχλ απφ ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά-ζηνηρεία
59

. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί ζηε ρψξα καο ε πξνβιεκαηηθή γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα ησλ παιηλλνζηνχλησλ. Γεληθφηεξα, νθείινπκε λα 

επηδηψμνπκε κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζηηθή δσή ηνπ ηφπνπ καο, γηα λα απνθχγνπκε ηε δεκηνπξγία  γθέην  πνπ έρνπλ 

σο απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε θαηλφκελσλ φπσο πξνθαηαιήςεηο, μελνθνβία θαη 

ξαηζηζκφο. Δπνκέλσο είλαη αλαγθαία ε εθαξκνγή ελφο πιαηζίνπ δηαπνιηηηζκηθήο 

παηδείαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη πξνπαξαζθεπαζηηθά καζήκαηα γηα ηελ ηαρχξξπζκε 

                                                 
58

 Παληαδήο, Β. (2004), Σν πνιππνιηηηζκηθφ Curriculum.  ην Π. Γεσξγνγηάλλεο (Δπηκ) 
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εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, θαζψο θαη πξνγξάκκαηα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο, ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο. Θέινληαο ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο λα ζπκβάιιεη ζηελ νκαιφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε έληαμε ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ δηακφξθσζε έλα ζρήκα ζεζκηθήο θαη δηδαθηηθήο παξέκβαζεο.  

Σν ζεζκηθφ απηφ ζρήκα έρεη ηελ εμήο κνξθή: «Σάμεηο Τπνδνρήο Η, Σάμεηο ππνδνρήο 

ΗΗ, θαη Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα
60

».  

Όζνλ αθνξά ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο , απηέο νινθιεξψλνληαη ζε δχν θχθινπο. 

ηηο ηάμεηο ππνδνρήο I, φπνπ ε θνίηεζε δηαξθεί έλα δηδαθηηθφ έηνο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη εληαηηθφ πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο σο 

δεχηεξεο γιψζζαο γηα ηνπο καζεηέο πνπ ζα εληαρζνχλ ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. 

ηηο Σάμεηο Τπνδνρήο II, κπνξεί λα εληαρζεί θάπνηνο αθνχ πξψηα θνηηήζεη ζηηο 

Σάμεηο Τπνδνρήο I πνπ δηαξθνχλ δχν δηδαθηηθά έηε. Δθεί εθαξκφδεηαη «κηθηφ 

πξφγξακκα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο γισζζνινγηθήο θαη καζεζηαθήο ππνζηήξημεο 

ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζ’ απηέο θαη ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηηο 

θαλνληθέο ηάμεηο κε παξάιιειε ππνζηεξηθηηθή γισζζηθή δηδαζθαιία. Οη αξηζκνί ησλ 

καζεηψλ πνπ εγγξάθνληαη  ζε απηέο ηηο ηάμεηο θπκαίλνληαη απφ ελληά (9) έσο 

δεθαεθηά (17)
61

. 

Σν πξφγξακκα ησλ Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ απεπζχλεηαη ζε 

παιηλλνζηνχληεο ή αιινδαπνχο καζεηέο πνπ αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα θνίηεζήο ηνπο ζε Σάμεηο Τπνδνρήο I ή ΗΗ είηε παξνπζίαζαλ γισζζηθέο 

δπζθνιίεο παξφιν πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα ππνζηεξηθηηθά γη’ απηνχο  καζήκαηα. 

Πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα απαηηνχληαη απφ 

ηξεηο(3) έσο νρηψ (8)καζεηέο
62

. 

Άιια κέηξα πνπ πάξζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ επθνιφηεξε 

κεηάβαζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή αίζνπζα είλαη ηα εμήο: «νη καζεηέο 

απηνί ζα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη κε βάζε ηηο αιεζηλέο ηνπ αλάγθεο θαη λα παξζνχλ 

θάπνηα κέηξα ψζηε λα ππνβνεζείηαη ε εμνηθείσζε θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηε 

ζρνιηθή αίζνπζα θαη ζηελ θνηλσλία. Καιφ ζα είλαη νη εθπαηδεπηηθνί λα κε ζέηνπλ 

ζην πεξηζψξην ηε γιψζζα, ηελ θνπιηνχξα, ηηο παξαδφζεηο απηψλ ησλ καζεηψλ θαη λα 

είλαη εθηθηή ε αλαπξνζαξκνγή ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο παηξίδαο ηνπο. Γηαρσξηζκνί ζηηο ζπλζήθεο πνπ ζα θνηηνχλ νη αιινδαπνί καζεηέο 

θαη ηα παηδηά ησλ ππεθφσλ θξαηψλ κειψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζέζε ζηελ εθπαίδεπζε. 

Μέηξα φπσο αχμεζε ησλ ηκεκάησλ ησλ ηάμεσλ ππνδνρψλ (I ή ΗΗ) θαη βειηίσζε πάλσ 

ζε ζέκαηα κεζφδσλ θαη δηδαθηηθψλ πιηθψλ, θαηάξηηζε θαη θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζε πξφζιεςε μέλσλ δαζθάισλ πνπ ζα δηδάζθνπλ ζηνπο αιινδαπνχο 

ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, ζα ζπληειέζνπλ ζηελ θαιχηεξε ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ 

απηψλ»
63

. 
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2.8. Γημιοςπγία ενόρ θιλικού, μη-απειληηικού πεπιβάλλονηορ για όλα ηα παιδιά 

ηηρ ηάξηρ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ ηα παηδηά θαη λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο 

γηα επηηπρία ζην ζρνιείν, είλαη αλαγθαίν λα θαιιηεξγείηαη ν ζεβαζκφο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ άιισλ αηφκσλ, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο γιψζζαο ηνπ, ε 

αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο απηνεθηίκεζεο. Ζ χπαξμε ελφο θηιηθνχ θαη εηξεληθνχ 

πεξηβάιινληνο, είλαη απαξαίηεην λα ζπλνδεχεηαη απφ εμάιεηςε ηνπ ξαηζηζκνχ, ησλ 

ζηεξεφηππσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη  ησλ πξνθαηαιήςεσλ. εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηε δεκηνπξγία ελφο θηιηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιηθφ ρψξν. Γη’ απηφ, 

πξνζπαζεί λα εληνπίζεη πψο ε θνηλσλία κέζσ ηνπ ζρνιείνπ, ησλ Μ.Μ.Δ., ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ, δηαησλίδεη ην ξαηζηζκφ θαη ηηο δηαθξίζεηο απέλαληη ζε θάπνηα 

άηνκα
64

. 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο ζπρλά, ρσξίο λα ην έρεη 

βέβαηα ζθνπφ ζπκκεηέρεη ζηνπο κεραληζκνχο ελίζρπζεο ησλ δηαθξίζεσλ. Έλαο 

αθφκε ηξφπνο πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπηηθφο λα ζπκβάιεη ζηε ιχζε ησλ φπνησλ 

πξνβιεκάησλ ππάξρνπλ, είλαη αλάγθε λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα παξαθάησ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή πιηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ
65

. 

 «Σα παηδηά καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ ε γλψζε πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη 

βαζίδεηαη ζε πξνεγνχκελε δηθή ηνπο γλψζε θαη εκπεηξίεο. O θάζε εθπαηδεπηηθφο ζα 

πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ην γεγνλφο φηη ην θάζε παηδί εξρφκελν ζην ζρνιείν δηαζέηεη 

ήδε γλψζεηο, αμίεο, εκπεηξίεο. Έηζη, λα ζπληειεί ψζηε ην θάζε παηδί λα εθηίζεηαη θαη 

λα επσθειείηαη απφ ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ θνπιηνχξσλ θαη πνιηηηζκψλ»
66

. 

Δπίζεο, λα γίλεηαη ζσζηή πξνθνξά ησλ νλνκάησλ ησλ αιιφγισζζσλ 

καζεηψλ  ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ θνξντδίεο απφ εζθαικέλε αλάγλσζε θάπνηνπ 

νλφκαηνο. Καιφ ζα ήηαλ εάλ νη αιινδαπνί καζεηέο θπξίσο ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο θάζνληαη ζε ζξαλία κε άηνκα ίδηαο θπιήο κε απηά. ε θάζε κάζεκα ν 

εθπαηδεπηηθφο είλαη αλαγθαίν λα έξρεηαη κία ηνπιάρηζηνλ θνξά ζε επαθή κε 

αιιφγισζζνπο καζεηέο
67

. 

Πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηελ νξνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνί ψζηε λα κελ ππάξμεη αξλεηηθή αληηκεηψπηζε γηα θνληηλά άηνκα. Να 

ακβιχλεη θαη λα εμαιείςεη ν εθπαηδεπηηθφο ηηο φπνηεο δπζθνιίεο παξνπζηαζηνχλ ζην 

ζρνιηθφ ρψξν
68

. 
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Ζ κεηξηθή γιψζζα ησλ καζεηψλ είλαη ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

θαζελφο. Γηα κηα νιφπιεπξε αλάπηπμε ρξεηάδεηαη λα θαιιηεξγείηαη ε κεηξηθή 

παξάιιεια κε ηελ θπξίαξρε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ
69

.   

ηελ αιιαγή απηήο ηεο ζηάζεο πνπ απνθηά άζειά ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο, ζα 

βνεζνχζε ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ θαη φηη απηφο, απνηειεί 

ζεκαληηθή θιεξνλνκηά ηνπ θάζε αηφκνπ
70

. 

Σέινο, ν δάζθαινο κε ηε δχλακε πνπ δηαζέηεη, πξνζπαζεί εκπξάθησο λα 

πεξηνξίζεη ηνπο κεραληζκνχο δηάθξηζεο κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιηθφ ρψξν, ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ ίζεο επθαηξίεο ζε φια ηα επίπεδα δσήο ησλ αηφκσλ
71

. 

 

2.9. Γιαπολιηιζμική εκπαίδεςζη 

 

Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ απφ ην 1996 έζεζε ηηο 

βάζεηο γηα ηελ νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ νκάδσλ κε 

ηδηαηηεξφηεηεο θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο ή ζξεζθεπηηθέο
72

.  

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνηειεί ζήκεξα έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα 

κέηξα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ φινη νη καζεηέο, «ληφπηνη»θαη «μέλνη»  κε 

ηνλ ίδην ηξφπν θαη λα εμαζθαιίζνπλ ίζεο επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο, αλεμάξηεηα απφ 

ην πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Μέζσ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο κεηψλνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηπρφλ δηαθσλίεο θαη ζπγθξνχζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ αλαθέξακε. ηεξίδεηαη ζηελ παηδνθεληξηθή 

δηδαζθαιία θαη δίλεη ζεκαζία ζε πξαγκαηηθά βηψκαηα θαη εκπεηξίεο θαη θπζηθά ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θαζελφο αηφκνπ. Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε, πσο ε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε ζπλδπάδεη γιψζζα ππνδνρήο κε ηελ κεηξηθή γιψζζα ησλ καζεηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα εμνηθεησζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 

θνπφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη λα νξγαλψζεη θαη λα ζέζεη ζε 

ιεηηνπξγία ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα παξνρή 

εθπαίδεπζεο ζε καζεηέο κε εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο ή κνξθσηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο. Σα πξνγξάκκαηα ζε απηά ηα ζρνιεία είλαη ίδηα κε απηά ησλ δεκνζίσλ 

ζρνιείσλ κε ηε κφλε δηαθνξά φηη πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Απφ 

ην 1996 κέρξη ζήκεξα ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο  

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, πνπ εγγπψληαη ηζφηεηα επθαηξηψλ γηα ηνπο καζεηέο ρσξίο 

δηαθξίζεηο. Ηδξχζεθαλ ζπγθεθξηκέλα 13 δεκνηηθά, 8 γπκλάζηα θαη 3 ιχθεηα
73

 

 «Οη ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ 

ηαπηφρξνλα κηα παηδαγσγηθή θαη εζηθή ζηάζε : 1) Ο ζεβαζκφο θάζε είδνπο απέλαληη 

ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, είηε πξφθεηηαη γηα κεηαλάζηεο, αιινδαπνχο, παηδηά, 

γπλαίθεο. 2) Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ην θάζε άηνκν δηαθέξεη απφ ηα άιια ζε πνιιά 

ζηνηρεία. Απηφ είλαη θάηη πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ζηεξεφηππσλ 
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ζπκπεξηθνξψλ θαη πξνθαηαιήςεσλ. 3) Ζ αιιαγή νπηηθψλ, δειαδή ην λα πξνζπαζεί 

θάπνηνο λα πηνζεηεί ηηο απφςεηο θάπνησλ γηα ην πψο βιέπεη ηνλ θφζκν, βνεζάεη ζηε 

ζπλχπαξμε ησλ αλζξψπσλ. 4) Ζ ζπλεξγαζία θαη επίιπζε ζπγθξνχζεσλ ζα 

ζπληειέζεη ζηελ χπαξμε θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη αληηκεηψπηζε δηαθσληψλ κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ, ζηελ χπαξμε ζπλεξγαζίαο ζε φια ηα επίπεδα πνπ πηζαλφλ ζα αλνίμεη 

δξφκν ζε κηα ζηέξεα θαη πγηή εηξήλε
74

».  

Σν ζρνιείν ζήκεξα νθείιεη λα ππνζηεί αιιαγέο θαη ζηηο βαζηθέο ηνπ 

ιεηηνπξγίεο θαη ζην πεξηερφκελν πνπ ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

απξηαλνχ πνιίηε. Δθζπγρξνληζκφο απαηηείηαη θαη ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη 

ζηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη ζηα αλαιπηηθά ζρνιηθά πξνγξάκκαηα, πνπ ζα πξέπεη 

λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ πνιηηηζκηθή θαη εζληθή ηδηαηηεξφηεηα.
75

.  

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε έρεη σο ζηφρν ηελ αλάθηεζε ησλ ηθαλνηήησλ 

πνπ ζπληεινχλ ζε κηα απνηειεζκαηηθή ζπλχπαξμε θαη ζπκβίσζε ησλ αηφκσλ, κέζα 

ζε απηήλ ηελ πνιηηηζκηθή θνηλσλία. Δπηδηψθεη ηελ απνδνρή θαη ην ζεβαζκφ ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο κέζα απφ 

δηαδηθαζίεο δηαιφγνπ, θαηαλφεζεο, ζπλεξγαζίαο. Δπίζεο, έρεη ζαλ ζηφρν ηελ 

απνηξνπή δεκηνπξγίαο ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ απέλαληη ζε άηνκα, νκάδεο, 

πνιηηηζκνχο θαη ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ φισλ αλεμαηξέησο ησλ 

αλζξψπσλ. Λακβάλεη ππφςε ηεο θνηλσληθέο, θπιεηηθέο, πνιηηηζκηθέο ηνπο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηνπο βνεζάεη λα εληαρζνχλ αξκνληθά ζην ζρνιηθφ ρψξν. Πξνσζεί 

ηελ αιιαγή ησλ επηκνξθσηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη απεπζχλεηαη φρη κφλν ζηνπο 

αιινδαπνχο αιιά θαη ζηνπο ληφπηνπο καζεηέο θαη ηνπο δηδάζθεη ηελ ζπλεξγαζία
76

. 

Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αλαδεηθλχεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Σν δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο δηέπεηαη απφ 

ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο : 

«Σα άηνκα ζα πξέπεη λα θαηέρνληαη απφ ελζπλαίζζεζε, δειαδή λα θαηαλννχλ 

ηα πξνβιήκαηα ησλ άιισλ ,λα κπαίλνπλ ζηε ζέζε ηνπο θαη λα ηνπο 

ζπκπαξαζηέθνληαη. Σελ αιιειεγγχε, απέλαληη πξνο φια ηα άηνκα αθφκα θαη αλ 

αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή θπιή. Ζ αδηθία δελ έρεη ζέζε ζην ζρνιείν, αιιά θαη ζηελ 

επξχηεξε θνηλσλία γεληθφηεξα. Σν ζεβαζκφ απέλαληη ζηα άηνκα κε δηαθνξεηηθή 

θνπιηνχξα θαη πνιηηηζκφ, θαη πηνζέηεζε ζηνηρείσλ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη απφ ηηο δχν 

πιεπξέο. Δμάιεηςε ηεο πξνθαηάιεςεο, ηνπ ξαηζηζκνχ, ησλ ζηεξενηχπσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλππάξμνπλ εηξεληθά ηα άηνκα κεηαμχ ηνπο
77

». 

Σέινο, ζα αλαθέξνπκε πσο «ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν είλαη έλα 

νινθιεξσκέλν κνληέιν εθπαίδεπζεο πνπ ιακβάλεη ππφςε πάλσ απφ φια ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε άηνκα 

δηαθφξσλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία αλνηρηψλ 
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θνηλσληψλ, πνπ ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζνλνκία, αιιεινθαηαλφεζε θαη 

αιιειναπνδνρή
78

». 

 

2.10 Τποθέζειρ ηηρ Έπεςναρ 

 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο καο, θαηαιήμακε ζηηο αθφινπζεο 

ππνζέζεηο: 

 1) Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ (ζηηο θσηνγξαθίεο) 

ζα πξνθαηαιάβεη ηνπο θνηηεηέο ζρεηηθά κε ηε ζπκπάζεηα-αληηπάζεηα απέλαληί ηνπο, 

δειαδή: 

          1.α) Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ ζηηο (θσηνγξαθίεο) 

ζα πξνθαηαιάβεη ζεηηθά ηνπο θνηηεηέο απέλαληη ζηνπο Έιιελεο καζεηέο. 

         1.β)  Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ ζηηο (θσηνγξαθίεο) 

ζα πξνθαηαιάβεη αξλεηηθά ηνπο θνηηεηέο απέλαληη ζηνπο Έιιελεο καζεηέο. 

             

3. Μεθοδολογία ηηρ Έπεςναρ 

 

Ζ κεζνδνινγία απνηειεί ζεκαληηθφ ηκήκα κηαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

απφ απηήλ εμαξηάηαη ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο
79.  

Ζ κεζνδνινγία πεξηιακβάλεη ηα 

εμήο ηκήκαηα: ηνλ πιεζπζκφ, ηε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο θαη ην δείγκα, ηα 

εξεπλεηηθά εξγαιεία, ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ηέινο ηε δηαδηθαζία 

θσδηθνπνίεζεο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ
80

. Όια ηα παξαπάλσ πνπ αλαθέξακε, έρνπλ 

σο ζθνπφ λα αλαδείμνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί απφ ηελ αξρή έσο 

ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 

3.1. Πληθςζμόρ ηηρ Έπεςναρ 

 

           «Ο πιεζπζκφο, ζε έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εξσηεκαηνιφγηα, ζπλεληεχμεηο, 

ή παξαηεξήζεηο, ή κεηξήζεηο, είλαη εθείλν ην ζχλνιν ‘αληηθεηκέλσλ’, ππφ ηελ επξεία 

ζεκαζία ηεο ιέμεο, γηα ην νπνίν ν εξεπλεηήο ελδηαθέξεηαη λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο 

θαη λα εμάγεη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα
81

».
 
 

           Σν κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ πνηθίιιεη απφ πεξίπησζε ζε πεξίπησζε. ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ν πιεζπζκφο καο ζα απνηειείηαη απφ θνηηεηέο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 

 

3.2. Γείγμα και μέθοδορ δειγμαηολητίαρ 
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Γείγκα, νξίδεηαη ην ππνζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

αληηπξνζσπεχεη φζν θαιχηεξα γίλεηαη ηνλ πιεζπζκφ
82

. 

            ηελ παξνχζα έξεπλα, ην δείγκα απνηειείηαη απφ ζαξάληα (40) θνηηεηέο, 

είθνζη (20) αγφξηα θαη είθνζη (20) θνξίηζηα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο Παηξψλ. Οη  ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη θαηά πξνηίκεζε ίζνη φζνλ αθνξά 

ηα δχν θχια. Με άιια ιφγηα, ηα θνξίηζηα θαη ηα αγφξηα ζα είλαη θαηά πξνηίκεζε ζε 

αλαινγία 1:1, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν θχισλ

 Όζνλ αθνξά ηε δεηγκαηνιεςία, «είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζείηαη 

ζηελ επηινγή νξηζκέλσλ ππνθεηκέλσλ, αληηθεηκέλσλ ή κεηξήζεσλ απφ έλα επξχηεξν 

ζχλνιν ζην νπνίν αλήθνπλ
83

». 

 Έλα είδνο δεηγκαηνιεςίαο, είλαη θαη ε βνιηθή δεηγκαηνιεςία. Αθνινχζεζα 

απηφ ην είδνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο, φπνπ επηιέγνληαη άηνκα απφ ην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ, πνπ ζα θιεζνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη απηή ε 

δηαδηθαζία ζα ζπλερηζηεί έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζνπκε ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ αηφκσλ 

γηα ην δείγκα καο
84

. 

 

 

 

 

3.3. Δπεςνηηικά επγαλεία  

 

ηελ εξγαζία καο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε δχν (2) εξεπλεηηθά εξγαιεία : έλα (1) 

εξσηεκαηνιφγην [ζε ηξεηο (3) δηαθνξεηηθέο κνξθέο] θαη είθνζη (20) θσηνγξαθίεο. Σα 

εξεπλεηηθά απηά εξγαιεία καο έρνπλ δνζεί πξνο ρξήζε απφ ηε Βαζηιηθή Βιεηζάθε
85

 
.
. 

3.3.1. Δπυηημαηολόγιο 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηε θιίκαθα Likert κε πέληε (5) 

δηαβαζκίζεηο. Οπζηαζηηθά, έρνπκε έλα (1) εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν 

επαλαιακβάλεηαη. 

 Σν πξψην (1) εξσηεκαηνιφγην πεξηέρεη νρηψ (8) εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε ζπιινγή δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη άιιεο είθνζη (20) εξσηήζεηο πνπ 

αληρλεχνπλ ηε ζπκπάζεηα θαη ηελ αληηπάζεηα κε βάζε ηε θπζηνγλσκία κφλν, θαη 

αληηζηνηρνχλ ζε είθνζη (20) θσηνγξαθίεο Διιήλσλ θαη Αιβαλψλ καζεηψλ ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε πξναλαθεξζείζα εξγαζία. 

Ζ δεχηεξε (2) θαη ε ηξίηε (3) κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, είλαη ην πξψην (1) 

εξσηεκαηνιφγην ρσξηζκέλν. πγθεθξηκέλα, ζην εξσηεκαηνιφγην ππάξρεη κία (1) 

εξψηεζε θαη « παίδσ» κε ηηο θσηνγξαθίεο ησλ κηθξψλ καζεηψλ. Οη δχν (2) απηέο 

κνξθέο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλίρλεπζε αληηιήςεσλ.  

Σν δεχηεξν (2) εξσηεκαηνιφγην ζα πεξηέρεη πέξα απφ ηηο νρηψ (8) εξσηήζεηο, 

άιιεο δέθα (10) εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνθαηάιεςε θαη πνπ αλαθέξνληαη ζε 

δέθα (10) θσηνγξαθίεο Διιήλσλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ. 
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Σν ηξίην (3) εξσηεκαηνιφγην, έρεη ηελ ίδηα αθξηβψο δνκή κε ην δεχηεξν (2) κε 

ηε κφλε δηαθνξά φηη πεξηέρεη δέθα (10) εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε δέθα (10) 

θσηνγξαθίεο Αιβαλψλ καζεηψλ. 

Δλψ δειαδή ζην πξψην (1) εξσηεκαηνιφγην ππάξρνπλ είθνζη (20) εξσηήζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζε είθνζη (20) θσηνγξαθίεο ρσξίο λα απνθαιχπηνπκε ηελ 

εζληθφηεηα ησλ καζεηψλ, ζηηο δχν (2) επφκελεο κνξθέο ρσξίδνπκε ηηο εξσηήζεηο ζε 

δέθα (10) γηα ηε θαζεκία κνξθή θαη απνθαιχπηνπκε ηελ εζληθφηεηα. 

3.3.2. Φυηογπαθίερ 

 

Οη θσηνγξαθίεο δελ παξνπζηάδνληαη ζηελ εξγαζία κνπ, φπσο άιισζηε θαη 

ζηελ εξγαζία ηεο Βιεηζάθεο Βαζηιηθήο δηφηη ηα πξφζσπα είλαη αλήιηθα. Σηο είθνζη 

(20) θσηνγξαθίεο Διιήλσλ θαη Αιβαλψλ καζεηψλ, ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζσ ζηελ 

πξψηε (1) κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κνπ, ρσξίο λα γίλεηαη γλσζηνπνίεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο. Σηο είθνζη (20) απηέο θσηνγξαθίεο ζηε ζπλέρεηα ζα ηηο ρσξίζσ ζε δχν 

(2) παθέηα ησλ δέθα (10) θσηνγξαθηψλ.  Απφ ηηο δέθα (10) απηέο θσηνγξαθίεο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη [ 2, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 25, 27 ] αλήθνπλ ζε Αιβαλνχο καζεηέο 

ηνπ δεκνηηθνχ θαη νη άιιεο  δέθα (10) θαη ζπγθεθξηκέλα νη [ 3, 7, 9, 17, 20, 22, 23, 

24, 29,]  ζε Έιιελεο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ. Όπσο θαίλεηαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα νη 

θσηνγξαθίεο είλαη θσδηθνπνηεκέλεο κε ηπραίνπο αξηζκνχο γηαηί ε πξφηππε εξγαζία 

ζηελ νπνία βαζίζηεθα πεξηιακβάλεη ηξηάληα (30) θσηνγξαθίεο θαη εγψ δε ζα 

αζρνιεζψ θαζφινπ κε Σζηγγάλνπο. 

 Ζ πξψηε (1) ζπλζήθε πεξηιακβάλεη έλα (1) παθέην απφ είθνζη (20) 

θσηνγξαθίεο Διιήλσλ θαη Αιβαλψλ. Ζ δεχηεξε (2) ζπλζήθε πεξηιακβάλεη έλα (1) 

παθέην απφ δέθα (10) θσηνγξαθίεο Διιήλσλ καζεηψλ θαη ε ηξίηε (3) ζπλζήθε 

πεξηιακβάλεη έλα (1) παθέην απφ δέθα (10) θσηνγξαθίεο Αιβαλψλ, θαζψο ζε απηέο 

ηηο δχν (2) ζπλζήθεο, ελδηαθεξφκαζηε λα αληρλεχζνπκε ηελ χπαξμε ή κε 

νπνηαζδήπνηε πξνθαηάιεςεο κε ηελ απνθάιπςε ηεο εζληθφηεηαο ησλ καζεηψλ. 

 

3.4. Γιαδικαζία ζςλλογήρ δεδομένυν 

 

Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη δχν (2) θάζεηο:  ηελ πξψηε 

(1) θάζε ζπγθεληξψλνπκε ηνπο είθνζη (20) θνηηεηέο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ζε έλα ρψξν ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ, θαη ηνπο δίλνπκε ην πξψην (1) εξσηεκαηνιφγην θαζψο θαη ην πξψην 

(1) παθέην πνπ απνηειείηαη απφ ηηο είθνζη (20)  θσηνγξαθίεο Διιήλσλ θαη Αιβαλψλ 

καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ. ηελ πξψηε (1) απηή ζπλζήθε γίλεηαη απφθξπςε ηεο 

εζληθφηεηαο ησλ καζεηψλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο θσηνγξαθίεο, ψζηε λα 

απαληήζνπλ ζηεξηδφκελνη κφλν ζε θπζηνγλσκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Εεηάκε απφ ηνπο 

θνηηεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. ηε ζπλέρεηα, αθνχ απνκαθξχλνπκε 

ηνπο θνηηεηέο απφ ην ρψξν απηφ, ζπγθεληξψλνπκε εθεί ηηο θνηηήηξηεο θαη 

αθνινπζνχκε ηελ ίδηα αθξηβψο δηαδηθαζία. Ο ρσξηζκφο απηφο ζε θνηηεηέο θαη χζηεξα 

ζε θνηηήηξηεο, γίλεηαη δηφηη δηαθνξεηηθά ν αξηζκφο ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ ζα έπξεπε 

λα εθηππσζεί ζα ήηαλ αξθεηά κεγάινο. 

Ζ δεχηεξε (2) θαη ε ηξίηε (3) θάζε απνηειεί ηελ ίδηα εξεπλεηηθή ζπλζήθε, 

δειαδή ηε δεχηεξε (2 ζπλζήθε). Ζ δεχηεξε (2) θάζε είλαη αθξηβψο ίδηα κε ηελ 

πξψηε (1) θάζε, κε ηε κφλε δηαθνξά φηη ηψξα δίλνπκε ην δεχηεξν (2) 

εξσηεκαηνιφγην καδί κε ην παθέην πνπ έρεη ηηο δέθα (10) θσηνγξαθίεο Διιήλσλ 

καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ. Σψξα γλσζηνπνηνχκε  ζηνπο θνηηεηέο ηελ εζληθφηεηα ησλ 

αηφκσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο θσηνγξαθίεο θαη δεηάκε λα ην ζπκπιεξψζνπλ. Ζ 

ίδηα δηαδηθαζία ζα αθνινπζεζεί  ζηε ζπλέρεηα θαη απφ ηηο θνηηήηξηεο. 
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ηελ ηξίηε (3) θάζε, δίλνπκε ζηνπο είθνζη ( 20) θνηηεηέο ην ηξίην (3) 

εξσηεκαηνιφγην θαζψο θαη ην παθέην κε ηηο δέθα (10) θσηνγξαθίεο ησλ Αιβαλψλ 

καζεηψλ θαη ηνπο δεηάκε λα ην ζπκπιεξψζνπλ. Ζ ίδηα δηαδηθαζία ζα αθνινπζεζεί 

θαη απφ ηηο είθνζη (20) θνηηήηξηεο. 

Καη ζηηο δχν (2) απηέο θάζεηο, ελδηαθεξφκαζηε λα δνχκε θαηά πφζν ε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο επεξεάδεη ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ καο. 

Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγνπκε ηα ζπκπεξάζκαηά καο ρξεζηκνπνηνχκε κηα 

πεληάβαζκε θιίκαθα απφ 0-4 πνπ αληηπξνζσπεχεη ηα πνζνζηά ζπκπάζεηαο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο απέλαληη ζηνπο καζεηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζέηνπκε σο 

πάξα πνιχ ηνλ αξηζκφ 4, σο πνιχ ηνλ αξηζκφ 3, σο αξθεηά ηνλ αξηζκφ 2, σο ιίγν ηνλ 

αξηζκφ 1 θαη ηέινο σο θαζφινπ ηνλ αξηζκφ 0. Έπεηηα ππνινγίδνπκε  ην κέζν φξν ηεο 

θάζε θαηεγνξίαο θαη ηνλ πνιιαπιαζηάδνπκε κε ηελ αληίζηνηρε βαζκνινγία. Έηζη 

θαηαιήγνπκε ζε έλα κέζν φξν ζπκπάζεηαο πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

εζληθφηεηαο ησλ καζεηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην παξάγνληα θχιν ησλ 

καζεηψλ. 

 

 

3.6. Γιαδικαζία κυδικοποίηζηρ και ανάλςζηρ δεδομένυν 

 

Σα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιέμσ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, ζα ηα αλαιχζσ ζην Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS). 
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4. Παποςζίαζη Αποηελεζμάηυν 

 

4.1. Φυηογπαθίερ Αλβανών μαθηηών 

 

ην παξφλ ππνθεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ζπκπάζεηαο ησλ 

θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηηο θσηνγξαθίεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα 

παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

καζεηψλ θαη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

καζεηψλ. 

 

  
 

Πίνακαρ 3: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ γηα ηνλ Αιβαλφ καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θωηογραθία 2, 

πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ. 

 

 
Γπάθημα 1: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηνλ Αιβαλφ καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 2, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ. 

 

 
 

ην γξάθεκα 1 παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηνλ 

Αιβαλφ καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία 2, πξηλ θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ. 

 Αλαιχνληαο ην γξάθεκα απηφ δηαπηζηψλνπκε πσο, φζνλ αθνξά ηελ 

θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ πάξα πνιχ», νη απαληήζεηο δηαθνξνπνηνχληαη πξηλ θαη κεηά 

ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ. πγθεθξηκέλα, πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

εζληθφηεηαο, θαλέλαο θνηηεηήο δελ επηιέγεη ηελ θαηεγνξία απηή. Αληίζεηα, φηαλ 

γίλεηαη γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ηνπ καζεηή, ην πνζνζηφ είλαη 5%. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ηον ζσμπαθώ παρά πολύ ηον ζσμπαθώ πολύ ηον ζσμπαθώ αρκεηά ηον ζσμπαθώ λίγο δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ

Άγνωζηη εθνικόηηηα Γνωζηή εθνικόηηηα

ςνθήκη 

Δπιλογέρ 

Πριν ηη γνωζηοποίηζη Μεηά ηη γνωζηοποίηζη 

Ποζοζηά ζε % Ποζοζηά ζε % 

ηον ζυμπαθώ παρά πολύ 0,0 5 

ηον ζυμπαθώ πολύ 15,0 17,5 

ηον ζυμπαθώ αρκεηά 57,5 45,0 

ηον ζυμπαθώ λίγο 25,0 22,5 

δεν ηον ζυμπαθώ καθόλου 2,5 10 
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 Παξαηεξψληαο ηηο επηινγέο ησλ θνηηεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηεγνξία «ηνλ 

ζπκπαζψ πνιχ», δηαπηζηψλνπκε πσο ,πξνηνχ γίλεη γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο 

ηνπ καζεηή, ν βαζκφο ζπκπάζεηαο αλέξρεηαη ζηελ ηάμε ηνπ 15%, ελψ, φηαλ 

αθνινπζεί  γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο, ν βαζκφο ζπκπάζεηαο αλέξρεηαη ζηελ 

ηάμε ηνπ 17,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ αξθεηά», πξηλ γίλεη απνθάιπςε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο θηάλεη ην 57,5%, ελψ, φηαλ ε 

ηαπηφηεηα ηνπ καζεηή απνθαιχπηεηαη, ην πνζνζηφ θηάλεη ην 45%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ ιίγν», φηαλ ε εζληθφηεηα ηνπ καζεηή είλαη 

άγλσζηε, ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ θηάλεη ην 25%. Με ηε γλσζηνπνίεζε 

φκσο ηεο εζληθφηεηαο ηνπ καζεηή, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο αλέξρεηαη ζηελ ηάμε ηνπ 

22,5%. 

 Όζνλ αθνξά ηψξα ηελ θαηεγνξία «δελ ηνλ ζπκπαζψ θαζφινπ», ελψ πξνηνχ 

απνθαιπθζεί ε ηαπηφηεηα ηνπ καζεηή νη θνηηεηέο δείρλνπλ φηη ηνλ ζπκπαζνχλ ζε 

πνζνζηφ 2,5%, κεηά ηελ απνθάιπςε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή νη θνηηεηέο δείρλνπλ 

φηη ζπκπαζνχλ ην καζεηή ζε πνζνζηφ 10%. Γηαπηζηψλνπκε πσο γεληθά δελ ππάξρνπλ 

ηεξάζηηεο απμνκεηψζεηο πνζνζηψλ. 

  
Πίνακαρ 4: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ Αιβαλή  καζήηξηα  πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θωηογραθία 6, 

πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γπάθημα 2: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ, ζε πνζνζηά, γηα ηελ Αιβαλή καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 6 πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο. 

ςνθήκη 

Δπιλογέρ 

Πριν ηη γνωζηοποίηζη Μεηά ηη γνωζηοποίηζη 

Ποζοζηά ζε % Ποζοζηά ζε % 

ηην ζυμπαθώ παρά πολύ 12,5 27,5 

ηην ζυμπαθώ πολύ 37,5 27,5 

ηην ζυμπαθώ αρκεηά 32,5 35,0 

ηην ζυμπαθώ λίγο 17,5 10,0 

δεν ηην ζυμπαθώ καθόλου 0,0 0,0 
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ην γξάθεκα 2 παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηελ 

Αιβαλή καζήηξηα, πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία 6, πξηλ θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο. 

 Αλαιχνληαο ην γξάθεκα απηφ, δηαπηζηψλνπκε πσο, φζνλ αθνξά ηελ 

θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ πάξα πνιχ», ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ πξηλ 

ηελ απνθάιπςε ηεο εζληθφηεηαο ηεο καζήηξηαο αλέξρεηαη ζηελ ηάμε ηνπ 12,5%, ελψ 

κεηά ηελ απνθάιπςε θηάλεη ζην 27,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ πνιχ», φηαλ ε εζληθφηεηα ηεο καζήηξηαο είλαη 

άγλσζηε, ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ θηάλεη ην 37,5%, ελψ, φηαλ 

γλσζηνπνηείηαη, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο θηάλεη ζην 27,5. 

 ηε ζπλέρεηα, βιέπνπκε πσο ζηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ ιίγν» ηα 

απνηειέζκαηα πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο δηαθνξνπνηνχληαη 

θάπσο. Πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο θηάλεη ζην 

17,5% ελψ κεηά θηάλεη ην 10%. 

 ηελ θαηεγνξία «δελ ηελ ζπκπαζψ θαζφινπ» δελ έρνπκε θακία απάληεζε 

νχηε πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε νχηε κεηά. 

 

 
Πίνακαρ 5: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ γηα ηνλ Αιβαλφ καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θωηογραθία 8 

πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ. 

 

 
Γπάθημα 3: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηνλ Αιβαλφ καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 8, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ. 
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ηην ζσμπαθώ παρά 
πολύ

ηην ζσμπαθώ πολύ ηην ζσμπαθώ αρκεηά ηην ζσμπαθώ λίγο δεν ηην ζσμπαθώ 
καθόλοσ

Άγνωζηη εθνικόηηηα Γνωζηή εθνικόηηηα

ςνθήκη 

Δπιλογέρ 

Πριν ηη γνωζηοποίηζη Μεηά ηη γνωζηοποίηζη 

Ποζοζηά ζε % Ποζοζηά ζε % 

ηον ζυμπαθώ παρά πολύ 2,5 2,5 

ηον ζυμπαθώ πολύ 12,5 10,0 

ηον ζυμπαθώ αρκεηά 20,0 20,0 

ηον ζυμπαθώ λίγο 40,0 47,5 

δεν ηον ζυμπαθώ καθόλου 25,0 20,0 
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ην γξάθεκα 3 παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηνλ 

Αιβαλφ καζεηή, πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία 8, πξηλ θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ. 

 Παξαηεξνχκε πσο ζηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ πάξα πνιχ» ν βαζκφο 

ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

καζεηή, θπκαίλεηαη ζην ίδην επίπεδν, δειαδή είλαη 2,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ πνιχ», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπ καζεηή, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ θηάλεη ην 12,5%, ελψ κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο, ην πνζνζηφ είλαη 10%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ αξθεηά», ζπκπεξαίλνπκε πσο ην πνζνζηφ 

ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ είλαη 20% θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, δειαδή θαη πξηλ θαη 

κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή. 

 Οη θνηηεηέο, φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ ιίγν», πξηλ ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή, δείρλνπλ φηη ηνλ ζπκπαζνχλ ζην 40%, 

ελψ κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ην ζπκπαζνχλ ζην 47,5%. 

 Σέινο, ζηελ θαηεγνξία «δελ ηνλ ζπκπαζψ θαζφινπ», φηαλ ε εζληθφηεηα είλαη 

άγλσζηε, ν βαζκφο ζπκπάζεηαο αλέξρεηαη ζηελ ηάμε ηνπ 25%, ελψ φηαλ ε εζληθφηεηα 

είλαη γλσζηή ν βαζκφο ζπκπάζεηαο αλέξρεηαη ζηελ ηάμε ηνπ 20%. 

 

 
Πίνακαρ 6: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ Αιβαλή καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θωηογραθία 10 

πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο.. 

 

 
Γπάθημα 4: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά, γηα ηελ Αιβαλή καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 10, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο.  
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ηον ζσμπαθώ παρά 
πολύ

ηον ζσμπαθώ πολύ ηον ζσμπαθώ αρκεηά ηον ζσμπαθώ λίγο δεν ηον ζσμπαθώ 
καθόλοσ

Άγνωζηη εθνικόηηηα Γνωζηή εθνικόηηηα

ςνθήκη 

Δπιλογέρ 

Πριν ηη γνωζηοποίηζη Μεηά ηη γνωζηοποίηζη 

Ποζοζηά ζε % Ποζοζηά ζε % 

ηην ζυμπαθώ παρά πολύ 2,5 10,0 

ηην ζυμπαθώ πολύ 5,0 7,5 

ηην ζυμπαθώ αρκεηά 35,0 35,0 

ηην ζυμπαθώ λίγο 50,0 37,5 

δεν ηην ζυμπαθώ καθόλου 7,5 10,0 



 33 

 
ην γξάθεκα 4 παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηελ 

Αιβαλή καζήηξηα, πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία 10, πξηλ θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο. 

 Αλαιχνληαο ην γξάθεκα απηφ παξαηεξνχκε πσο, φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία 

«ηελ ζπκπαζψ πάξα πνιχ», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο καζήηξηαο, ν 

βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ αλέξρεηαη ζηελ ηάμε ηνπ 2,5%, ελψ κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο, ν βαζκφο ζπκπάζεηαο θηάλεη ην 10%. 

 ηελ θαηεγνξία ηψξα «ηνλ ζπκπαζψ πνιχ», πξνηνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ηεο καζήηξηαο, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ 

είλαη 5%, ελψ, φηαλ πξαγκαηνπνηεζεί γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο, ην πνζνζηφ 

θηάλεη ην 7,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ αξθεηά», ζπκπεξαίλνπκε πσο ην πνζνζηφ 

ζπκπάζεηαο, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ηεο καζήηξηαο, 

θπκαίλεηαη ζην ίδην επίπεδν, δειαδή ζην 35%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ ιίγν», φηαλ ε εζληθφηεηα ηεο καζήηξηαο είλαη 

άγλσζηε, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο αλέξρεηαη ζηελ ηάμε ηνπ 50%, ελψ, φηαλ ε 

εζληθφηεηα γλσζηνπνηείηαη, ην πνζνζηφ θηάλεη ην 37,5%. 

 ηελ θαηεγνξία, ηέινο, «δελ ηελ ζπκπαζψ θαζφινπ», ελψ, πξηλ ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ηεο καζήηξηαο, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ 

είλαη 7,5%, ζηε ζπλέρεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο, ην 

πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ θηάλεη ζην 10%. 

 

  
Πίνακαρ 7: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ γηα ηνλ Αιβαλφ καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θωηογραθία 11  

πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ. 

 

 
Γπάθημα 5 : Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηνλ Αιβαλφ καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 11, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ.  
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ηην ζσμπαθώ παρά 
πολύ

ηην ζσμπαθώ πολύ ηην ζσμπαθώ αρκεηά ηην ζσμπαθώ λίγο δεν ηην ζσμπαθώ 
καθόλοσ

Άγνωζηη εθνικόηηηα Γνωζηή εθνικόηηηα

ςνθήκη 

Δπιλογέρ 

Πριν ηη γνωζηοποίηζη Μεηά ηη γνωζηοποίηζη 

Ποζοζηά ζε % Ποζοζηά ζε % 

ηον ζυμπαθώ παρά πολύ 17,5 15 

ηον ζυμπαθώ πολύ 35,0 37,5 

ηον ζυμπαθώ αρκεηά 32,5 32,5 

ηον ζυμπαθώ λίγο 15,0 15 

δεν ηον ζυμπαθώ καθόλου 0,0 0,0 
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ην γξάθεκα 5 παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηνλ 

Αιβαλφ καζεηή, πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία 11, πξηλ θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ. 

 Κνηηάδνληαο πξνζερηηθά ην γξάθεκα απηφ, θαηαιήγνπκε ζηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ πάξα πνιχ», 

ζπκπεξαίλνπκε πσο, πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ηνπ καζεηή, ν βαζκφο 

ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ θηάλεη ζην 17,5%, ελψ, κεηά ηε γλσζηνπνίεζε, ν βαζκφο 

ζπκπάζεηαο θηάλεη ζην 15%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ πνιχ», βιέπνπκε πσο, πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε 

ηεο εζληθφηεηαο ηνπ καζεηή, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο αλέξρεηαη ζηελ ηάμε ηνπ 35%, 

ελψ, κεηά ηε γλσζηνπνίεζε, ην πνζνζηφ θηάλεη ζην 37,5%. 

 Όζνλ αθνξά, ηψξα, ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ αξθεηά», δηαπηζηψλνπκε 

πσο ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ απέλαληη ζηνλ Αιβαλφ καζεηή θπκαίλεηαη 

ζην ίδην επίπεδν, δειαδή ζην 32,5% πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο. 

 ην ίδην επίζεο επίπεδν θπκαίλνληαη θαη νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηελ 

θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ ιίγν». Σν πνζνζηφ ζπκπάζεηαο πξηλ θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο θπκαίλεηαη ζην 15%. 

 Tέινο, ζηελ θαηεγνξία «δελ ηνλ ζπκπαζψ θαζφινπ», δελ έρνπκε θακία 

απάληεζε νχηε πξηλ νχηε φκσο κ 

εηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο. 

 

 
Πίνακαρ 8: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ Αιβαλή καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θωηογραθία 13 

πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο. 
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ηον ζσμπαθώ παρά 
πολύ

ηον ζσμπαθώ πολύ ηον ζσμπαθώ αρκεηά ηον ζσμπαθώ λίγο δεν ηον ζσμπαθώ 
καθόλοσ

Άγνωζηη εθνικόηηηα Γνωζηή εθνικόηηηα

ςνθήκη 

Δπιλογέρ 

Πριν ηη γνωζηοποίηζη Μεηά ηη γνωζηοποίηζη 

Ποζοζηά ζε % Ποζοζηά ζε % 

ηην ζυμπαθώ παρά πολύ 0,0 2,5 

ηην ζυμπαθώ πολύ 27,5 15,0 

ηην ζυμπαθώ αρκεηά 42,5 47,5 

ηην ζυμπαθώ λίγο 22,5 32,5 

δεν ηην ζυμπαθώ καθόλου 7,5 2,5 
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ην γξάθεκα 6, παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηελ 

Αιβαλή καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία 13, πξηλ θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο. 

 Κνηηψληαο ην γξάθεκα απηφ, παξαηεξνχκε πσο, φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία 

«ηελ ζπκπαζψ πάξα πνιχ», ελψ, ζηελ αξρή πνπ ε εζληθφηεηα ηεο καζήηξηαο είλαη 

άγλσζηε, ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ είλαη 0%, φηαλ ε εζληθφηεηα γίλεηαη 

γλσζηή, ν βαζκφο ζπκπάζεηαο είλαη 2,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ πνιχ», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο 

ηεο καζήηξηαο ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο είλαη 27,5%, ελψ, κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

εζληθφηεηαο, ην πνζνζηφ γίλεηαη 15%. 

 Ο βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ, φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία «ηελ 

ζπκπαζψ αξθεηά», ελψ,  πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο είλαη 42,5%, κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε θηάλεη ζην 47,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ ιίγν», φηαλ ε εζληθφηεηα ηεο καζήηξηαο είλαη 

άγλσζηε, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο είλαη 22,5%, ελψ, φηαλ ε εζληθφηεηα γίλεηαη 

γλσζηή, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο γίλεηαη 32,5% 

 Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία «δελ ηελ ζπκπαζψ θαζφινπ», ν βαζκφο 

ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ, πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ηεο καζήηξηαο, 

είλαη 7,5%,ελψ, κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ν βαζκφο  ζπκπάζεηαο είλαη 2,5%. 

  
Πίνακαρ 9: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ γηα ηνλ Αιβαλφ καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θωηογραθία 15 

πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ. 

 

 

 
Γπάθημα 7: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηνλ Αιβαλφ καζεηή, πνπ  απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 15, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ.  
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ηον ζσμπαθώ παρά 
πολύ

ηον ζσμπαθώ πολύ ηον ζσμπαθώ αρκεηά ηον ζσμπαθώ λίγο δεν ηον ζσμπαθώ 
καθόλοσ

Άγνωζηη εθνικόηηηα Γνωζηή εθνικόηηηα

ςνθήκη 

Δπιλογέρ 

Πριν ηη γνωζηοποίηζη Μεηά ηη γνωζηοποίηζη 

Ποζοζηά ζε % Ποζοζηά ζε % 

ηον ζυμπαθώ παρά πολύ 27,5 22,5 

ηον ζυμπαθώ πολύ 10,0 17,5 

ηον ζυμπαθώ αρκεηά 35,0 35,0 

ηον ζυμπαθώ λίγο 27,5 22,5 

δεν ηον ζυμπαθώ καθόλου 0,0 2,5 
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ην γξάθεκα 7 παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηνλ 

Αιβαλφ καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία 15, πξηλ θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ. 

 Γηαπηζηψλνπκε πσο, φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ πάξα πνιχ», 

φηαλ ε εζληθφηεηα ηνπ καζεηή είλαη άγλσζηε, ην πνζνζηφ ηεο ζπκπάζεηαο ησλ 

θνηηεηψλ είλαη 27,5%, ελψ, φηαλ ε εζληθφηεηα γίλεηαη γλσζηή, ην πνζνζηφ 

ζπκπάζεηαο είλαη 22,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ πνιχ», φηαλ ε εζληθφηεηα ηνπ καζεηή είλαη 

άγλσζηε, ην πνζνζηφ ηεο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ είλαη 10%, ελψ, φηαλ ε 

εζληθφηεηα γίλεηαη γλσζηή, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο είλαη 17,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ αξθεηά», θαη πξηλ θαη κεηά  ηε γλσζηνπνίεζε 

ηεο εζληθφηεηαο, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο θπκαίλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα, δειαδή ζην 

35%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ ιίγν», πξηλ  ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο 

ηνπ καζεηή ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ είλαη 27,5%, ελψ κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο είλαη 22,5%. 

 Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία «δελ ηνλ ζπκπαζψ θαζφινπ», πξηλ ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ηνπ καζεηή ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ 

είλαη 0%, ελψ, κεηά  ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο, ην πνζνζηφ θηάλεη 2,5%. 

 

  
Πίνακαρ 10: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ Αιβαλή καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θωηογραθία 16 

πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο. 

 

 
Γπάθημα 8: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηελ Αιβαλή καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 16, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο. 
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ηην ζσμπαθώ παρά 
πολύ

ηην ζσμπαθώ πολύ ηην ζσμπαθώ αρκεηά ηην ζσμπαθώ λίγο δεν ηην ζσμπαθώ 
καθόλοσ

Άγνωζηη εθνικόηηηα Γνωζηή εθνικόηηηα

ςνθήκη 

Δπιλογέρ 

Πριν ηη γνωζηοποίηζη Μεηά ηη γνωζηοποίηζη 

Ποζοζηά ζε % Ποζοζηά ζε % 

ηην ζυμπαθώ παρά πολύ 5,0 0,0 

ηην ζυμπαθώ πολύ 17,5 15,0 

ηην ζυμπαθώ αρκεηά 40,0 52,5 

ηην ζυμπαθώ λίγο 30,0 27,5 

δεν ηην ζυμπαθώ καθόλου 7,5 5,0 
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ην γξάθεκα 8 παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ  ζε πνζνζηά γηα ηελ 

Αιβαλή καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία 16, πξηλ θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο. 

 Αλαιχνληαο ην γξάθεκα απηφ, ζπκπεξαίλνπκε πσο, πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε 

ηεο εζληθφηεηαο ηεο καζήηξηαο ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ αλέξρεηαη ζηελ 

ηάμε ηνπ 5%, ελψ κεηά ηε γλσζηνπνίεζε είλαη 0%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ πνιχ», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο 

ηεο καζήηξηαο ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ αλέξρεηαη ζηελ ηάμε ηνπ 17,5%, 

ελψ κεηά ηε γλσζηνπνίεζε γίλεηαη 15%. 

ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ αξθεηά», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ηεο 

καζήηξηαο ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ αλέξρεηαη ζηελ ηάμε ηνπ 40%, ελψ 

κεηά ηε γλσζηνπνίεζε γίλεηαη 52,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ ιίγν», βιέπνπκε πσο, ελψ πξηλ ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ηεο καζήηξηαο ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ 

αλέξρεηαη ζηελ ηάμε ηνπ 30%, κεηά ηε γλσζηνπνίεζε γίλεηαη 27,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «δελ ηελ ζπκπαζψ θαζφινπ», φηαλ ε εζληθφηεηα ηεο 

καζήηξηαο είλαη άγλσζηε, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ είλαη 7,5%, ελψ 

,φηαλ ε εζληθφηεηα γλσζηνπνηείηαη, ην πνζνζηφ είλαη 5%., 

 
Πίνακαρ 11: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ Αιβαλή καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θωηογραθία 25 

πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο. 

 

 
 

Γπάθημα 9: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηελ Αιβαλή καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 25, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο.  
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ηην ζσμπαθώ παρά 
πολύ

ηην ζσμπαθώ πολύ ηην ζσμπαθώ αρκεηά ηην ζσμπαθώ λίγο δεν ηην ζσμπαθώ 
καθόλοσ

Άγνωζηη εθνικόηηηα Γνωζηή εθνικόηηηα

ςνθήκη 

Δπιλογέρ 

Πριν ηη γνωζηοποίηζη Μεηά ηη γνωζηοποίηζη 

Ποζοζηά ζε % Ποζοζηά ζε % 

ηην ζυμπαθώ παρά πολύ 12,5 17,5 

ηην ζυμπαθώ πολύ 25,0 20,0 

ηην ζυμπαθώ αρκεηά 35,0 32,5 

ηην ζυμπαθώ λίγο 25,0 30,0 

δεν ηην ζυμπαθώ καθόλου 2,5 0,0 
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ην γξάθεκα 9 παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηελ 

Αιβαλή καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία 25, πξηλ θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο. 

 Όζνλ αθνξά  ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ πάξα πνιχ», βιέπνπκε, πσο φηαλ 

ε εζληθφηεηα ηεο καζήηξηαο είλαη άγλσζηε, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ 

είλαη 12,5%, ελψ, φηαλ γίλεηαη γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο, ην πνζνζηφ 

γίλεηαη 17,5%. 

  ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ πνιχ», δηαπηζηψλνπκε πσο, πξηλ ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ηεο καζήηξηαο ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ 

αλέξρεηαη ζηελ ηάμε ηνπ 25%,  κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ν βαζκφο ζπκπάζεηαο είλαη 

20%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ αξθεηά», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

εζληθφηεηαο ηεο καζήηξηαο ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ αλέξρεηαη ζηελ ηάμε 

ηνπ 35%,  κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ν βαζκφο ζπκπάζεηαο είλαη 32,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ ιίγν», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο 

ηεο καζήηξηαο ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ αλέξρεηαη ζηελ ηάμε ηνπ 25%, 

κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ν βαζκφο ζπκπάζεηαο είλαη 30%. 

 ηελ θαηεγνξία «δελ ηελ ζπκπαζψ θαζφινπ», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

εζληθφηεηαο ηεο καζήηξηαο ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ αλέξρεηαη ζηελ ηνπ 

2,5%,  κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ν βαζκφο ζπκπάζεηαο είλαη 0%. 
 

  
Πίνακαρ 12: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ γηα ηνλ Αιβαλφ καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θωηογραθία 17 

πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ. 

 

 
Γπάθημα 10: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηνλ Αιβαλφ καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 27, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ. 
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πολύ

ηον ζσμπαθώ πολύ ηον ζσμπαθώ αρκεηά ηον ζσμπαθώ λίγο δεν ηον ζσμπαθώ 
καθόλοσ

Άγνωζηη εθνικόηηηα Γνωζηή εθνικόηηηα

ςνθήκη 

Δπιλογέρ 

Πριν ηη γνωζηοποίηζη Μεηά ηη γνωζηοποίηζη 

Ποζοζηά ζε % Ποζοζηά ζε % 

ηον ζυμπαθώ παρά πολύ 22,5 20,0 

ηον ζυμπαθώ πολύ 35,0 40,0 

ηον ζυμπαθώ αρκεηά 30,0 22,5 

ηον ζυμπαθώ λίγο 12,5 15,0 

δεν ηον ζυμπαθώ καθόλου 0,0 2,5 
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ην γξάθεκα 10 παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα 

ηνλ Αιβαλφ καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία 27, πξηλ θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ. 

 Βιέπνπκε πσο, φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ πάξα πνιχ», πξηλ 

ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ηνπ καζεηή ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο είλαη 22,5%,  

κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ην πνζνζηφ είλαη 20%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ πνιχ», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο 

ηνπ καζεηή ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο είλαη 35%, κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ην πνζνζηφ 

είλαη 40%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ πνιχ», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο 

ηνπ καζεηή ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο είλαη 35%,  κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ην πνζνζηφ 

είλαη 40%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ αξθεηά», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

εζληθφηεηαο ηνπ καζεηή ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο είλαη 30%,  κεηά ηε γλσζηνπνίεζε 

ην πνζνζηφ είλαη 22,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ ιίγν», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο 

ηνπ καζεηή ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο είλαη 12,5%,  κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ην πνζνζηφ 

είλαη 15%. 

 Σέινο, ζηελ θαηεγνξία «δελ ηνλ ζπκπαζψ θαζφινπ», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε 

ηεο εζληθφηεηαο ηνπ καζεηή ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο είλαη 0%, κεηά ηε γλσζηνπνίεζε 

ηεο εζληθφηεηαο ην πνζνζηφ είλαη 2,5%. 

 

4.2. Φυηογπαθίερ Δλλήνυν μαθηηών 

 

ην παξφλ ππνθεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ζπκπάζεηαο ησλ 

θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηηο θσηνγξαθίεο ησλ Διιήλσλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα 

παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

καζεηψλ θαη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

καζεηψλ. 

  
 

 

 

 

 

 

Πίνακαρ 13: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηελ Ειιελίδα καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 3, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο 
 

 

 

 
Γπάθημα 11: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηελ Ειιελίδα καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 3, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο.  

 

ςνθήκη 

Δπιλογέρ 

Πριν ηη γνωζηοποίηζη Μεηά ηη γνωζηοποίηζη 

Ποζοζηά ζε % Ποζοζηά ζε % 

ηην ζυμπαθώ παρά πολύ 5,0 5 

ηην ζυμπαθώ πολύ 22,5 20 

ηην ζυμπαθώ αρκεηά 37,5 42,5 

ηην ζυμπαθώ λίγο 30,0 22,5 

δεν ηην ζυμπαθώ καθόλου 5,0 10 
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ην γξάθεκα 11 παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα 

ηελ Διιελίδα καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία 3, πξηλ θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο. 

 Αλαιχνληαο ην γξάθεκα απηφ δηαπηζηψλνπκε, πσο γηα ηελ θαηεγνξία «ηελ 

ζπκπαζψ πάξα πνιχ», ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ θαη πξηλ θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ θπκαίλεηαη ζην ίδην πνζνζηφ, δειαδή 

ζην 5% 

 

 ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ πνιχ», ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ, 

φηαλ ε εζληθφηεηα ηεο καζήηξηαο είλαη άγλσζηε είλαη 22,5%, φηαλ γίλεηαη 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο, ην πνζνζηφ είλαη 20%. 

 ηελ θαηεγνξία « ηελ ζπκπαζψ αξθεηά», ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ, 

φηαλ ε εζληθφηεηα ηεο καζήηξηαο είλαη άγλσζηε είλαη 37,5%,  φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο, ην πνζνζηφ θηάλεη ην 42,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ ιίγν»,ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ, 

φηαλ ε εζληθφηεηα ηεο καζήηξηαο είλαη άγλσζηε, είλαη 30%, ελψ, φηαλ 

πξαγκαηνπνηείηαη γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ηεο, ην πνζνζηφ θηάλεη ην 22,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «δελ ηελ ζπκπαζψ θαζφινπ», ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ 

θνηηεηψλ, φηαλ ε εζληθφηεηα ηεο καζήηξηαο είλαη άγλσζηε είλαη 5%, φηαλ 

πξαγκαηνπνηείηαη γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο ,ην πνζνζηφ θηάλεη  ην 10%. 

  
Πίνακαρ 15: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά, γηα ηελ Ειιελίδα καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 7, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο.  

 

 

 
Γπάθημα 12: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά, γηα ηελ Ειιελίδα καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 7, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ηην ζσμπαθώ παρά 
πολύ

ηην ζσμπαθώ πολύ ηην ζσμπαθώ 
αρκεηά

ηην ζσμπαθώ λίγο δεν ηην ζσμπαθώ 
καθόλοσ

Άγνωζηη εθνικόηηηα Γνωζηή εθνικόηηηα

ςνθήκη 

Δπιλογέρ 

Πριν ηη γνωζηοποίηζη Μεηά ηη γνωζηοποίηζη 

Ποζοζηά ζε % Ποζοζηά ζε % 

ηην ζυμπαθώ παρά πολύ 25,0 10 

ηην ζυμπαθώ πολύ 17,5 20 

ηην ζυμπαθώ αρκεηά 47,5 52,5 

ηην ζυμπαθώ λίγο 10,0 17,5 

δεν ηην ζυμπαθώ καθόλου 0,0 0,0 
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ην γξάθεκα 12 παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα 

ηελ  Διιελίδα καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία 7, πξηλ θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο.  

Γηαπηζηψλνπκε ζην γξάθεκα απηφ πσο, φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία «ηνλ 

ζπκπαζψ πάξα πνιχ», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ καζεηή ν βαζκφο 

ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ αλέξρεηαη ζην 25%, κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

εζληθφηεηάο ηνπ ν βαζκφο ζπκπάζεηαο θηάλεη ζην 10%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ πνιχ» βιέπνπκε πσο, πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε 

ηεο εζληθφηεηαο ηνπ καζεηή ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ αλέξρεηαη ζην 

17,5%,  κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ ν βαζκφο ζπκπάζεηαο θηάλεη ζην 

20%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ αξθεηά», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

εζληθφηεηαο ηνπ καζεηή, ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ αλέξρεηαη ζην 47,5%,  

κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ ν βαζκφο ζπκπάζεηαο θηάλεη ζην 52,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ ιίγν» πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο 

ηνπ καζεηή, ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ αλέξρεηαη ζην 10%, ελψ κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ, ν βαζκφο ζπκπάζεηαο θηάλεη ζην 17,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «δελ ηνλ ζπκπαζψ θαζφινπ», δελ έρνπκε θαζφινπ 

απαληήζεηο νχηε πξηλ αιιά νχηε θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο.  

 

  
Πίνακαρ 15: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηνλ Έιιελα καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 9, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ.  

 

 
Γπάθημα 13: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηνλ Έιιελα καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 9, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

ηην ζσμπαθώ παρά 
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ηην ζσμπαθώ λίγο δεν ηην ζσμπαθώ 
καθόλοσ

Άγνωζηη εθνικόηηηα Γνωζηή εθνικόηηηα

ςνθήκη 

Δπιλογέρ 

Πριν ηη γνωζηοποίηζη Μεηά ηη γνωζηοποίηζη 

Ποζοζηά ζε % Ποζοζηά ζε % 

ηον ζυμπαθώ παρά πολύ 12,5 5 

ηον ζυμπαθώ πολύ 15                   20 

ηον ζυμπαθώ αρκεηά 47,5 42,5 

ηον ζυμπαθώ λίγο                    25 27,5 

δεν ηον ζυμπαθώ καθόλου 0,0 5 
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ην γξάθεκα 13 παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα 

ηνλ Έιιελα καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία 9, πξηλ θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ. 

 Γηαπηζηψλνπκε ζην γξάθεκα απηφ πσο, φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία «ηνλ 

ζπκπαζψ πάξα πνιχ», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ καζεηή ν βαζκφο 

ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ αλέξρεηαη ζην 12,5%, κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

εζληθφηεηάο ηνπ ν βαζκφο ζπκπάζεηαο θηάλεη ζην 5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ πνιχ» βιέπνπκε πσο, πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε 

ηεο εζληθφηεηαο ηνπ καζεηή ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ αλέξρεηαη ζην 15%,  

κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ ν βαζκφο ζπκπάζεηαο θηάλεη ζην 20%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ αξθεηά», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

εζληθφηεηαο ηνπ καζεηή, ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ αλέξρεηαη ζην 47,5%,  

κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ ν βαζκφο ζπκπάζεηαο θηάλεη ζην 42,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ ιίγν» πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο 

ηνπ καζεηή, ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ αλέξρεηαη ζην 25%, ελψ κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ, ν βαζκφο ζπκπάζεηαο θηάλεη ζην 27,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «δελ ηνλ ζπκπαζψ θαζφινπ», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

εζληθφηεηαο ηνπ καζεηή, ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ αλέξρεηαη ζην 0%, κεηά 

ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ ν βαζκφο ζπκπάζεηαο θηάλεη ζην 5%. 

  

  
 

Πίνακαρ 16: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ, ζε πνζνζηά γηα ηνλ Έιιελα  καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 17, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ.  

 

 
Γπάθημα 14: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ, ζε πνζνζηά γηα ηνλ Έιιελα  καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 17, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ.  
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ηον ζσμπαθώ παρά πολύ ηον ζσμπαθώ πολύ ηον ζσμπαθώ αρκεηά ηον ζσμπαθώ λίγο δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ

Άγνωζηη εθνικόηηηα Γνωζηή εθνικόηηηα

ςνθήκη 

Δπιλογέρ 

Πριν ηη γνωζηοποίηζη Μεηά ηη γνωζηοποίηζη 

Ποζοζηά ζε % Ποζοζηά ζε % 

ηον ζυμπαθώ παρά πολύ 12,5 7,5 

ηον ζυμπαθώ πολύ 27,5 25 

ηον ζυμπαθώ αρκεηά 47,5 45 

ηον ζυμπαθώ λίγο 10,0 17,5 

δεν ηον ζυμπαθώ καθόλου 2,5 5 
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ην γξάθεκα 14 παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα 

ηνλ Έιιελα καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία 17, πξηλ θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ηνπ. 

 Αλαιχνληαο ην γξάθεκα απηφ βγάδνπκε ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: ζηελ 

θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ πάξα πνιχ», φηαλ ε εζληθφηεηα ηνπ καζεηή είλαη άγλσζηε, 

ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ είλαη 12,5%, ελψ, φηαλ ε εζληθφηεηα ηνπ 

καζεηή απνθαιχπηεηαη, ην  πνζνζηφ ζπκπάζεηαο είλαη 7,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ πνιχ», φηαλ ε εζληθφηεηα ηνπ καζεηή είλαη 

άγλσζηε, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ είλαη 27,5%, ελψ, φηαλ 

απνθαιχπηεηαη ε εζληθφηεηα ηνπ, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο είλαη 25%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ αξθεηά», φηαλ ε εζληθφηεηα ηνπ καζεηή είλαη 

άγλσζηε ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ είλαη 47,5%, ελψ, φηαλ 

απνθαιχπηεηαη ε εζληθφηεηά ηνπ, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο είλαη 45%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ ιίγν», φηαλ ε εζληθφηεηα ηνπ καζεηή είλαη 

άγλσζηε ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ είλαη 10%, ελψ, φηαλ απνθαιχπηεηαη 

ε εζληθφηεηά ηνπ, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο είλαη 17,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «δελ ηνλ ζπκπαζψ θαζφινπ», φηαλ ε εζληθφηεηα ηνπ καζεηή 

είλαη άγλσζηε, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ είλαη 2,5%, ελψ, φηαλ 

απνθαιχπηεηαη ε εζληθφηεηά ηνπ, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ είλαη 5%.  

  

  
 

Πίνακαρ 17: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηνλ Έιιελα καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 20, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ.  

 

Γπάθημα 15: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηνλ Έιιελα καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 20, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ.  
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ηον ζσμπαθώ παρά 
πολύ

ηον ζσμπαθώ πολύ ηον ζσμπαθώ αρκεηά ηον ζσμπαθώ λίγο δεν ηον ζσμπαθώ 
καθόλοσ

Άγνωζηη εθνικόηηηα Γνωζηή εθνικόηηηα

ςνθήκη 

Δπιλογέρ 

Πριν ηη γνωζηοποίηζη Μεηά ηη γνωζηοποίηζη 

Ποζοζηά ζε % Ποζοζηά ζε % 

ηον ζυμπαθώ παρά πολύ 7,5 10 

ηον ζυμπαθώ πολύ 32,5 25 

ηον ζυμπαθώ αρκεηά 30,0 40 

ηον ζυμπαθώ λίγο 30,0 22,5 

δεν ηον ζυμπαθώ καθόλου 0,0 2,5 
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ην γξάθεκα 15 παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα 

ηνλ Έιιελα καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία 20, πξηλ θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ. 

 Παξαηεξνχκε πσο, φζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ πάξα πνιχ», 

πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ηνπ καζεηή ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ 

θνηηεηψλ είλαη 7,5%, ελψ, φηαλ γίλεηαη γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ ην 

πνζνζηφ ζπκπάζεηαο είλαη 10%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ πνιχ», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο 

ηνπ καζεηή ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ είλαη 32,5%, ελψ, φηαλ 

γλσζηνπνηείηαη ε εζληθφηεηά ηνπ, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο είλαη 25%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ αξθεηά», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

εζληθφηεηαο ηνπ καζεηή, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ είλαη 30%, ελψ κεηά 

ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο θηάλεη ην 40%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ ιίγν», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο 

ηνπ καζεηή, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ θηάλεη ζην 30%, ελψ κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο είλαη 22,5%. 

 Σέινο ζηελ θαηεγνξία «δελ ηνλ ζπκπαζψ θαζφινπ», πξνηνχ γίλεη ε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ηνπ καζεηή ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο είλαη 0%,  κεηά 

ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ην πνζνζηφ θηάλεη 2,5%. 

   

  
 

Πίνακαρ 18: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηνλ Έιιελα καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 22, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ 

 

 
Γπάθημα 16: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηνλ Έιιελα καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 22, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ. 
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ηον ζσμπαθώ παρά 
πολύ

ηον ζσμπαθώ πολύ ηον ζσμπαθώ αρκεηά ηον ζσμπαθώ λίγο δεν ηον ζσμπαθώ 
καθόλοσ

Άγνωζηη εθνικόηηηα Γνωζηή εθνικόηηηα

ςνθήκη 

Δπιλογέρ 

Πριν ηη γνωζηοποίηζη Μεηά ηη γνωζηοποίηζη 

Ποζοζηά ζε % Ποζοζηά ζε % 

ηον ζυμπαθώ παρά πολύ 10,0 10 

ηον ζυμπαθώ πολύ 12,5 7,5 

ηον ζυμπαθώ αρκεηά 35,0 37,5 

ηον ζυμπαθώ λίγο 37,5 42,5 

δεν ηον ζυμπαθώ καθόλου 5,0 2,5 
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ην γξάθεκα 16 παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα 

ηνλ Έιιελα καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία 22, πξηλ θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ. 

           ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ πάξα πνιχ», δηαπηζηψλνπκε πσο ην πνζνζηφ 

ζπκπάζεηαο παξακέλεη ζηελ ηάμε ηνπ 10%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ πνιχ», πξηλ γλσζηνπνηήζνπκε ζηνπο θνηηεηέο 

ηεο εζληθφηεηα ηνπ καζεηή, ν βαζκφο  ζπκπάζεηαο αλέξρεηαη ζηελ ηάμε ηνπ 12,5%, 

ελψ, φηαλ γλσζηνπνηήζνπκε ηελ εζληθφηεηά ηνπ, ην πνζνζηφ είλαη 7,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ αξθεηά», ηα πνζνζηά θπκαίλνληαη ζηα ίδηα 

πεξίπνπ επίπεδα. Έηζη, δηαπηζηψλνπκε πσο, πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο 

ηνπ καζεηή, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ είλαη 35%, κεηά ηε γλσζηνπνίεζε 

ηεο εζληθφηεηάο ηνπ είλαη 37,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ ιίγν», φηαλ ε εζληθφηεηα ηνπ καζεηή 

παξακέλεη άγλσζηε, νη θνηηεηέο ζπκπαζνχλ ην καζεηή ζην πνζνζηφ ηνπ 37,5%,  

αληίζεηα φηαλ απνθαιχπηεηαη ε εζληθφηεηά ηνπ, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ηείλεη ζην 

42,5%. ηελ θαηεγνξία «δελ ηνλ ζπκπαζψ θαζφινπ», φηαλ νη θνηηεηέο δε γλσξίδνπλ 

ηελ εζληθφηεηα ηνπ καζεηή, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηάο ηνπο πξνο απηφλ είλαη 5%, ζε 

αληίζεζε κε φηαλ ηνπο απνθαιχπηεηαη ε εζληθφηεηά ηνπ, πνπ ην πνζνζηφ είλαη 2,5%.

  
 

 

Πίνακαρ 19: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηελ Ειιελίδα καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 23, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο.  

 

 

  
Γπάθημα 17: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηελ Ειιελίδα καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 23, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ηον ζσμπαθώ παρά 
πολύ

ηον ζσμπαθώ πολύ ηον ζσμπαθώ αρκεηά ηον ζσμπαθώ λίγο δεν ηον ζσμπαθώ 
καθόλοσ

Άγνωζηη εθνικόηηηα Γνωζηή εθνικόηηηα

ςνθήκη 

Δπιλογέρ 

Πριν ηη γνωζηοποίηζη Μεηά ηη γνωζηοποίηζη 

Ποζοζηά ζε % Ποζοζηά ζε % 

ηην ζυμπαθώ παρά πολύ 10,0 20 

ηην ζυμπαθώ πολύ 32,5 25 

ηην ζυμπαθώ αρκεηά 47,5 42,5 

ηην ζυμπαθώ λίγο 7,5 10 

δεν ηην ζυμπαθώ καθόλου 2,5 2,5 
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ην γξάθεκα 17 παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα 

ηελ Διιελίδα καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία 23, πξη θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο. 

ζηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ πάξα πνιχ, βιέπνπκε πσο νη θνηηεηέο, φηαλ δε 

γλσξίδνπλ ηελ εζληθφηεηα ηεο καζήηξηαο, ηελ ζπκπαζνχλ ζε πνζνζηφ 10%, ελψ, φηαλ 

γλσξίδνπλ ηελ εζληθφηεηά ηεο, ηελ ζπκπαζνχλ ζε πνζνζηφ 20%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ πνιχ», φηαλ ε εζληθφηεηά ηεο καζήηξηαο είλαη 

άγλσζηε, νη θνηηεηέο εθθξάδνπλ κηα ζπκπάζεηα πνπ ζε πνζνζηφ θηάλεη ην 32,5%. 

Με ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο, ην πνζνζηφ απηφ κεηψλεηαη ζην 25%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ αξθεηά», φηαλ ε εζληθφηεηα ηεο καζήηξηαο  

είλαη άγλσζηε, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ είλαη 47,5%. Αληίζεηα, φηαλ 

ζπληειείηε  ε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο είλαη 

42,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ ιίγν», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο 

ηεο, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ αλέξρεηαη ζηελ ηάμε ηνπ 7,5%, ελψ, φηαλ 

γλσζηνπνηείηαη ε εζληθφηεηά ηεο, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο αλέξρεηαη ζηελ ηάμε ηνπ 

10% 

 ηελ θαηεγνξία «δελ ηελ ζπκπαζψ θαζφινπ», ηα πνζνζηά είλαη ίδηα θαη 

ζπγθεθξηκέλα 2,5%,  

 

  
 

Πίνακαρ 20: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηελ Ειιελίδα καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 24, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο. 

 

 
Γπάθημα 18: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηελ Ειιελίδα καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 24, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο. 
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ηην ζσμπαθώ παρά 
πολύ

ηην ζσμπαθώ πολύ ηην ζσμπαθώ αρκεηά ηην ζσμπαθώ λίγο δεν ηην ζσμπαθώ 
καθόλοσ

Άγνωζηη εθνικόηηηα Γνωζηή εθνικόηηηα

ςνθήκη 

Δπιλογέρ 

Πριν ηη γνωζηοποίηζη Μεηά ηη γνωζηοποίηζη 

Ποζοζηά ζε % Ποζοζηά ζε % 

ηην ζυμπαθώ παρά πολύ 10,0 5,0 

ηην ζυμπαθώ πολύ 17,5 20,0 

ηην ζυμπαθώ αρκεηά 47,5 47,5 

ηην ζυμπαθώ λίγο 25,0 22,5 

δεν ηην ζυμπαθώ καθόλου 0,0 5,0 
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ην γξάθεκα 18 παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα 

ηελ Διιελίδα καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία 24, πξηλ θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο. 

 ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ πάξα πνιχ», ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ 

θνηηεηψλ πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ηεο καζήηξηαο είλαη 10%,  κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο είλαη 5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ πνιχ», φηαλ ε εζληθφηεηά ηεο παξακέλεη 

άγλσζηε γηα ηνπο θνηηεηέο, ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ ηειεπηαίσλ είλαη 17,5%. Με 

ηελ απνθάιπςε φκσο ηεο εζληθφηεηαο ηεο καζήηξηαο, ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ 

θνηηεηψλ θηάλεη ην 20%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ αξθεηά», ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ 

θνηηεηψλ παξακέλεη ζηαζεξφ ζην 47,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ ιίγν», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο 

ηεο καζήηξηαο, ν βαζκφο ζπκπάζεηαο πξνο απηήο θηάλεη ζην 25%, φηαλ 

γλσζηνπνηείηαη ε εζληθφηεηα ηεο, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο γίλεηαη 22,5% 

 ηελ θαηεγνξία «δελ ηελ ζπκπαζψ θαζφινπ», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

εζληθφηεηάο ηεο, δελ έρνπκε θαζφινπ απαληήζεηο απφ ηε κεξηά ησλ θνηηεηψλ. Όηαλ 

γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο , ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο 

θηάλεη ζην 5%.    

 

  
 

Πίνακαρ 21: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηνλ Έιιελα καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 29, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ.  

 

 
Γπάθημα 19: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα ηνλ Έιιελα καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 29, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ.  
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ηην ζσμπαθώ παρά 
πολύ

ηην ζσμπαθώ πολύ ηην ζσμπαθώ 
αρκεηά

ηην ζσμπαθώ λίγο δεν ηην ζσμπαθώ 
καθόλοσ

Άγνωζηη εθνικόηηηα Γνωζηή εθνικόηηηα

ςνθήκη 

Δπιλογέρ 

Πριν ηη γνωζηοποίηζη Μεηά ηη γνωζηοποίηζη 

Ποζοζηά ζε % Ποζοζηά ζε % 

ηον ζυμπαθώ παρά πολύ 7,5 7,5 

ηον ζυμπαθώ πολύ 20,0 15,0 

ηον ζυμπαθώ αρκεηά 40,0 52,5 

ηον ζυμπαθώ λίγο 25,0 22,5 

δεν ηον ζυμπαθώ καθόλου 7,5 2,5 
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ην γξάθεκα 19 παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα 

ηνλ Έιιελα καζεηή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία 29, πξηλ θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ. 

 Αλαιχνληαο ην γξάθεκα απηφ δηαπηζηψλνπκε πσο, φζνλ αθνξά ηελ 

θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ πάξα πνιχ», ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο παξακέλεη ζηαζεξφ 

ζην 7,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ πνιχ», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο 

ηνπ, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ είλαη 20%,  κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

εζληθφηεηάο ηνπ είλαη 15%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ αξθεηά», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

εζληθφηεηαο ηνπ καζεηή, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο είλαη 40%. Αληίζεηα, κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ ην πνζνζηφ θηάλεη ην 52,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηνλ ζπκπαζψ ιίγν», πξηλ ηε γλσζηνπνηήζνπκε ζηνπο 

θνηηεηέο ηεο εζληθφηεηαο ηνπ καζεηή ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο αλέξρεηαη ζηελ ηάμε 

ηνπ 25,  κεηά ηε απνθάιπςε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή ην πνζνζηφ είλαη 22,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «δελ ηνλ ζπκπαζψ θαζφινπ», φηαλ ε γλσζηνπνίεζε ηεο 

εζληθφηεηαο είλαη ηνπ καζεηή είλαη άγλσζηε, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ 

είλαη 7,5%,  κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπ, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο 

είλαη 2,5%. 

 

  
 

Πίνακαρ 22: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά, γηα ηελ Ειιελίδα καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 30, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο.. 

 

 
Γπάθημα 20: Οη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά, γηα ηελ Ειιελίδα καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε 

θωηογραθία 30, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο.. 
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καθόλοσ

Άγνωζηη εθνικόηηηα Γνωζηή εθνικόηηηα

ςνθήκη 

Δπιλογέρ 

Πριν ηη γνωζηοποίηζη Μεηά ηη γνωζηοποίηζη 

Ποζοζηά ζε % Ποζοζηά ζε % 

ηην ζυμπαθώ παρά πολύ 35,0 22,5 

ηην ζυμπαθώ πολύ 30,0 37,5 

ηην ζυμπαθώ αρκεηά 27,5 35,0 

ηην ζυμπαθώ λίγο 7,5 5,0 

δεν ηην ζυμπαθώ καθόλου 0,0 0,0 
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ηελ γξάθεκα 20 παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ησλ θνηηεηψλ ζε πνζνζηά γηα 

ηελ Διιελίδα καζήηξηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία 30, πξηλ θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο. 

 Βιέπνπκε πσο ζηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ πνιχ», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε 

ηεο εζληθφηεηάο ηεο καζήηξηαο ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ είλαη 35%, 

κεηά ηελ απνθάιπςε ηεο εζληθφηεηάο ηεο, ην πνζνζηφ  είλαη 22,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ πνιχ», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο 

ηεο, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ είλαη 30%,  κεηά ηελ απνθάιπςε ηεο 

εζληθφηεηάο ηεο ην πνζνζηφ είλαη 37,5%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ αξθεηά», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

εζληθφηεηαο ηεο, ην πνζνζηφ ζηε ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ είλαη 27,5%, κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ηεο, ην πνζνζηφ θηάλεη ην 35%. 

 ηελ θαηεγνξία «ηελ ζπκπαζψ ιίγν», πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο 

ηεο, ην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ είλαη 7,5%, ζε αληίζεζε κε ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηάο ηεο πνπ ην πνζνζηφ είλαη 5%. 

 Σέινο, ζηελ θαηεγνξία «δελ ηελ ζπκπαζψ θαζφινπ» ζπκπεξαίλνπκε, πσο 

νχηε πξηλ νχηε κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ηεο καζήηξηαο δελ  έρνπκε 

θάπνηα απάληεζε απφ ηνπο θνηηεηέο. 
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5. ςμπεπάζμαηα 

5.1. Παποςζίαζη ςμπεπαζμάηυν 

    

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, θαηαιήμακε ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: ρξεζηκνπνηήζακε κία 

πεληάβαζκε θιίκαθα απφ 0-4 πνπ αληηπξνζψπεπε ηα πνζνζηά ζπκπάζεηαο ησλ 

θνηηεηψλ απέλαληη ζηνπο καζεηέο. Αλαιπηηθά ζέζακε σο πάξα πνιχ ηνλ αξηζκφ 4, σο 

πνιχ ηνλ αξηζκφ 3, σο αξθεηά ηνλ αξηζκφ 2, σο ιίγν ηνλ αξηζκφ 1 θαη ηέινο σο 

θαζφινπ ηνλ αξηζκφ 0. 

Τπνινγίδνληαο αξρηθά ην κέζν φξν ηεο θάζε θαηεγνξίαο, ζηε ζπλέρεηα ηνλ 

πνιιαπιαζηάζακε κε ηελ αληίζηνηρε βαζκνινγία θαη θαηαιήμακε έηζη ζε έλα κέζν 

φξν ζπκπάζεηαο πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε γηα θάζε εζληθή νκάδα καζεηψλ 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην παξάγνληα θχιν. 

ην γξάθεκα 1 παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο ζπκπάζεηαο πξηλ θαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε.  

 
Γπάθημα 21: Μέζνη Όξνη πκπάζεηαο πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ αλά 

εζληθφηεηα θαη θχιν 

 

 

 

Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο παξαπάλσ γξαθηθήο παξάζηαζεο νδεγνχκαζηε ζηε 

δηαπίζησζε πσο: 

 1) πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ηνπο 

Έιιελεο καζεηέο παξαηεξνχκε πσο ε ζπκπάζεηα ησλ θνηηεηψλ είλαη πεξηζζφηεξν 

ζεηηθή(Μ.Ο=84)ζε ζρέζε κε ηε ζπκπάζεηα κεηά ηε γλσζηνπνίεζε(Μ.Ο=80,4). 

2) Αλαθνξηθά κε ηηο Διιελίδεο καζήηξηεο δηαπηζηψλνπκε κηα κηθξή κείσζε 

ηεο ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ησλ 

καζεηψλ(Μ.Ο=95,6 πξηλ, Μ.Ο.=90,2 κεηά). 

3)  Γηα ηνπο Αιβαλνχο καζεηέο δελ εκθαλίδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην 

βαζκφ ζπκπάζεηαο αλάκεζα ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε 

ηεο εζληθφηεηαο (Μ.Ο = 85,8 θαη Μ.Ο= 84,8). 

4) Γηα ηηο Αιβαλέο καζήηξηεο νδεγνχκαζηε ζηε δηαπίζησζε πσο ε ζπκπάζεηα 

απμήζεθε ζε κηθξφ βαζκφ  κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ησλ καζεηψλ. 
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Πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε  ν Μ.Ο ήηαλ 78,6 θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ν Μ.Ο. έθηαζε 

ζην 82,2. 

 ην γξάθεκα 2 παξνπζηάδνπκε ηε ζπκπάζεηα ησλ θνηηεηψλ γηα ηνπο Έιιελεο 

καζεηέο αλά εζληθή νκάδα ρσξίο λα ιακβάλνπκε ππφςε καο ην παξάγνληα θχιν.  
 

Γπάθημα 21: Μέζνη Όξνη πκπάζεηαο πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ αλά 

εζληθφηεηα 

 

πκπεξαίλνπκε φηη: 

1) Πξηλ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ ηα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο παξνπζίαδαλ κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκπάζεηαο πξνο ηνπο Έιιελεο 

καζεηέο, φπνπ ν Μ.Ο είλαη 179,6. Αληίζεηα. Μ.Ο ζπκπάζεηαο πξνο ηνπο 

αιινδαπνχο καζεηέο είλαη 164,4. 

2) Ο βαζκφο ζπκπάζεηαο πξνο ηνπο Έιιελεο καζεηέο κεηψλεηαη κεηά ηε 

γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο, ζε αληίζεζε κε ην βαζκφ ζπκπάζεηαο 

πξνο ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο πνπ απμάλεηαη. 

χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηά καο, βιέπνπκε πσο νη ππνζέζεηο καο δελ 

επηβεβαηψζεθαλ ζην έπαθξν. 

1) Τπνζέζακε πσο ε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

καζεηψλ(ζηηο θσηνγξαθίεο), ζα πξνθαηαιάβεη ηνπο θνηηεηέο ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπάζεηα-αληηπάζεηα απέλαληί ηνπο. Απηή ε ππφζεζε επηβεβαηψζεθε. 

1.α) Τπνζέζακε πσο ε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

καζεηψλ(ζηηο θσηνγξαθίεο), ζα πξνθαηαιάβεη ζεηηθά ηνπο θνηηεηέο απέλαληη ζηνπο 

Έιιελεο καζεηέο. Ζ ππφζεζή καο απηή δελ επηβεβαηψζεθε θαζψο δηαπηζηψζακε πσο 

κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθφηεηαο ησλ καζεηψλ ν βαζκφο ζπκπάζεηαο ησλ 

θνηηεηψλ επεξεάζηεθε αξλεηηθά. 

1.β) Σέινο, ππνζέζακε φηη ε γλσζηνπνίεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

καζεηψλ(ζηηο θσηνγξαθίεο), ζα πξνθαηαιάβεη αξλεηηθά ηνπο θνηηεηέο απέλαληη 

ζηνπο Αιβαλνχο καζεηέο. Όκσο θαηαιήμακε ζηε δηαπίζησζε πσο ε ζπκπάζεηα ησλ 

θνηηεηψλ ζε γεληθέο γξακκέο απμήζεθε. 
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5.2. Δπμηνεία ηυν εςπημάηυν 

  

Ζ πξνθαηάιεςε κπνξεί λα θαηαπνιεκεζεί κε ζσζηέο γλψζεηο ψζηε λα 

είκαζηε αλνηρηνί ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ζηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο 

πνπ δηαθέξνπλ ζε ζέκαηα ζξεζθείαο, θπιήο, ρξσκάησλ, εζληθφηεηαο, πεπνηζήζεσλ 

θ.η.ι. 

Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην πνζνζηφ ζπκπάζεηαο ησλ θνηηεηψλ 

απέλαληη ζηνπο Έιιελεο καζεηέο πξηλ θαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε δελ είλαη  

ζεκαληηθέο ψζηε λα νδεγεζνχκε ζηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. 

 Σα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηφο είλαη ζεηηθά απέλαληη ζην δηαθνξεηηθφ ζχκθσλα 

κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ίζσο γηαηί θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε απηφ δηαδξακάηηζε ε 

παξαθνινχζεζε καζεκάησλ δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηα πιαίζηα θνίηεζεο 

ηνπο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Έρνπλ δερηεί επηδξάζεηο απφ 

ηε κφξθσζε πνπ έιαβαλ, ε νπνία δηαθαηέρεηαη θαη απφ ηηο αξρέο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη πνιπηηζκηθφηεηαο. 

 Έρνπλ αλαπηχμεη παηδαγσγηθέο αξρέο θαηά ηελ παλεπηζηεκηαθή ηνπο θνίηεζε 

αιιά θαη απφ ηε γεληθφηεξε εθπαίδεπζή ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ζεβαζκφο θαη ε 

απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο ηνπ άιινπ, ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ δσήο, ηεο λννηξνπίαο 

,θνπιηνχξαο.  Όια απηά ζπληεινχλ ζηελ αλεθηηθφηεηα απέλαληί ηνπο, ζε κηα ηζφηηκε 

θαη δεκηνπξγηθή ζπλχπαξμε ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. 

 Απφ ηελ άιιε, βιέπνπκε πσο θαη νη αιινδαπνί έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία θαη γεληθφηεξα ζηνλ ηξφπν δσήο καο, έρνπλ αξρίζεη λα πηνζεηνχλ 

ηηο δηθέο παξαδφζεηο. Δπνκέλσο, εθφζνλ θαη νη Αιβαλνί πξνζαξκφδνληαη ζηε δηθή 

καο θνηλσλία, δελ ππάξρνπλ ιφγνη γηα πξνθαηάιεςε θαη αξλεηηθή αληηκεηψπηζε. 

 Έηζη θαη εκείο έρνπκε πάςεη λα αληηκεησπίδνπκε ξαηζηζηηθά ηνπο αιινδαπνχο 

θαη λα είκαζηε αξλεηηθά πξνθαηεηιιεκέλνη απέλαληί ηνπο. ηε ζεκεξηλή θνηλσλία 

φιν θαη πεξηζζφηεξνη αιινδαπνί ζπκβηψλνπλ κε ηνπο Έιιελεο, δνπιεχνπλ ζηε ρψξα 

καο πξνο φθειφο καο.  

 Παξφιν φκσο πνπ ν ξαηζηζκφο έρεη ίζσο πεξηνξηζζεί, δελ έρεη φκσο 

εμαιεηθζεί.  

 Γηαπηζηψλνπκε, επίζεο, πσο γηα ηηο Αιβαλέο καζήηξηεο ην πνζνζηφ 

ζπκπάζεηαο κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο απμήζεθε. Απηφ πηζηνπνηεί 

πσο δείρλνπλ πην ζεηηθή ζηάζε απέλαληί ηνπο.  

πκπεξαίλεη ινηπφλ θαλείο κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ επαθή ηνπο κε ην 

δηαθνξεηηθφ. Παξαηεξνχκε κηα δηάζεζε γηα εηιηθξηλή επηθνηλσλία πνπ είλαη ε βάζε 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη πνπ κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζην ζεβαζκφ, ζηελ 

αιιειεγγχε θαη ζηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε δηαπνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνχο 

αλζξψπνπο. 

 Οη Έιιελεο θνηηεηέο εκθαλίδνληαη σο αλεθηή θαη αλεθηηθή νκάδα απέλαληη 

ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ πνιπηηζκηθφηεηα. Ζ ειιεληθή θνηλσλία δείρλεη πσο έρεη 

αξρίζεη λα ζπλεζίδεη ηνπο «μέλνπο» θαη λα εμνηθεηψλεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Σν εχξεκα απηφ ηεο έξεπλαο ζπκπίπηεη θαη κε άιιε έξεπλα ε 

νπνία έδεημε παξφκνηα απνηειέζκαηα
86

.  

 Απηέο νη δηαπηζηψζεηο καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δηαπνιηηηζκηθή 

πξνζέγγηζε δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε ππφζεζε αιιά εμαξηάηαη απφ ηηο γλψζεηο 

                                                 
86

 Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, www.guidance-europe.org GreekFocusGroupBlog.gr  [Ζκεξνκελία 

Πξνζπέιαζεο 24-3-07] 
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απέλαληη ζην δηαθνξεηηθφ θαη είλαη ζεκαληηθή ε ζπλεηζθνξά ησλ καζεκάησλ 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο πνπ δηδάζθεηαη ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ηεο ρψξαο 

καο. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξνζρνιηθήο, δεκνηηθήο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πξέπεη λα επηκνξθσζνχλ θαη λα απνθηήζνπλ επάξθεηα θαη εηνηκφηεηα 

ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγίαο, ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο αιινδαπψλ, κε 

έκθαζε ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία. 
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

 ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην παξνπζηάδνληαη 20 θσηνγξαθίεο 

καζεηψλ. εκεηψζηε Χ ζην αληίζηνηρν θνπηάθη γηα λα εθθξάζεηε ηελ 

ζπκπάζεηά ζαο ή ηελ αληηπάζεηά ζαο ζηα πξφζσπα πνπ βιέπεηε ζηηο 

παξαθάησ θσηνγξαθίεο. Με ηηο απαληήζεηο πνπ ζα δψζεηε ζα 

βνεζήζεηε λα θάλνπκε κηα εξγαζία πνπ έρεη ζρέζε κε ηε ζπκπάζεηα θαη 

ηελ αληηπάζεηα πνπ καο πξνθαινχλ θάπνηα πξφζσπα. 
   

1. Tμήμα: 
_______________________________________________________ 
 
2. Έηος:  
________________________________________________________ 
 
3. Ηλικία: 
________________________________________________________ 
 

4. Φύλο:   Άρρεν        Θήλσ   
 
 
5. Μορθωηικό επίπεδο παηέρα: μόνο δημοηικό     
                                                   μέτρι γσμνάζιο     
                                                   μέτρι λύκειο     
                                                   μέτρι ανώηαηη ζτολή     
 
 
6. Επάγγελμα παηέρα: 
________________________________________________________ 
 
 
7. Μορθωηικό επίπεδο μηηέρας: μόνο δημοηικό     
                                                    μέτρι γσμνάζιο    
                                                    μέτρι λύκειο     
                                                    μέτρι ανώηαηη ζτολή    
 
8. Επάγγελμα μηηέρας: 
________________________________________________________ 
 
1. Σηη θωηογραθία 2 βλέπεις ηο πρόζωπο μιας μαθήηριας. Σημείωζε Χ 
ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηην ζσμπαθείς:  
                                                        
 

 ηην ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηην ζσμπαθώ πολύ 

 ηην ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηην ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηην ζσμπαθώ καθόλοσ       
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 2.Σηηθωηογραθία3 βλέπεις ηο πρόζωπο ενός μαθηηή. Σημείωζε Χ ζε  
ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον ζσμπαθείς:  
 
 
 
                              
                              
 

 

 

 

 
 
 
 
 
3.Σηη θωηογραθία 6 βλέπεις ηο πρόζωπο ενός μαθηηή. Σημείωζε Χ ζε 
ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον ζσμπαθείς: 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ηον ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηον ζσμπαθώ πολύ 

 ηον ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηον ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηον ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηον ζσμπαθώ πολύ 

 ηον ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηον ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ       
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   4. Σηη θωηογραθία 7 βλέπεις ηο πρόζωπο μιας μαθήηριας.  Σημείωζε Χ ζε 
ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηην ζσμπαθείς:  
                                                    
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Σηη θωηογραθία 8 βλέπεις ηο πρόζωπο ενός μαθηηή. Σημείωζε Χ 
ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον ζσμπαθείς:  
                                                            
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      

 
6. Σηη θωηογραθία 9 βλέπεις ηο πρόζωπο ενός μαθηηή. Σημείωζε Χ 
ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον ζσμπαθείς: 
 
                                                    
 
 

 ηην ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηην ζσμπαθώ πολύ 

 ηην ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηην ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηην ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηον ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηον ζσμπαθώ πολύ 

 ηον ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηον ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηον ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηον ζσμπαθώ πολύ 

 ηον ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηον ζσμπαθώ λίγο 
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7. Σηη θωηογραθία 10 βλέπεις ηο πρόζωπο μιας μαθήηριας. Σημείωζε 
Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηην ζσμπαθείς: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Σηη θωηογραθία 11 βλέπεις ηο πρόζωπο μιας μαθήηριας. Σημείωζε 
Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηην ζσμπαθείς:  
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Σηη θωηογραθία 13 βλέπεις ηο πρόζωπο μιας μαθήηριας. Σημείωζε 
Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηην ζσμπαθείς: 
                                              
 
 

 δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηην ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηην ζσμπαθώ πολύ 

 ηην ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηην ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηην ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηην ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηην ζσμπαθώ πολύ 

 ηην ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηην ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηην ζσμπαθώ καθόλοσ       
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10. Σηη θωηογραθία 15 βλέπεις ηο πρόζωπο ενός μαθηηή. Σημείωζε Χ 
ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον ζσμπαθείς: 
                                                            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
11. Σηη θωηογραθία 16 βλέπεις ηο πρόζωπο ενός μαθηηή. Σημείωζε Χ 
ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον ζσμπαθείς: 
 
 
                               
                         
                                              
 
 
                                             
     
 
 
                     
 
 
 
12. Σηη θωηογραθία 17 βλέπεις ηο πρόζωπο ενός μαθηηή. Σημείωζε Χ 
ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον ζσμπαθείς:  
                                        
 
 
 
 

 ηην ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηην ζσμπαθώ πολύ 

 ηην ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηην ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηην ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηον ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηον ζσμπαθώ πολύ 

 ηον ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηον ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηον ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηον ζσμπαθώ πολύ 

 ηον ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηον ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ       
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13. Σηη θωηογραθία 20 βλέπεις ηο πρόζωπο ενός μαθηηή. Σημείωζε Χ 
ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον ζσμπαθείς: 
                                             
 
 
            
      
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Σηη θωηογραθία 22 βλέπεις ηο πρόζωπο μιας μαθήηριας. 
Σημείωζε Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηην 
ζσμπαθείς:  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ηον ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηον ζσμπαθώ πολύ 

 ηον ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηον ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηον ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηον ζσμπαθώ πολύ 

 ηον ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηον ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηην ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηην ζσμπαθώ πολύ 

 ηην ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηην ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηην ζσμπαθώ καθόλοσ       
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15. Σηη θωηογραθία 23 βλέπεις ηο πρόζωπο μιας μαθήηριας.  
Σημείωζε Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηην 
ζσμπαθείς:  
                                                
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16. Σηη θωηογραθία 24 βλέπεις ηο πρόζωπο μιας μαθήηριας. 
Σημείωζε Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον 
ζσμπαθείς:                                                                                                             
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
17. Σηη θωηογραθία 25 βλέπεις ηο πρόζωπο μιας μαθήηριας. 
Σημείωζε Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηην 
ζσμπαθείς:  
 
                                              
                                                  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
18. Σηη θωηογραθία 27 βλέπεις ηο πρόζωπο ενός μαθηηή. Σημείωζε Χ 
ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον ζσμπαθείς:  
 
 
                                                              

 ηην ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηην ζσμπαθώ πολύ 

 ηην ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηην ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηην ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηην ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηην ζσμπαθώ πολύ 

 ηην ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηην ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηην ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηην ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηην ζσμπαθώ πολύ 

 ηην ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηην ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηην ζσμπαθώ καθόλοσ       
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19. Σηη θωηογραθία 29 βλέπεις ηο πρόζωπο ενός μαθηηή. Σημείωζε Χ 
ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον ζσμπαθείς: 
                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
20. Σηη θωηογραθία 30 βλέπεις ηο πρόζωπο ενός μαθηηή. Σημείωζε Χ 
ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον ζσμπαθείς:  
 
                                                      
                 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ηον ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηον ζσμπαθώ πολύ 

 ηον ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηον ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηον ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηον ζσμπαθώ πολύ 

 ηον ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηον ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηον ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηον ζσμπαθώ πολύ 

 ηον ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηον ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ       
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                                                   ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 

 ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην παξνπζηάδνληαη 10 θσηνγξαθίεο 

Ειιήλσλ καζεηψλ. εκεηψζηε Χ ζην αληίζηνηρν θνπηάθη γηα λα 

εθθξάζεηε ηελ ζπκπάζεηά ζαο ή ηελ αληηπάζεηά ζαο ζηα πξφζσπα πνπ 

βιέπεηε ζηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο. Με ηηο απαληήζεηο πνπ ζα δψζεηε 

ζα βνεζήζεηε λα θάλνπκε κηα εξγαζία πνπ έρεη ζρέζε κε ηε ζπκπάζεηα 

θαη ηελ αληηπάζεηα πνπ καο πξνθαινχλ θάπνηα πξφζσπα. 
   

1. Tμήμα: 
_______________________________________________________ 
 
2. Έηος: 
________________________________________________________ 
 
3. Ηλικία: 
________________________________________________________ 
 
 
4.  Φύλο:  Άρρεν   Θήλσ 
 
 
5. Μορθωηικό επίπεδο παηέρα: μόνο δημοηικό            
                                                   μέτρι γσμνάζιο 
                                                   μέτρι λύκειο 
                                                   μέτρι ανώηαηη ζτολή   
 
6. Επάγγελμα παηέρα: 

 

 
 
7.Μορθωηικό επίπεδο μηηέρας:  μόνο δημοηικό 
                                                    μέτρι γσμνάζιο 
                                                    μέτρι λύκειο 
                                                    μέτρι ανώηαηη ζτολή 
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8. Επάγγελμα μηηέρας: 
________________________________________________________ 
 
 
 
1. Σηη θωηογραθία 3 βλέπεις ένα μαθηηή  από ηην Ελλάδα. Σημείωζε 
Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον ζσμπαθείς:  
                                                           
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2. Σηη θωηογραθία 7 βλέπεις ένα μαθηηή  από ηην Ελλάδα. Σημείωζε 
Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον ζσμπαθείς:  
 
                            
                                   
 
      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ηον ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηον ζσμπαθώ πολύ 

 ηον ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηον ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηον ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηον ζσμπαθώ πολύ 

 ηον ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηον ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ       
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3. Σηη θωηογραθία 9 βλέπεις ένα μαθηηή  από ηην Ελλάδα. Σημείωζε 
Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον ζσμπαθείς:  
                                        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Σηη θωηογραθία 17 βλέπεις ένα μαθηηή  από ηην Ελλάδα. Σημείωζε 
Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον ζσμπαθείς: 
                  
                 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Σηη θωηογραθία 20 βλέπεις μια μαθήηρια  από ηην Ελλάδα. 
Σημείωζε Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηην 
ζσμπαθείς:  
               
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ηον ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηον ζσμπαθώ πολύ 

 ηον ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηον ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηον ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηον ζσμπαθώ πολύ 

 ηον ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηον ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηην ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηην ζσμπαθώ πολύ 

 ηην ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηην ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηην ζσμπαθώ καθόλοσ       
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6. Σηη θωηογραθία 22 βλέπεις μια μαθήηρια  από ηην Ελλάδα. 
Σημείωζε Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηην 
ζσμπαθείς:  
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Σηη θωηογραθία 23 βλέπεις μια μαθήηρια  από ηην Ελλάδα. 
Σημείωζε Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηην 
ζσμπαθείς:  
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Σηη θωηογραθία 24 βλέπεις ένα μαθηηή από ηην Ελλάδα. Σημείωζε 
Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον ζσμπαθείς:  
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ηην ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηην ζσμπαθώ πολύ 

 ηην ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηην ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηην ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηην ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηην ζσμπαθώ πολύ 

 ηην ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηην ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηην ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηον ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηον ζσμπαθώ πολύ 

 ηον ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηον ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ       
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9. Σηη θωηογραθία 29 βλέπεις μια μαθήηρια  από ηην Ελλάδα. 
Σημείωζε Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηην 
ζσμπαθείς:  
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Σηη θωηογραθία 30 βλέπεις ένα μαθηηή από ηην Ελλάδα. 
Σημείωζε Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον 
ζσμπαθείς: 
 
                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ηην ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηην ζσμπαθώ πολύ 

 ηην ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηην ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηην ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηον ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηον ζσμπαθώ πολύ 

 ηον ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηον ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ       
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

 ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην παξνπζηάδνληαη 10 θσηνγξαθίεο 

Αιβαλψλ καζεηψλ. εκεηψζηε Χ ζην αληίζηνηρν θνπηάθη γηα λα 

εθθξάζεηε ηελ ζπκπάζεηά ζαο ή ηελ αληηπάζεηά ζαο ζηα πξφζσπα πνπ 

βιέπεηε ζηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο. Με ηηο απαληήζεηο πνπ ζα δψζεηε 

ζα βνεζήζεηε λα θάλνπκε κηα εξγαζία πνπ έρεη ζρέζε κε ηε ζπκπάζεηα 

θαη ηελ αληηπάζεηα πνπ καο πξνθαινχλ θάπνηα πξφζσπα. 
   

1.  Τμήμα: 
_______________________________________________________ 
 
2. Έηος:  
________________________________________________________ 
 
3. Ηλικία: 
________________________________________________________ 
 

4. Φύλο: Άρρεν       Θήλσ     
 
                  
5. Μορθωηικό επίπεδο παηέρα: μόνο δημοηικό    
                                                   μέτρι γσμνάζιο                        
                                                   μέτρι λύκειο     
                                                   μέτρι ανώηαηη ζτολή                             
         
6. Επάγγελμα παηέρα: 
                                                          
________________________________________________________ 
 
7.Μορθωηικό επίπεδο μηηέρας:  μόνο δημοηικό     
                                                    μέτρι γσμνάζιο 
                                                    μέτρι λύκειο     
                                                    μέτρι ανώηαηη ζτολή 
 
8. Επάγγελμα μηηέρας: 
________________________________________________________ 
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1. Σηη θωηογραθία 2 βλέπεις μια μαθήηρια από ηην Αλβανία. Σημείωζε 
Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηην ζσμπαθείς:  
                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2. Σηη θωηογραθία 6 βλέπεις ένα μαθηηή  από ηην Αλβανία. Σημείωζε 
Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον ζσμπαθείς:  
                                                       
                                  
 
 
 
 
      

             

 
 
 
 
 
3. Σηη θωηογραθία 8 βλέπεις ένα μαθηηή από ηην Αλβανία. Σημείωζε 
Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον ζσμπαθείς:  
                                        
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Σηη θωηογραθία 10 βλέπεις ένα μαθηηή  από ηην Αλβανία. Σημείωζε 
Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον ζσμπαθείς: 

 ηην ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηην ζσμπαθώ πολύ 

 ηην ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηην ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηην ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηον ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηον ζσμπαθώ πολύ 

 ηον ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηον ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηον ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηον ζσμπαθώ πολύ 

 ηον ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηον ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ       
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5. Σηη θωηογραθία 11 βλέπεις μια μαθήηρια  από ηην Αλβανία. 
Σημείωζε Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηην 
ζσμπαθείς:  
                                                
                                                 
 

 

 

 

 
                                     
 
 
 
6. Σηη θωηογραθία 13 βλέπεις μια μαθήηρια  από ηην Αλβανία. 
Σημείωζε Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηην 
ζσμπαθείς:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Σηη θωηογραθία 15 βλέπεις μια μαθήηρια ζοσ από ηην Αλβανία. 
Σημείωζε Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηην 
ζσμπαθείς:  
                                                  
 

 ηον ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηον ζσμπαθώ πολύ 

 ηον ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηον ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηην ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηην ζσμπαθώ πολύ 

 ηην ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηην ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηην ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηην ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηην ζσμπαθώ πολύ 

 ηην ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηην ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηην ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηην ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηην ζσμπαθώ πολύ 

 ηην ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηην ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηην ζσμπαθώ καθόλοσ       
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8. Σηη θωηογραθία 16 βλέπεις ένα μαθηηή  από ηην Αλβανία. Σημείωζε 
Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον ζσμπαθείς:  
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Σηη θωηογραθία 25 βλέπεις μια μαθήηρια  από ηην Αλβανία. 
Σημείωζε Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηην 
ζσμπαθείς:  
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ηον ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηον ζσμπαθώ πολύ 

 ηον ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηον ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 

 ηην ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηην ζσμπαθώ πολύ 

 ηην ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηην ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηην ζσμπαθώ καθόλοσ       
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10. Σηη θωηογραθία 27 βλέπεις ένα μαθηηή από ηην Αλβανία. 
Σημείωζε Χ ζε ένα από ηα πένηε κοσηάκια για να δηλώζεις πόζο ηον 
ζσμπαθείς: 
                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ηον ζσμπαθώ πάρα πολύ 

 ηον ζσμπαθώ πολύ 

 ηον ζσμπαθώ αρκεηά 

 ηον ζσμπαθώ λίγο 

 δεν ηον ζσμπαθώ καθόλοσ       

   
 


