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Πρόλογος 

 Ζ παξνπζία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν εδψ θαη αξθεηέο 

δεθαεηίεο πξνθάιεζε ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Με ηελ 

έιεπζε, ινηπφλ, ησλ πξνζθχγσλ ε ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, φθεηιε λα 

δηαρεηξηζηεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηηο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ θέξεη ην θάζε 

παηδί είηε έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ γιψζζα, ηελ ζξεζθεία ή ηελ θπιή ηνπ. Σν ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ήηαλ απαξαίηεην λα βνεζήζεη ζηελ νκαιή έληαμε ησλ 

αιινεζλψλ παηδηψλ ζπκβάιινληαο ζηελ ζεκειίσζε θαη λνκηκνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο γεγελείο καζεηέο.   

 Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε εμαηηίαο ηεο ζπλχπαξμήο κνπ, κε 

αιινδαπνχο καζεηέο ζην ζρνιείν, θπξίσο κε παηδηά Αιβαληθήο θαηαγσγήο. Ζ 

πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία ινηπφλ, απφ ην ζρνιείν απνηέιεζε ην θίλεηξν γηα λα  

αζρνιεζψ κε απηφ ην ζέκα ζε ζπλδπαζκφ επίζεο, θαη απφ ηελ εκπεηξία, ε νπνία 

πξνέξρεηαη απφ ηελ παηδηθή κνπ ειηθία, θαηά ηελ νπνία έρσ πνιιέο αλακλήζεηο κε 

αιινδαπνχο καζεηέο. Αθφκε, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο  γλψζεσλ καο ηφζν ζηελ  

έξεπλα φζν θαη ζηελ πξαθηηθή θαηάζηαζε, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε πξαγκαηνπνίεζε  

ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Σαπηφρξνλα, απφ ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία 

απνπζηάδνπλ εθηελείο αλαθνξέο πνπ λα εμεγνχλ ηνπο πνιιαπινχο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ γεγελψλ κε αιινδαπνχο καζεηέο. Οη ειιείςεηο 

επηβάιινπλ ηελ αλάγθε λα επεθηαζεί ε έξεπλα θαη ζε άιινπο ηνκείο ή λα εληζρπζεί ε 

θσλή ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ αηφκσλ.  

 Καηά ηε δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο  θεληξηθφ ζηφρν απνηειεί  

ε εμέηαζε θαη ε εξκελεία ησλ αληηιήςεσλ πνπ έρνπλ νη εκεδαπνί καζεηέο απηήο ηεο 

ειηθίαο γηα ηελ εηεξφηεηα θαη πνηνη  είλαη  νη  παξάγνληεο  πνπ ελδέρεηαη λα ηηο  

επεξεάδνπλ. Καηαγξάθνληαο ινηπφλ, ηε ζπκπεξηθνξά πνπ είραλ ηα παηδηά  ζηηο  

ζρνιηθέο  ηάμεηο  ηνπ Λπθείνπ  απέλαληη ζε ζπκκαζεηέο ηνπο δηαθνξεηηθήο εζληθήο 

πξνέιεπζεο ζα επηδησρζεί λα εμαθξηβσζεί αλ νη γεγελείο καζεηέο κπνξνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ φηη ππάξρνπλ άηνκα πνπ δείρλνπλ, ζθέθηνληαη θαη ελεξγνχλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ απηνχο, ρσξίο απηφ λα είλαη θαηαθξηηέν. Δλ θαηαθιείδη, 

ππάξρεη ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ηνπ ζέκαηνο θαζψο δηαπηζηψλεηαη θάπνην 

θελφ ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ελψ ζπλεηή ζα ήηαλ αθφκα θαη ε επέθηαζε ηεο 

έξεπλαο  θαη ζε άιινπο ζπλαθείο ηνκείο.   
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Διζαγφγή 

 Ζ Διιάδα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη ηξνπνπνηεζεί πιεζπζκηαθά, 

πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά εμαηηίαο ηεο κεγάιεο εηζξνήο ησλ αιινδαπψλ. Έηζη 

ινηπφλ, νη κεηνλφηεηεο πνπ θέξνπλ ηα δηθά ηνπο πνιηηηζκηθά, γισζζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο γηα ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. Απηή ε λέα θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε κπνξεί λα απνδνζεί κε ηνλ 

γεληθφηεξν φξν σο «δηαθνξεηηθφηεηα» ή «εηεξφηεηα». Ζ δηαθνξεηηθφηεηα απνηειεί 

θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έλα θαίξην θεθάιαην  

ζηελ   ζεκεξηλή  ειιεληθή   θνηλσλία,   θαζψο   πξνβάιιεη   ζηνηρεία   ηα   νπνία 

πξνθαινχλ   ζχγρπζε   θαη   εληάζεηο   ζηελ   θαζεκεξηλφηεηα   ησλ   πνιηηψλ. Ζ  

δηαθνξεηηθφηεηα πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ πξννπηηθή ή απφ ηελ νπηηθή γσλία πνπ  

δεκηνπξγνχλ ηα άηνκα δηαθνξνπνηψληαο θάπνηα άιια άηνκα απφ ηνπο ππφινηπνπο.  

Σα θξηηήξηα δηαθνξνπνίεζεο ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο αηφκσλ κπνξεί λα είλαη: ην 

θχιν, ην ρξψκα, ε εζληθφηεηα, ε ζξεζθεία, ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ή θαη ε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Ζ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο αλαπηχρζεθε κεηά 

ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν  θαηά ηελ κεηα-απνηθηαθή επνρή. Ζ ελ ιφγσ επνρή  

μεθίλεζε κε ηηο αλαθαηαηάμεηο ζην γεσπνιηηηθφ ζθεληθφ κεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην  

Πφιεκν θαη νινθιεξψζεθε κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη πξνζδηφξηδε δχν  

πξάγκαηα: αξρηθά, κεηά ηνλ πφιεκν γελλήζεθε ε αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ ηεο εζληθήο  

ηαπηφηεηαο γηα ηα λέα θξάηε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Δπηπιένλ, κε ηελ κεηα-απνηθηαθή  

επνρή ην εξγαηηθφ δπλακηθφ κεηαθηλήζεθε απφ ηηο πξψελ απνηθίεο ζε κεγάια  

κεηξνπνιηηηθά θέληξα ησλ πξψελ απνηθηνθξαηψλ ζηεξίδνληαο ηελ νηθνλνκία ηνπο, κε  

ηελ πξνζδνθία λα απνθηήζνπλ κηα θαιχηεξε δσή. Παξφια απηά, ε ζπλχπαξμε  

δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ ζηηο ζχγρξνλεο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο, νη νπνίεο ππνηίζεηαη  

φηη είλαη δεκνθξαηηθέο θαη ζηεξίδνληαλ ζηα ηδαληθά ηνπ Γηαθσηηζκνχ δελ ήηαλ ηφζν  

εχθνιε. Δμαηηίαο απηψλ ησλ ζπλζεθψλ αλαπηχρζεθε έληνλνο δηάινγνο γηα ηελ έλλνηα  

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κε ζθνπφ λα ιπζνχλ ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ εθθξεκνχλ  

αθφκα θαη ζήκεξα κε απψηεξν ζηφρν ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε ησλ ιαψλ.  

 Άξα, ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο καο ήηαλ αλαπφθεπθην λα παξακείλνπλ 

αλεπεξέαζηα απφ ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Με πνηφλ ηξφπν ην ζρνιείν 

πξνζπαζεί λα δηαρεηξηζηεί ηελ εηεξφηεηα; Σν ειιεληθφ ζρνιείν αλαγλσξίδνληαο φηη 

έρεη ρξένο λα πξνζαξκνζηεί ζηηο παγθφζκηεο αιιαγέο, γηα απηφ ηνλ ιφγν ηξνπνπνίεζε 

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ηεο 
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ζχγρξνλεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Δπίζεο, εθάξκνζε ην νινήκεξν ζρνιείν, ηελ 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηελ επέιηθηε δψλε, ηηο ηάμεηο ππνδνρήο, ηα θξνληηζηεξηαθά 

ηκήκαηα θαη δεκηνχξγεζε δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία. Όια απηά βνήζεζαλ ην ζρνιείν λα 

πξνζαξκνζηεί ζηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα. Παξφια απηά, νη αιιαγέο πνπ επηβάιινπλ 

ηα θαηλνχξγηα δεδνκέλα κπνξεί ελ κέξεη λα δεκηνπξγνχλ ειπίδεο γηα ηελ νκαιή 

απνδνρή θαη ζπλχπαξμε ησλ γεγελψλ κε ηνπο αιινδαπνχο ζην ζρνιείν, φκσο νη 

αλεζπρίεο, ν θφβνο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί είλαη αλακελφκελν λα ππάξρνπλ, φπσο 

είλαη θπζηθφ κε νηηδήπνηε θαηλνχξγην.   

 Ζ πνιηηηζκηθή πνιπρξσκία πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, 

ραξαθηεξίδεηαη σο «πνιππνιηηηζκηθφηεηα», ελψ ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ, ε ηζνηηκία 

ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο, ην δηθαίσκα φισλ ησλ παηδηψλ νπνηαζδήπνηε 

πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο ζηελ εθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη σο «δηαπνιηηηζκηθφηεηα». 

Όια απηά ηα λέα δεδνκέλα πνπ πξνζπαζνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν 

έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο εδξαησκέλεο αληηιήςεηο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε έζλνο, 

δηφηη ηα άηνκα ηεο θπξίαξρεο νκάδαο δηαθαηέρνληαη απφ ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, 

ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο, κήπσο αιινησζεί ε εζληθή, ζξεζθεπηηθή θαη γισζζηθή 

ηνπο ηαπηφηεηα.   

 Με ηελ παξνπζίαζε ηνπ παξφληνο ζέκαηνο ζα επηδηψμνπκε λα αληρλεχζνπκε 

κε πνηνλ ηξφπν νη γεγελείο καζεηέο πξνζιακβάλνπλ ηελ έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο θαη 

πνηα είλαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ηελ δηακνξθψζνπλ.  ηελ ζπλέρεηα, 

ζα επηρεηξήζνπκε λα εληνπίζνπκε ηελ ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ γεγελψλ κε  

ηνπο αιινδαπνχο ζπκκαζεηέο ηνπο, κέζα απφ ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη απφ 

ηελ ζπκκεηνρή ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηηο εζληθέο επεηείνπο. Δπηπιένλ, ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα εξεπλήζνπκε αλ ε δηαθνξεηηθφηεηα κπνξεί λα θαηαζηεί απνδεθηή 

ηφζν απφ ηελ νηθνγέλεηα φζν θαη απφ φια ηα κέιε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη αλ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνπο γεγελείο καζεηέο ζηελ δηακφξθσζε ησλ ζηάζεψλ ηνπο 

απέλαληη ζηνπο αιινδαπνχο ζπκκαζεηέο ηνπο. Δλ θαηαθιείδη, ζα επηρεηξήζνπκε λα 

εξκελεχζνπκε ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ γεγελψλ καζεηψλ, ψζηε λα εληνπίζνπκε πνηα 

κνληέια εθπαηδεπηηθήο δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο πξνηηκνχλ.             
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Θεφρηηικό μέρος 

Πολιηιζμός-Κοσληούρα 

 ηελ παξνχζα ελφηεηα πξφθεηηαη λα γίλεη κηα απνζαθήληζε ησλ φξσλ 

πνιηηηζκφο θαη θνπιηνχξα. Αλαιπηηθφηεξα, σο «πνιηηηζκφο» νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ 

πιηθψλ, πλεπκαηηθψλ θαη εζηθψλ επηηεπγκάησλ ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ
1
. ε απηφ ην 

ζχλνιν πεξηιακβάλνληαη νη γλψζεηο, ηα πηζηεχσ θαη νη ζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ. 

πγθεθξηκέλα, σο πνιηηηζκφο είλαη φια ηα πνιηηηζηηθά θαη ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα 

πνπ δεκηνπξγεί ν άλζξσπνο. ε απηά πεξηιακβάλνληαη ε γιψζζα, ε ηέρλε, ε 

ζπκπεξηθνξά, νη θηινζνθηθέο ζεσξίεο, νη ζξεζθείεο, νη επηζηήκεο, ηα ήζε, ηα έζηκα, νη 

ζεζκνί ή νη ζπλήζεηεο
2
. Ωζηφζν, ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο γηα ηνλ πνιηηηζκφ ηφζν 

απφ ρψξα ζε ρψξα φζν θαη απφ επνρή ζε επνρή. 

 Με ηνλ φξν «πνιηηηζκφ» κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζε γεγνλφηα πνπ έρνπλ 

θαζνξίζεη ηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπνπ
3
.   Γηα ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο θαζνξηζηηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη ε δηεξεχλεζε ηνπ ρξφλνπ
4
.  Δπίζεο, κέζσ ηεο ηζηνξίαο δεκηνπξγείηαη ν 

ζεβαζκφο θαη ν ζαπκαζκφο γηα ην παξειζφλ, φπσο θαη ε απνζηξνθή γηα ηηο ζεξησδίεο 

πνπ δηαπξάρηεθαλ ζην παξειζφλ, νξηζκέλεο θνξέο κάιηζηα ελ νλφκαηη ηνπ πνιηηηζκνχ. 

Οη άλζξσπνη ελ νλφκαηη ηνπ πνιηηηζκνχ αλαθεξφκαζηε ζηα επηηεχκαηα ηνπ 

παξειζφληνο πνπ καο βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπκε ην παξφλ θαη ζηελ ζπλέρεηα βάζεη 

απηψλ λα θαζνξίζνπκε ην κέιινλ καο
5
.  Με ηνλ πνιηηηζκφ επεθηείλνληαη ηα φξηα ησλ 

δπλαηνηήησλ καο, δηφηη ιχλεη θαζεκεξηλά πξνβιήκαηά καο κέζα απφ 

επαλαιακβαλφκελεο λφξκεο θαη πξαθηηθέο.   Γίλεηαη θαλεξφ φηη ν ξφινο ηνπ πνιηηηζκνχ 

είλαη δηηηφο, θαζψο δηαθξίλεηαη ζε εξγαιεηαθφ θαη ιεηηνπξγηθφ θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν νη 

δχν ξφινη πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ γηα ηελ νκαιή εμέιημε ηνπ ηεο αλζξψπηλεο 

θνηλφηεηαο. 

 Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ  ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, ελψ ζπλάκα ηνλ δηακνξθψλνπλ 

θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνλ κεηαβηβάδνπλ ζηηο επφκελεο γεληέο.  Δπίζεο, είλαη κηα δηαδηθαζία 

πνπ βξίζθεηαη ζπλερψο ζε εμέιημε, αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ Braudel «νη πνιηηηζκνί είλαη 

                                                           
1
Μπακπηληψηεο, Γ. (1998), Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο, Αζήλα, ζ.1459. 

2
Παπατσάλλνπ, Α. (2001),Ζ Γηδαζθαιία Σεο Ηζηνξίαο, Αζήλα:Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο 

Σξαπέδεο, ζζ. 19-20. 
3
Όπ.παξ.,ζ.18. 

4
Όπ.παξ.,ζ.19. 

5
Όπ.παξ.,ζ.19. 

6
Braudel, F. (2014) Ζ Γξακκαηηθή ησλ Πνιηηηζκώλ, Αζήλα:Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο 

2
Παπατσάλλνπ, Α. (2001),Ζ Γηδαζθαιία Σεο Ηζηνξίαο, Αζήλα:Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο 

Σξαπέδεο, ζζ. 19-20. 
3
Όπ.παξ.,ζ.18. 

4
Όπ.παξ.,ζ.19. 

5
Όπ.παξ.,ζ.19. 
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ζπλέρεηεο»
6
.  Ζ ηζηνξία θάζε πνιηηηζκνχ, ηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ δηαδξακαηηζηεί 

ράλνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη φια απηά δελ πξέπεη λα ηα αγλννχκε
7
. Καζψο 

νη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί «ζπλαληψληαη» κεηαμχ ηνπο αλαπηχζζνπλ ζπγθξνπζηαθφ 

ραξαθηήξα θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηαιήγνπλ ζε ερζξνπξαμίεο. Αμηνζεκείσην 

είλαη φηη νη πνιηηηζκνί απνηεινχλ ηηο κεγαιχηεξεο ρξνληθέο δηάξθεηεο ζηελ ηζηνξία ηνπ 

αλζξψπνπ
8
.  Δπίζεο, νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη νη παξαδφζεηο πνπ επηθξαηνχλ εληφο 

ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζπληζηνχλ ζηνηρείν πνιηηηζκνχ.  Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ 

νη παξαδφζεηο θαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο αιιάμνπλ, ηφηε ζα αιιάμεη θαη ν πνιηηηζκφο 

θαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ παιηνχ κε ην λέν, ην μέλν θαη ην δηθφ καο, κπνξεί 

λα δεκηνπξγεζεί έλαο λένο πνιηηηζκφο.  Καηά ζπλέπεηα, ν πνιηηηζκφο βξίζθεηαη 

ζπλερψο ζε εμέιημε
9
.  ηνλ πνιηηηζκφ ζπκπεξηιακβάλνληαη ν ηξφπνο δσήο, νη ηξφπνη 

ζπκβίσζεο, νη παξαδφζεηο, νη ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα.  Άξα, ν πνιηηηζκφο απνηειεί ηελ 

αξκνλία θαη ηελ ηάμε νδεγψληαο ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία ζηελ πλεπκαηηθή θαη ηελ 

πιηθή πξφνδν. 

 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη γηα  λα αμηνινγήζνπκε ηνπο 

πνιηηηζκνχο  πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο πψο ηνπο αληηιακβάλεηαη ην θάζε 

ππνθείκελν.  Οη άλζξσπνη ζπλεζίδνπλ λα εθηηκνχλ, λα θξίλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηνπο 

ππφινηπνπο αλζξψπνπο κε γλψκνλα ηα θξηηήξηα ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ, κε 

απνηέιεζκα λα δηακνξθψλνληαη είηε νκνηφηεηεο είηε δηαθνξέο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ.  Γεληθφηεξα, ν πνιηηηζκφο απνηειεί πεξηζζφηεξν ηελ δηαδηθαζία κέζσ ηεο 

νπνίαο βειηηψλνληαη νη ζεζκνί, ε εθπαίδεπζε ή νη λφκνη. ην πιαίζην ηέηνησλ 

ζπλζεθψλ ν πνιηηηζκφο δηακνξθψλεη ηελ θνπιηνχξα. 

Ζ ιέμε «θνπιηνχξα» ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φκνηα κε ηελ  ιέμε 

«πνιηηηζκφο».  αλ γεληθφο φξνο ε θνπιηνχξα ζεκαίλεη «θαιιηέξγεηα, δξαζηεξηφηεηεο, 

αζρνιίεο ή θαη επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα»
10

.   

Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηα ήζε θαη έζηκα, ηηο παξαδφζεηο θαη ηε ζξεζθεία. Ωζηφζν, 

αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ ή κηαο 

νκάδαο αηφκσλ σο απνηέιεζκα ηεο ηδηαίηεξεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπο
11

. πλάκα, 

                                                           
6
Braudel, F. (2014) Ζ Γξακκαηηθή ησλ Πνιηηηζκώλ, Αζήλα:Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο 

Σξαπέδεο,ζ.79. 
7
Παπατσάλλνπ, Α. (2001),φπ. παξ.ζ.21. 

8
Όπ. παξ., ζζ.21-22. 

9
Εσγξάθνπ,Α. (2003), Γηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζηελ Δπξώπε θαη ζηελ Διιάδα, Αζήλα: 

ηππσζήησ, ζ.45. 
10

 Όπ.παξ.,ζζ.42-43. 
11

 Όπ.παξ.,ζ.43. 
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δειψλεη ηελ θιεξνλνκηά κηαο θνηλσλίαο κέζα απφ κεηαβηβαδφκελεο ηδέεο θαη αμίεο.  Ο 

πξψηνο φξνο καο παξαπέκπεη ζε αηνκηθέο πξνφδνπο, ελψ ν δεχηεξνο ζε ζπιινγηθέο 

πξνφδνπο
12

.  χκθσλα κε ηνλ Edward Burnett Tylor «ε θνπιηνύξα αλαθέξεηαη ζηηο 

γλώζεηο, ζηηο πεπνηζήζεηο, ηα έζηκα θαη ζε άιιεο ηθαλόηεηεο ή ζπλήζεηεο πνπ απέθηεζε ν 

άλζξσπνο σο ελεξγό κέινο κηαο θνηλσλίαο»
13

,ελψ ζχκθσλα κε ηνλ Γθξάκζη είλαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ νξγάλσζε ησλ θνηλψλ εκπεηξηψλ κηα θνηλφηεηαο αλζξψπσλ. 

Ο Γθξάκζη ζην έξγν ηνπ Λνγνηερλία θαη Δζληθή Εσή  θάλεη ιφγν γηα ηξία είδε 

θνπιηνχξαο: ηελ ηδεαηή (ηδεαιηζηηθή) ζην επίπεδν ησλ βαζηθώλ απόιπησλ γεληθά 

απνδεθηώλ αμηώλ, ηελ θεηκελν-γισζζηθή ζην επίπεδν ηεο δηαλνεηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ 

θνηλσληθή ζην επίπεδν ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ηξόπνπ δσήο
14

. 

 Σα άηνκα ινηπφλ,  αλάινγα κε ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη  ζηα πιαίζηα 

ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ, ζπλεζίδνπλ λα ραξαθηεξίδνπλ άιινπο πνιηηηζκνχο σο 

άγξηνπο ή απνιίηηζηνπο, επεηδή θάπνηνη πνιηηηζκνί δελ πθίζηαληαη ζην κπαιφ ησλ 

αλζξψπσλ σο πνιηηηζκνί κε απνηέιεζκα λα είλαη εκπφδην γηα ηελ νκαιή εμέιημε θαη 

ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ θνηλσληψλ.  Παξάθξαζε «ε θνπιηνχξα απνηειείηαη απφ 

κνηίβα πνπ ίζσο λα είλαη εκθαλή ή δπζδηάθξηηα ή λα απνηειείηαη απφ ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ απνθηνχκε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο καο, ηα νπνία ζα κεηαδψζνπκε ζηηο 

επφκελεο γεληέο. Ο θεληξηθφο ππξήλαο ηεο απνηειείηαη απφ παξαδνζηαθέο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο ηδέεο»
15

.  Ζ κεηαβίβαζε ησλ ηδεψλ δελ είλαη κφλν κηα δηαδηθαζία πνπ 

θιεξνλνκείηαη, αιιά είλαη θαη έλαο επηιεθηηθφο κεραληζκφο γηα ηελ πξφζιεςε ηδεψλ 

θαη αμηψλ. πλεπψο, ε  θνηλσληθή θιεξνλνκία θαη ε εθιεθηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

θνπιηνχξαο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

επφκελσλ γελεψλ
16

.  Έηζη ινηπφλ, ν πνιηηηζκφο είλαη ην λνκηθφ ζηνηρείν κηαο θνηλσλίαο 

γηα ην ηη επηηξέπεηαη ή ηη δελ επηηξέπεηαη  λα θάλνπκε, δηφηη φ,ηη λφκηκν είλαη ν ηξφπνο 

νξγάλσζεο ηεο θνπιηνχξαο κηαο θνηλσλίαο, ελψ ε θνπιηνχξα αιιάδεη ην λνκηθφ 

ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνχ. 

 πγθεθξηκέλα,  ν Firth,  παξάθξαζε «δηαθξίλεη ηξείο βαζηθέο παξακέηξνπο ζηελ 

δσή ηνπ αλζξψπνπ: ηελ θνηλσλία, ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ θνηλφηεηα. Αλ ε θνηλσλία 

                                                           
12

 Cuche, D., (2001), Ζ έλλνηα ηεο θνπιηνύξαο ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο, Δπηκέιεηα, Μαίξε 

Λενληζίλε, Αζήλα:Σππσζήησ, Γηψξγνο Γαξδαλφο, ζ.21. 
13

 Όπ. παξ., ζ.33. 
14

Γθξάκζη, Α. (1981), Λνγνηερλία θαη Δζληθή Εσή, Αζήλα:ηνραζηήο,ζζ.44-48.   
15

 A.L. Kroeber and C. Kluckhohn, Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions, 

New York, Vintage Books, 1963, ζ.181. 
16

Θενδσξίδεο, Π. (2001) Πξνζσπηθή ηαπηόηεηα, εζληθή ηαπηόηεηα θαη ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε, 

Δπηζηήκε θαη Κνηλσλία, Αζήλα:Αλη.Ν.άθθνπια,η. 5-6, ζζ. 56-57. 



9 
 

ζπκβάιιεη ζηελ νξγάλσζε ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο  

ε θνπιηνχξα είλαη αθξηβψο απηφο ν ηξφπνο δσήο.  Αλ  ε θνηλσλία είλαη ην ζχλνιν ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ηφηε ε θνπιηνχξα είλαη ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ ζρέζεσλ.  Απφ 

ζπκπεξηθνξηθή άπνςε, ε θνπιηνχξα καζαίλεηαη, θαη κπνξεί λα απνθηεζεί 

θνηλσληθά»
17

.   

 Ζ θνπιηνχξα δειψλεη κηα ζπκπεξηθνξά, ηελ νπνία ελζηεξλίδνληαη θαζεκεξηλά 

νη άλζξσπνη θαη ηνπο βνεζά λα εληαρζνχλ ζε θνηλφηεηεο
18

. Οη άλζξσπνη δελ θέξνπλ 

κφλν, νχηε κεηαθέξνπλ ηηο αμίεο θαη ηηο ηδέεο ηεο θνηλσλίαο ηνπο, αιιά νη ίδηνη 

δεκηνπξγνχλ ηελ θνπιηνχξα απηή.  Γηα παξάδεηγκα, νη αμίεο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ 

επνρή ζε θπξίαξρεο ή δεπηεξεχνπζεο θαη ζε ζπκβαηηθέο ή παξεθθιίλνπζεο
19

.  Αλάινγα 

κε ηελ θνπιηνχξα πνπ έρεη απνθηήζεη θάζε θνηλσλία, νη πνιηηηζκνί αμηνινγνχληαη σο 

«θαινί» ή «θαθνί».  Απηή ε δηάθξηζε σζηφζν, απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ δηαθνξεηηθψλ «ζπζηαηηθψλ» ηεο θάζε θνπιηνχξαο θαη ζηελ επαθφινπζε 

θαηαλφεζε ηεο παξαδνρήο, πσο νη πνιηηηζκνί απνηεινχλ δηαθνξεηηθνχο «δσληαλνχο 

νξγαληζκνχο» νη νπνίνη ζπλερψο εμειίζζνληαη, κε ηελ αλζξψπηλε Ηζηνξία λα κελ 

απνηειείηαη απφ θαθνχο ή θαινχο, θαηψηεξνπο ή αλψηεξνπο πνιηηηζκνχο, αιιά κφλν 

απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο κε μερσξηζηά γλσξίζκαηα. 

Γηαρεηξηδφκελνη θαη ηνπο δχν φξνπο παξάιιεια, ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε, 

πσο  ν πνιηηηζκφο είλαη θάηη δηαρξνληθφ, γηαηί αλαθέξεηαη ζε πιηθέο θαη πξαθηηθέο 

αμίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ ηελ κηα γεληά ζηελ άιιε, ελψ ε θνπιηνχξα είλαη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε θνηλσλίαο θαη πεξηιακβάλεη ηα λνήκαηα, ηα γισζζηθά 

ζηνηρεία, ηηο θνηλέο αμίεο πνπ ηελ θάλνπλ λα μερσξίδεη απφ ηηο ππφινηπεο θνπιηνχξεο 

ρσξίο απηά ηα ζηνηρεία ηεο λα κεηαβηβάδνληαη.  Παξφια απηά, κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ 

ππάξρεη κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θάζε πνιηηηζκφο δεκηνπξγεί θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο λννηξνπίεο 

ζηα άηνκα ηα νπνία απνηεινχλ ηελ θνηλσλία ηνπ, κε απνηέιεζκα ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

λα δηαθαηέρεηαη απφ ηελ ίδηα θνπιηνχξα, ε νπνία ην δηαθνξνπνηεί απφ άιιεο θνηλσλίεο 

θαη άιινπο πνιηηηζκνχο.  Με ηε ζεηξά ηεο ε έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο είλαη αδχλαην λα 

ππάξμεη πέξα απφ έλα πνιηηηζκηθφ πιαίζην ην νπνίν ηελ θαζνξίδεη θαη ηελ δηακνξθψλεη 

αλάινγα. 
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Αζηξηλάθεο,Α.(1991),Νεαληθέο Τπνθνπιηνύξεο, Παξεθθιίλνπζεο ππνθνπιηνύξεο ηεο λενιαίαο 

ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Ζ βξεηαληθή ζεώξεζε θαη ε ειιεληθή επηθξάηεηα, Αζήλα:Δθδφζεηο 

Παπαδήζε, ζ.6. 
18
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19
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χκθσλα κε ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη ε θνπιηνχξα επελεξγεί ζηελ 

δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ην αληίζηξνθν. Γηα παξάδεηγκα, εμαηηίαο ηεο 

ηερλνινγηθήο εμέιημεο έλα πνιηηηζκηθφ πξντφλ φπσο ην ηειέθσλν, πξνθάιεζε αιιαγέο 

ζηελ θνπιηνχξα καο ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν. πλεπψο, δεκηνπξγήζακε θαιχηεξεο 

ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο. Όκσο ε θνπιηνχξα πξνθαιεί αλάγθεο πνπ απαηηνχλ κηα πην 

εμειηγκέλε κνξθή ηειεθψλνπ, ην νπνίν σο εθαξκνγή δηακνξθψλεη κηα δεπηεξνγελή 

θνπιηνχξα.  
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Από ηο έθνος κράηος ζηην πολσπολιηιζμικόηηηα 

 ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα δηεπθξηλίζνπκε πψο νξίδεηαη ην 

έζλνο, ην έζλνο-θξάηνο, ν εζληθηζκφο θαη λα θαζνξίζνπκε ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ 

ζε κηα θνηλσλία, φπσο ηελ ειιεληθή, ε νπνία είλαη πνιππνιηηηζκηθή. Με ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα δεκηνπξγνχληαη λέα δεδνκέλα, θαζψο ακθηζβεηείηαη ε θπξηαξρία 

θαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπ έζλνπο, αθνχ ηνλίδνληαη  νη δηαθνξέο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηαπηνηήησλ. 

 Ζ έλλνηα ηνπ έζλνπο σο ηδεαηήο θνηλφηεηαο, ππνδειψλνληαο ηελ πξνζσπηθή 

ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ, απνηειεί ην θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ κηαο ρψξαο.  Σν έζλνο σο 

έλλνηα άξρηζε λα εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Γαιιία, ζηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηψλα
20

. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ Γαιιία εμαηηίαο ησλ εμειίμεσλ δηαπηζηψζεθε φηη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ ζπγθξφηεζε ελφο έζλνπο, δηαδξακαηίδεη ε πεπνίζεζε φηη απηφ ππάξρεη απφ ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ην απαξηίδνπλ θαη ζεσξνχλ φηη αλήθνπλ ζε απηφ
21

. Σν έζλνο είλαη 

θπξίαξρν θαη δελ αλαθέξεηαη ζηνπο θαηνίθνπο πνπ ζπγθξνηνχλ κηα ρψξα, αιιά ζε 

απηνχο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο λα αλήθνπλ ζε απηήλ
22

. 

 χκθσλα κε ηνλ Άληεξζνλ, ην έζλνο «απνηειεί κηα αλζξψπηλε θνηλφηεηα πνπ 

θαληάδεηαη ηνλ εαπηφ ηεο σο πνιηηηθή θνηλφηεηα εγγελψο νξηνζεηεκέλε θαη ηαπηφρξνλα 

θπξίαξρε»
23

. Απνηειεί κηα θνηλφηεηα ζε θαληαζηαθφ επίπεδν κε απνηέιεζκα ζηελ 

ζπλέρεηα λα απνθηήζεη αληηθεηκεληθή ππφζηαζε.  Σα κέιε ησλ εζλψλ έρνπλ κηα λνεηή 

εηθφλα ζην κπαιφ ηνπο γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ππφινηπνπο, παξφια απηά δελ ζα 

γλσξίζνπλ πνηέ ηα ππφινηπα κέιε, φκσο ν θαζέλαο έρεη ηελ αίζζεζε ηνπ 

«ζπλαλήθεηλ»
24

. Δπίζεο, κε ηελ έλλνηα ηεο θαληαζίαο ην έζλνο αλαγλσξίδεηαη σο 

νξηνζεηεκέλν, δηφηη έμσ απφ ηα ζχλνξά ηνπ δελ θαληάδεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ λα ηαπηίδεηαη 

κε ηελ ππφινηπε αλζξσπφηεηα
25

.  Δλ θαηαθιείδη, ζαλ κηα πνιηηηθή θνηλφηεηα ην έζλνο 

θηλεηνπνηεί ηελ πνιηηηζκηθή θνηλφηεηα. 

 Ωζηφζν, ηα έζλε δελ ππήξραλ αλέθαζελ, εκείο ηα αληηιακβαλφκαζηε θαη’ απηφ 

ηνλ ηξφπν, επεηδή κεγαιψζακε κέζα ζε απηά.  Ζ θπξίαξρε αληίιεςε πνπ επηθξαηεί 

είλαη φηη ηα έζλε απνηεινχλ πξντφλ λεσηεξηθφηεηαο. Σν έζλνο ζεσξείηαη θπξίαξρν, 

                                                           
20

Guy,H.(2020),Ηζηνξία ησλ εζλώλ θαη ηνπ εζληθηζκνύ ζηελ Δπξώπε, κεη. Α. Νεζηνξνπνχινπ, 

Αζήλα:Πεδίν, ζ.141. 
21

Όπ.παξ.,ζζ.149-164. 
22

Όπ.παξ.,ζζ.152-153.  
23

Άληεξζνλ, Μ.(1997), Φαληαζηαθέο θνηλόηεηεο, ηνραζκνί γηα ηηο απαξρέο θαη ηελ δηάδνζε ηνπ 

εζληθηζκνύ, Μεηάθξαζε Π. Υαληδαξνχια, Αζήλα, ζ.26. 
24

Όπ. παξ., ζ.26. 
25

Όπ. παξ., ζ.27. 
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δηφηη ζηελ επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαηαξξίπηεηαη ε λνκηκφηεηα ηεο κνλαξρίαο
26

.  Ο 

Γηαθσηηζκφο ήηαλ απηφο πνπ ζπληέιεζε ζηελ εκθάληζε θαη ζηελ πίζηε ζην έζλνο, κε 

απνηέιεζκα λα θαιιηεξγείηαη ην αίζζεκα ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ζηνπο πνιίηεο, νη 

νπνίνη  ρξένο είραλ λα ηεξνχλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ έζλνπο.  Δπηπιένλ, νη πνιίηεο νθείινπλ λα αληηιεθζνχλ φηη ρξένο ηνπο 

είλαη ε πιήξεο αθνκνίσζε ηνπο ζηηο αλάγθεο ηνπ έζλνπο.  χκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην έζλνο σο κηα ηδέα απνηειεί ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε  

ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πνιηηψλ.  Πξφζεζε ηνπ έζλνπο είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα 

«θαζαξφ» θξάηνο απαιιαγκέλν απφ ηξίηνπο. 

  θνπφο ηεο ηδενινγίαο ηνπο εζληθηζκνχ είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα «θαζαξφ» 

έζλνο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηαπηφηεηαο πνπ ζα είλαη θνηλά γηα φινπο, γηα 

παξάδεηγκα, φρη κφλν θνηλή ζξεζθεία ή θνηλή γιψζζα, αιιά θαη θνηλή εθπαίδεπζε, 

ηζηνξία  θαη θαηαγσγή.  Καηά ηνλ Άληεξζνλ ε εκθάληζε ηνπ εζληθηζκνχ πξνέθπςε απφ 

ηελ θαηάξγεζε ηεο παξαδνζηαθήο νξγάλσζεο ησλ θνηλσληψλ θαη ζπλδέεηαη κε ηελ 

αλάδπζε ησλ ηνπηθψλ γισζζψλ, φπνπ ε ζξεζθεία ιεηηνπξγεί σο θνξέαο απφθηεζεο 

ηαπηφηεηαο
27

. 

 Γεχηεξν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εζληθηζκνχ, είλαη φηη νη κεηνλφηεηεο 

πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε έζλνο απνθξχπηνληαη ή θαηαπηέδνληαη (π.ρ. απαγφξεπζε ρξήζεο 

ηεο γιψζζαο ηνπο).  Θα θάλνπκε κηα κηθξή αλαθνξά ζε δχν κεηνλφηεηεο πνπ ππήξμαλ 

ζηελ Διιάδα, ηνπο Δβξαίνπο θαη ζηνπο Σζάκεδεο. Αξρηθά, νη Δβξαίνη ζηελ Διιάδα 

απφ ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν, ηελ Καηνρή θαη έσο ηνλ Δκθχιην δέρζεθαλ πνιιέο 

πηέζεηο, νη νπνίεο ήηαλ κέρξη θαη ζαλαηεθφξεο.  Ο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο πνπ ηεινχζαλ 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, νη εηδηθέο ζπκβάζεηο πνπ είραλ κε ηνπο επηθεθαιείο απνηεινχζαλ 

θάπνηα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο απφ ηα ππφινηπα ζξεζθεχκαηα
28

.  Μηα 

ζχληνκε αλαθνξά ζα θάλνπκε θαη ζε κηα δεχηεξε κεηνλφηεηα, ηνπο Σζάκεδεο.  Απφ ην 

1923 έσο ην 1926 ην δήηεκα κε ηνπο Σζάκεδεο άξρηζε λα απνθηά άιιεο δηαζηάζεηο.  Ζ 

θαηάζηαζε κε ηελ κεηνλφηεηα ησλ Σζάκεδσλ επηδεηλψζεθε φηαλ νη Ηηαινί θαηέιαβαλ 

ηελ Αιβαλία.  Ζ Διιεληθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα επηζηξαηεχζεη ηνπο άλδξεο 

Σζάκεδεο γηα ηελ θχιαμε ησλ ζπλφξσλ ηεο πεξηνρήο. Γεληθφηεξα, φκσο νη 

ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο αληηκεηψπηδαλ κε θαρππνςία ηνπο Σζάκεδεο, κε απνηέιεζκα 

                                                           
26

Όπ.παξ.,ζ.27. 
27

Φξαγθνπδάθε,Α.,Γξαγψλα, Θ. (1997),«Ση είλαη παηξίδα καο;» Δζλνθεληξηζκόο ζηελ 

εθπαίδεπζε, Αζήλα:Αιεμάλδξεηα,ζ.32. 
28

Μαξγαξίηεο,Γ.,(2005), Αλεπηζύκεηνη ζπκπαηξηώηεο, ηνηρεία γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ 

κεηνλνηήησλ ηεο Διιάδαο, Αζήλα:Βηβιηφξακα ζζ.27-28. 
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απηνί λα ιηπνηαθηνχλ θάηη ην νπνίν ζεσξνχζαλ νη Διιεληθέο αξρέο φηη είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο
29

. Απφ εθείλε ηελ ζηηγκή, μεθηλάεη κηα 

δηαδηθαζία έληνλσλ αληηπαξαζέζεσλ, θαζψο ήηαλ θαλεξέο νη πηέζεηο πνπ αζθνχληαλ 

απφ ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε πξνο ηνπο Σζάκεδεο.   Λακβάλνληαο ππφςε, ηηο δχν 

κεηνλφηεηεο πνπ πξνεγήζεθαλ θαηαιαβαίλνπκε ηνλ θφβν πνπ επηθξαηνχζε κήπσο 

εμαιεηθζεί ε εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο.  χκθσλα κε 

ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ζηφρνο ηνπ εζληθηζκνχ είλαη λα επηηπγράλεη ηελ 

πνιηηηθή, αιιά θαη ηελ πνιηηηζκηθή ελφηεηα ηνπ έζλνπο κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ έζλνπο-

θξάηνπο. Ζ θνηλή γιψζζα, ε θνηλή ζξεζθεία, ε θνηλή θαηαγσγή θαη νη θνηλέο 

παξαδφζεηο απνηεινχλ γλσξίζκαηα πνπ ελδπλακψλνπλ ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ησλ 

πνιηηψλ πνπ δνπλ κέζα ζε απηφ
30

. Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έζλνπο έρνπλ 

πνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην ζπκβνιηθφ, αιιά θαη ηνλ θπζηθφ ρψξν 

ηνπ θάζε έζλνπο.  Οηηδήπνηε είλαη δηαθνξεηηθφ απνξξίπηεηαη, δηφηη εθιακβάλεηαη σο 

μέλν. Άξα, ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ έζλνπο-θξάηνπο είλαη ακηγψο κνλνπνιηηηζκηθφο, 

επεηδή απνηειεί πεγή έθθξαζεο θάζε πνιηηηζκνχ
31

.  

 Δλψ, ην έζλνο-θξάηνο πξνάγεη ηελ πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή ελφηεηα ε 

θαηάζηαζε αλαηξέπεηαη εμαηηίαο ηεο αλάδπζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο.  Με ην ηέινο 

ηνπ 20νχ θαη ηελ έλαξμε ηνπ 21νπ αηψλα ζπληεινχληαη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο αιιά 

θαη πνιηηηζηηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ αξλεηηθά σο πξνο ηελ παξαδνζηαθή 

νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο.  Απηέο νη αιιαγέο ραξαθηεξίδνπλ ηελ παγθνζκηνπνίεζε φπνπ 

ζε κηα θνηλσλία έρνπλ πνιιέο επεθηάζεηο.  Άξα, νη εμειίμεηο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο 

ζεκαηνδνηνχλ κηα λέα ζπλζήθε, ζηελ νπνία  δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί θαη νκάδεο 

αιιειεπηδξνχλ ζε κηα λέα θαηάζηαζε.  Καζψο, ην θξάηνο δέρεηαη επηξξνέο, είλαη 

αλακελφκελν φηη ζα ππάξμνπλ αιιαγέο ηφζν ζηελ θπξηαξρία ηνπ φζν θαη ζηνλ 

πνιηηηζκφ ηνπ πνπ ζα κεηαηξέςνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ
32

.  Ζ πνιηηηζκηθή θαη εζληθή 

δηαθνξνπνίεζε, σο ζπλέπεηα ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θηλήζεσλ, ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ 

θαη ε πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη ζηνηρεία πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ.  Οη ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο, 

φπσο θαη ε ειιεληθή ραξαθηεξίδνληαη πνιππνιηηηζκηθέο, αθνχ πεξηθιείνπλ ζηνπο 

θφιπνπο ηνπο δηάθνξεο εζληθέο θαη πνιηηηζκηθέο νκάδεο.  Ζ ειιεληθή θνηλσλία πάληνηε 

                                                           
29

Όπ. παξ., ζ.147. 
30

Φξαγθνπδάθε,Γξαγψλα,Θ.φπ.παξ.,ζ.33. 
31

Γνπβηάο,Γ.,Θεξηαλφο., Κ.,(2014),Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, Αζήλα: Gutenberg,ζ.248. 
32

Νηθνιάνπ, Γ., (2010), Γηαπνιηηηζκηθή Γηδαθηηθή, Σν λέα πεξηβάιινλ- Βαζηθέο αξρέο, 

Αζήλα:ειιεληθά γξάκκαηα,ζζ.34-43. 
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πεξηειάκβαλε γισζζηθέο κεηνλφηεηεο(Βιάρνη, ιαβνκαθεδφλεο), ζξεζθεπηηθέο 

κεηνλφηεηεο(θαζνιηθνί, εβξαίνη, κνπζνπικάλνη),εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο(Ρνκά, 

Πνκάθνη).  Απηέο νη κεηνλφηεηεο ζηελ Διιάδα απεθξχβεζαλ, επεηδή ν εζληθηζκφο ζαλ 

κηα δηαδηθαζία αθνκνίσζεο ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε θαιιηεξγνχζε θαη ζηελ 

ρεηξφηεξε επέβαιε ζηνπο πνιίηεο κηα κνλνπνιηηηζκηθή ζπλείδεζε. Αθνχ, ε ρψξα 

ππνδνρήο κεηαδίδεη κφλν ηνλ δηθφ ηεο πνιηηηζκφ πξνθαιεί πνιηηηζκηθά πξνβιήκαηα 

ζηηο κεηνλφηεηεο.  πλεπψο, ν φξνο «πνιππνιηηηζκηθφο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δειψζεη δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο πνπ δνπλ ζε κηα θνηλσλία.  Δπίζεο, ζχκθσλα θαη 

κε ηνλ Taylor κηα θνηλσλία ζεσξείηαη πνιππνιηηηζκηθή απφ ηελ ζηηγκή πνπ πεξηθιείεη 

ζηνπο θφιπνπο ηεο πεξηζζφηεξεο απφ κηα πνιηηηζκηθέο θνηλφηεηεο, νη νπνίεο ζέινπλ λα 

επηβηψζνπλ
33

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

Γακαλάθεο, Μ.,(2005), Ζ εθπαίδεπζε ησλ Παιηλλνζηνύλησλ θαη Αιινδαπώλ Μαζεηώλ ζηελ 

Διιάδα, Αζήλα:Gutenberg, ζ.31. 
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Πολσπολιηιζμικόηηηα-Γιαπολιηιζμικόηηηα 

 Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ε Διιάδα ήηαλ ρψξα εμαγσγήο κεηαλαζηψλ, φκσο 

απφ ην 1970 ε Διιάδα κεηαηξέπεηαη θαη ζε ρψξα ππνδνρήο, θαζψο πνιινί Έιιελεο 

κεηαλάζηεο απφ ηελ Δπξψπε, ηνλ Καλαδά, ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Απζηξαιία 

παιηλλφζηεζαλ.  Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν έξρνληαη θαη αιινδαπνί απφ ηελ Ηλδία, ηηο 

Φηιηππίλεο, ην Παθηζηάλ θαη ηελ Αίγππην
34

.  Παξφια απηά εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαη πνιηηηθψλ εμειίμεσλ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, απφ ην 1990 θαη κεηά γίλεηαη κηα 

κεγάιε έθξεμε εηζξνήο κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα απφ ηελ  Αιβαλία θαη άιιεο 

θησρφηεξεο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ησλ Βαιθαλίσλ.  πλεπψο, ε Διιάδα 

απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 κέρξη θαη ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 θαη έπεηηα απνθηά έλαλ 

πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα. Απηή ε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα πνπ δηαθαηέρεη ηελ 

Διιάδα δελ μεθηλάεη απφ ηφηε, αθνχ είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ πξνυπήξρε κε ηελ 

κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, ε νπνία αλαγλσξίδεηαη κφλν σο 

ζξεζθεπηηθή κεηνλφηεηα, φρη σο γισζζηθή.  Οη θάηνηθνη ηεο Θξάθεο πνπ αλήθνπλ ζην 

κνπζνπικαληθφ ζξήζθεπκα εμαηξέζεθαλ απφ ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ κεηαμχ 

Διιάδαο θαη Σνπξθίαο κεηά ηνλ πφιεκν ην 1922
35

.Οη λφκνη ηεο πλζήθεο ηεο 

Λσδάλλεο πξνέβιεπαλ λα δηαηεξεζεί ε ηαπηφηεηα ηεο κεηνλνηηθήο νκάδαο σο πξνο ηελ 

ζξεζθεία θαη ηελ γιψζζα.  Παξφια απηά, επεηδή ε γιψζζα θαη ε ζξεζθεία δελ 

απνηεινχλ δηαρξνληθά ζηνηρεία πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα κηαο θνηλσλίαο, 

αιιά είλαη κφλν ζχκβνια, ηα νπνία εμαξηψληαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζηνξία ή ηδενινγία. 

ήκεξα ε κεηνλφηεηα ζηελ Θξάθε αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Διιάδα κφλν σο 

κνπζνπικαληθή, παξφιν πνπ έρεη κηα γισζζηθή πνηθηινκνξθία, αθνχ πεξηιακβάλεη 

ηνπξθφθσλνπο, πνκάθνπο θαη νκηιεηέο ηεο ξνκαλί
36

.  Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν 

«κεηνλφηεηα» δηαρσξίδνπκε κηα θνηλσληθή νκάδα, ε νπνία είλαη κηθξφηεξε απφ ην κηζφ 

ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο θνηλσλίαο θαη δηαθέξεη ζηα γισζζηθά, ζξεζθεπηηθά, 

θπιεηηθά ή πνιηηηζκηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά απφ ην ζχλνιν
37

. 

 Ζ κεηα-απνηθηαθή επνρή πνπ μεθίλεζε ζην ηέινο ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

θαη νινθιεξψζεθε κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, αιιά θαη ε πηψζε ηεο νβηεηηθήο 

                                                           
34

Νηθνιάνπ, Γ.(2000),Έληαμε θαη εθπαίδεπζε ησλ  αιινδαπώλ καζεηώλ ζην δεκνηηθό ζρνιείν, 

από ηελ νκνηνγέλεηα ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα, Αζήλα:ειιεληθά Γξάκκαηα,ζζ.31-33. 
35

Αλδξνχζνπ,Α.,Αζθνχλε,Ν.,(2009)., Πνιηηηζκηθή εηεξόηεηα θαη αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. 

Πξνθιήζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε, Αζήλα:Μεηαίρκην,ζ.223. 
36

Όπ.παξ.,ζ.223. 
37

Εσγξάθνπ,Α.,(2003), Γηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζηελ Δπξώπε θαη ζηελ Διιάδα, Αζήλα: 

ηππσζήησ, ζ.41. 
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έλσζεο ην 1990 πξνθάιεζε κηα λέα εμέηαζε ησλ νξψλ ηνπ «έζλνπο», ηνπ «θξάηνπο», 

θαη ηεο «εζληθήο ηαπηφηεηαο» ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε εκπεηξηθφ επίπεδν.   

 χκθσλα κε ηνλ Άληεξζνλ, ην έζλνο ζεσξείηαη κνλαδηθφ, επεηδή εθθξάδεη θάζε 

μερσξηζηφ πνιηηηζκφ πνπ ηνλ θάλεη λα δηαθξίλεηαη απφ άιια έζλε εμαηηίαο ηεο 

δηαθνξεηηθήο θαηαγσγήο, ηεο γιψζζαο ηνπ ή ηεο ζξεζθείαο ηνπ φπσο πξνθχπηνπλ απφ 

κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν
38

. Ζ εζληθή ηαπηφηεηα θαζφξηζε ηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο ζηα πιαίζηα κηαο θαληαζηαθήο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ έζλνπο πνπ έρνπλ 

σο βάζε ηνπο θνηλά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά.  Σέηνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

κπνξεί λα είλαη ε ζξεζθεία, ή ε γιψζζα πνπ ελνπνηνχλ κηα θνηλφηεηα.  ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε ηδενινγηθή ηδηαηηεξφηεηα θαζνξηζηηθφ ξφιν 

δηαδξακάηηζε ε εθπαίδεπζε, θαζψο νη έλλνηεο ηνπ «έζλνπο» θαη ηεο «εζληθήο 

ηαπηφηεηαο» ζπζρεηίζηεθαλ απφιπηα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

          Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ παηδηψλ ησλ Διιήλσλ κεηαλαζηψλ, αιιά θαη ησλ 

αιινδαπψλ πνπ ήξζαλ ζηελ Διιάδα επέβαιιαλ ηελ αλάγθε γηα κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε απψηεξν ζηφρν ηελ νκαιή έληαμε ηνπο.  Απηή ε αλάγθε ζε 

παιαηφηεξεο επνρέο δελ ππήξρε, γηαηί νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ 

ζεκεξηλψλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ έζεζαλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ νκνγελνπνίεζε θαη ηελ 

δεκηνπξγία ηεο ειιεληθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα ζέζνπλ ζην 

πεξηζψξην ζπγθεθξηκέλεο ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο, θαη εζλνηηθέο νκάδεο πνπ 

βξίζθνληαλ ζην βφξεην θαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο
39

.  Ωζηφζν, κε ηελ 

πνιππνιηηηζκηθή ρξνηά πνπ έρεη απνθηήζεη ε ζεκεξηλή ειιεληθή θνηλσλία είλαη 

δεδνκέλν φηη ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηαθηηθέο πνπ ζα εληζρχνπλ ηελ 

δηαπνιηηηζκηθή αγσγή.  Ζ δηαπνιηηηζκηθή αγσγή έρεη σο ζηφρν κέζσ ηεο κάζεζεο, νη 

γεγελείο καζεηέο λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο γηα δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο πνπ ζα δηεπξχλνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο θαη ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

εμνηθεησζνχλ κε ην δηαθνξεηηθφ.  Δπίζεο, λα παξέρνπλ ίζεο επθαηξίεο ζηνπο 

αιινδαπνχο καζεηέο ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ζηελ δσή ηνπο γηα λα κπνξνχλ λα 

εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηελ θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή ηνπο ηαπηφηεηα. 

 Άξα, νη λέεο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ζηελ Διιάδα κε ηελ έιεπζε ησλ 

αιινδαπψλ δεκηνχξγεζαλ κηα λέα θαηάζηαζε πνπ νλνκάζηεθε 

«πνιππνιηηηζκηθφηεηα».  Πνηα είλαη φκσο ε ζρέζε πνπ αλαπηχρζεθε κεηαμχ ηεο 

                                                           
38

Άληεξζνλ,Μ.,όπ.παξ.,ζ. 25-27. 
39

Γνπβηάο,Γ.,Θεξηαλφο,Κ.,όπ.παξ.,,ζ.268.  
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«πνιππνιηηηζκηθφηεηαο» θαη ηεο «δηαπνιηηηζκηθφηεηαο»; Με ηνλ φξν 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα θάλνπκε ιφγν γηα κηα θνηλσλία, ζηελ νπνία ζπλππάξρνπλ 

άλζξσπνη δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ, εζλνηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ.  πλεπψο, ε 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα απεηθνλίδεη ηελ δεδνκέλε θαηάζηαζε κηαο ρψξαο.  Αληίζεηα, ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ αλάγθε λα αλαγλσξηζηνχλ 

νη αμίεο ησλ αηφκσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο εζληθέο νκάδεο.  Αλαιχνληαο 

ηνλ δεχηεξν φξν πξνθχπηεη φηη, ην πξψην ζπλζεηηθφ «δηα» αλαθέξεηαη ζε έλλνηεο φπσο 

είλαη ε αιιειεπίδξαζε, ε ακνηβαηφηεηα, ε αιιειεγγχε θαη ην δεχηεξν ζπλζεηηθφ 

«πνιηηηζκφο» ηνλίδεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ησλ αμηψλ πνπ θέξεη θάζε 

εζληθή νκάδα απφ ηνπο ππφινηπνπο
40

.   

 Σν βαζηθφ εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη αλ ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηα ζρνιεία, θαιιηεξγεί ζηνπο γεγελείο καζεηέο ηε λννηξνπία απνδνρήο 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη εμαζθαιίδεη ζηα παηδηά κε εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ίζεο επθαηξίεο.  Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα είλαη κηα ζπλζήθε 

ζπκβίσζεο ησλ πνιηηηζκψλ, ρσξίο φκσο ζηεγαλά κεηαμχ ηνπο, δηφηη είλαη εχθνιν λα 

έρνπκε θνηλφηεηεο, νη νπνίεο δνπλ ε κηα δίπια ζηελ άιιε θαη δελ επηθνηλσλνχλ, αθνχ 

πθίζηαληαη γθέην. Ζ χπαξμε ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο νθείιεηαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα, αιιά δελ απνξξέεη απφιπηα απφ απηήλ. ηφρνο ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο είλαη λα αλαδείμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε εζληθήο θαη 

εζλνηηθήο νκάδαο, ηα νπνία ζα αλαγλσξηζηνχλ  ηζφηηκα απφ ηνπο ππφινηπνπο.  ε απηφ 

ζα ζπκβάιιεη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε κέζσ ηεο νπνίαο ζα θαιιηεξγεζεί ζηνπο 

καζεηέο ε αιιειεπίδξαζε, ε επηθνηλσλία θαη ε αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ.  

Γηα λα γίλεη πξάμε ε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80 εθαξκφζηεθαλ ηα πξψηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ κε ηελ θαζηέξσζε ησλ Σάμεσλ Τπνδνρήο (1980-

1981) θαη ησλ Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ (1982-83). ηνλ λφκν 

(2413/1996)αλαγλσξίδεηαη ε πνιππνιηηηζκηθή ρξνηά πνπ έρεη απνθηήζεη ε ειιεληθή 

θνηλσλία γηα απηφ θαζηεξψζεθε ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα.  χκθσλα 

κε ηνλ λφκν ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε νθείιεη λα νξγαλψλεη ηα ζρνιεία κε αλάινγν 

ηξφπν, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, γισζζηθέο αλάγθεο φισλ ησλ 

                                                           
40

 Γνπβηάο,Γ.,Θεξηαλφο,Κ.,όπ.παξ.,ζζ.252-253.  
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καζεηψλ
41

.  Ο λφκνο πξνέβιεπε φηη ηφζν ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο, φζν θαη ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα θαζηεξσζνχλ «εηδηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

κε δπλαηφηεηα πξφζζεησλ ή ελαιιαθηηθψλ καζεκάησλ»
42

.  Δπίζεο, ηα δεκφζηα 

ζρνιεία κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε δηαπνιηηηζκηθά ή ηα δεκφζηα ζρνιεία λα 

ιεηηνπξγνχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο σο Σάμεηο Τπνδνρήο, ηέινο λα ηδξχνληαη 

δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία κε ηελ βνήζεηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηεο εθθιεζίαο, ή 

λα ρνξεγνχληαη απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο.  Ωζηφζν, ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα έρεη αξθεηέο 

αληηθάζεηο, αθνχ δηαρσξίδεη ηνπο καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο, 

γισζζηθέο θαηεγνξίεο απφ ηνπο καζεηέο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο
43

.  πλεπψο, ζθνπφο 

ησλ Γηαπνιηηηζκηθψλ ζρνιείσλ είλαη ε παξνρή ίζεο εθπαίδεπζεο ζε καζεηέο κε 

πνιηηηζηηθέο, κνξθσηηθέο θαη θνηλσληθέο ηδηαηηεξφηεηεο γηα λα εληαρζνχλ νκαιά ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Δίθνζη ρξφληα αξγφηεξα κε ηελ εθαξκνγή 

θαηλνχξγηνπ λφκνπ (4415/2016)  ηα ζρνιεία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο  ιεηηνπξγνχλ 

σο Πεηξακαηηθά ζρνιεία Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο θαη κε ηελ εθαξκνγή 

εξεπλεηηθψλ θαη θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ αληηκεησπίδεηαη ν θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή θπιεηηθή θαηαγσγή θαη πνιηηηζκηθή 

πξνέιεπζε
44

.  Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ελ 

ιφγσ καζεηηθνχ πνιηηηζκνχ εληζρχνληαη κε ηα θαηάιιεια γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

δηδαζθαιίαο, πξνζφληα. 

 Σν ζρνιείν απνηειεί έλαλ ηδενινγηθφ κεραληζκφ ηνπ θξάηνπο πνπ ζπκβάιιεη 

ζηελ εγράξαμε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη πξνθαιεί ηελ πνιηηηζκηθή νκνγελνπνίεζε 

κέζα απφ ηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα.  Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί 

ην ζεκεξηλφ ζρνιείν έρεη άκεζε ζρέζε κε ην πσο δηακνξθψζεθαλ ηα έζλε-θξάηε.  Σα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα απνηεινχλ βαζηθνχο ππιψλεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ εζληθνχ 

«εαπηνχ» θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπκε ηνπο άιινπο ιανχο
45

.  

 

 

 

                                                           
41

Παξζέλεο,Υ.,(2020),Πνιηηηθή θαη πξαθηηθή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ αλαγθαηόηεηα 

λέσλ παηδαγσγηθώλ θαη ζεζκηθώλ πξνζεγγίζεσλ ζηηο ζύγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο, 

Αζήλα:Gutenberg,ζ.111. 
42

 Όπ.παξ.,ζ.111. 
43

 Όπ.παξ.,ζ.111. 
44

 https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/238023/nomos-4415-2016. 
45

Φξαγθνπδάθε,Α.,Γξαγψλα,Θ.όπ.παξ.,ζ.30.
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Οι Ιδεολογικοί Μητανιζμοί ηοσ Κράηοσς ζηην σπηρεζία ηοσ εθνικιζμού 

Σο ζτολικό πρόγραμμα 

 Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηεξίδεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο, 

ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, κε ηελ άθξηηε πξνζθφιιεζε ζην ηζηνξηθφ παξειζφλ. 

Απηά είλαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο πνπ πξνζπαζεί λα 

κεηαιακπαδεχζεη ζηνπο καζεηέο.  Σν κέζν γηα ηελ εγράξαμε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο 

απνηεινχλ ηφζν ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη εθαξκφδνπλ 

ηελ δηδαζθαιία ηνπο.  πλεπψο, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζηνρεχνπλ ζηελ ηδενινγηθή 

επηξξνή ησλ καζεηψλ, αθνχ πνπζελά δελ θαίλεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ εγρεηξηδίσλ φηη 

ζηελ Διιάδα θαηνίθεζαλ Δβξαίνη, Μνπζνπικάλνη θαη ιαβνκαθεδφλεο,  ελψ επηθξαηεί 

ν δηαρσξηζκφο ησλ ιαψλ ζε αλψηεξνπο θαη θαηψηεξνπο θαη ε δηαρξνληθή ζπλέρεηα ηνπ 

ειιεληζκνχ απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα.  Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε ην 

ππάξρνλ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ.  

 Αλαιπηηθφηεξα, ε «Γιψζζα» είλαη έλα κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη απφ ην 

Νεπηαγσγείν κέρξη ην Γεκνηηθφ φρη ζαλ κέζν επηθνηλσλίαο, αιιά παξνπζηάδεη ζηνπο 

καζεηέο ηελ ειιεληθή γιψζζα ζαλ έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ ζπγθξφηεζε 

ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, ζαλ έλαο δηαρξνληθφο θνξέαο πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο. 

Δπίζεο, ε ζπρλή αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξηζηηαληθήο παξάδνζεο δελ 

βνεζνχλ ηνλ αιινδαπφ καζεηή λα αληηκεησπίδεη ζεηηθά ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, αιιά 

νχηε θαη ηνλ εκεδαπφ καζεηή λα δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληέο ηνπ
46

.  Δπηπιένλ, ην κάζεκα 

«Δκείο θαη ν Κφζκνο», έρεη πεξηζζφηεξν έλαλ  θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα, 

θαζψο πνιιά ζηνηρεία ηεο εηεξφηεηαο είηε δελ αλαθέξνληαη πνπζελά είηε 

παξνπζηάδνληαη ζαλ κηα μερσξηζηή ελφηεηα κε ηίηινπο  «Άιια παηδηά ζηνλ θφζκν»  ή 

«Παηδάθηα ηνπ θφζκνπ» παξνπζηάδνληαο ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ζαλ θάηη καθξηλφ
47

.  ηα 

λεφηεξα βηβιία ηεο «Ηζηνξίαο» ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ βάζε 

ηεο απνηειεί ε εμειηθηηθή πνξεία ηνπ ειιεληζκνχ Αξραία Διιάδα - Ρψκε - Βπδάληην - 

Διιάδα ή Δπξψπε.  Σελ ίδηα ζηηγκή, δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί αλαθέξνληαη κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.  ε αληίζεζε κε ηα παιαηφηεξα 

βηβιία ηεο Ηζηνξίαο ην θπξίαξρν γεγνλφο πνπ απνηεινχζε ηνλ ππξήλα γηα ηελ 

ελζηάιαμε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ήηαλ ε Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, φπνπ κέζσ ηεο 

πεξηγξαθήο ηνπ Αγψλα αλαδεηθλπφηαλ ην πξνθίι ηνπ «θαινχ» πάληα Έιιελα θαη ην 

πξνθίι ηνπ «θαθνχ» Σνχξθνπ.  πλεπψο, ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο θαηέρεη έλα ηδηαίηεξν 
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ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, επεηδή ε «εζληθή αθήγεζε» πνπ 

δεκηνπξγεί, θαζνξίδεη ηελ ζπλέρεηα, ηελ νκνγελνπνίεζε θαη ηελ κνλαδηθφηεηαο ηνπ 

έζλνπο
48

. Σέινο, ζην κάζεκα ηεο «Κνηλσληνινγίαο» αλαπαξάγνληαη ζηεξεφηππα θαη 

πξνθαηαιήςεηο πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ απνδνρή θαη αλαγλψξηζε ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ, φπνπ απηέο νη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ 

αλαγλψξηζε φρη κφλν ηνπ «άιινπ», αιιά θαη ηνπ «εκείο»
49

.  Σν ζρνιηθφ πξφγξακκα 

ζην ειιεληθφ θξάηνο θαιιηεξγεί ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, φπσο είλαη ην 

γισζζηθφ ηδίσκα, ε εδαθηθή έθηαζε, θαη ε ηζηνξηθή κλήκε.   Ζ εζληθή ηαπηφηεηα ηείλεη 

λα δηαθνξνπνηεί ηα άηνκα ηνλίδνληαο κέζα απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηηο δηαθνξέο 

παξά ηηο νκνηφηεηεο ηνπο. 

      Δλ θαηαθιείδη, ηφζν ηα δεκφζηα φζν θαη ηα δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία δελ 

θαιιηεξγνχλ ηνλ ζεβαζκφ, ηελ ηζνηηκία θαη ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, αθνχ ν 

εζλνθεληξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε επηβάιιεη ην αθνκνησηηθφ 

κνληέιν γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη φρη εθείλν ηεο έληαμεο, 

απαηηψληαο απφ ηνλ κεηαλάζηε λα κάζεη γξήγνξα ηελ ειιεληθή γιψζζα γηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσληθήο αλέιημεο θαη δηεθδίθεζεο επθαηξηψλ ζηνλ 

ζηίβν ηεο δσήο.  Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα αλαπηχμεη ηηο δηθέο ηνπ 

δπλαηφηεηεο, παξακεξίδνληαο ηα δηθά ηνπ, ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα 

νπνία ελ ηέιεη θαηαδηθάδνληαη ζε εμαθάληζε.  Ζ θάζε πιεηνςεθνχζα ή κεηνςεθνχζα 

νκάδα αλαπηχζζεηαη μερσξηζηά θαη ην απνηέιεζκα είλαη λα δεκηνπξγνχληαη 

εμηξεκηζηηθέο ηάζεηο ζε κηα ρψξα πνπ κελ είλαη πνιππνιηηηζκηθή, αιιά ε έιιεηςε 

επηθνηλσλίαο εκπνδίδεη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ηζφηηκα.  

   Κάζε έζλνο έρεη δηθά ηνπ ήζε, ηα νπνία γηα θάπνηα άιια έζλε κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ κνλαδηθά, πεξίεξγα ή μέλα θξίλνληαο ηα απφ ηηο δηθέο ηνπο ζπλήζεηεο, 

επλνψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ εκθάληζε θαη αλάπηπμε ζπκπεξηθνξψλ φπσο είλαη ε 

μελνθνβία θαη ν ξαηζηζκφο.  Ωο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα παξαγθσληζηνχλ 

ηέηνηεο αληηιήςεηο είλαη νη αιιαγέο ζηελ θνπιηνχξα ηεο θνηλσλίαο, κε ζηφρν λα 

επηηεπρζεί ζην κέιινλ ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ε αλεθηηθφηεηα απέλαληη ζην 

μέλν/δηαθνξεηηθφ σο έλα ζεκαληηθφ βαζκφ. 

 

 
                                                           
48

Φξαγνπδάθε.Α,Γξαγψλα.Θ.,όπ.παξ.,ζ.33. 
49

 Γνπβηάο, Γ.,Θεξηαλφο,Κ.όπ.παξ.ζ.287. 



21 
 

Σασηόηηηα-Δηερόηηηα 

 Ζ δεκηνπξγία ησλ εζληθψλ-θξαηψλ ζηεξίρηεθε ζηελ δηάδνζε ηεο εζληθήο 

ηζηνξίαο, ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ κειψλ φηη ζε θάζε θξάηνο αλήθεη έλαο θνηλφο 

εζληθφο πνιηηηζκφο θαη ζην αίζζεκα ηεο εζληθήο ππεξεθάλεηαο πνπ απέθηεζαλ ηα κέιε 

ηνπ απφ ηνπο πξνγφλνπο ηνπο.  Όια απηά ζπλέβαιιαλ ζηελ ζεκειίσζε θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Ση αιιάδεη φκσο, φηαλ νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο 

άξρηζαλ λα απνθηνχλ έλαλ πινπξαιηζηηθφ ραξαθηήξα πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

αλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ ζηάζεσλ θαη νη πνιίηεο αηζζάλζεθαλ φηη ε εζληθή ηνπο 

ηαπηφηεηα απεηιείηαη;  

 Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηα άηνκα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη αλήθνπλ ζε κηα ελφηεηα, 

παξά ηηο δηαθνξέο  πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο, ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ πσο ηα 

δηθά ηνπο πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο θάλνπλ λα μερσξίδνπλ θαη λα απνηεινχλ 

θξίθνπο κηαο αέλαεο αιπζίδαο, σο «βηψκαηα» πνπ αλήθνπλ ζε έλα θαη κφλν 

ππνθείκελν.  Οη βηνγξαθηθέο εκπεηξίεο ηνπ θάζε ππνθεηκέλνπ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θάπνηνπ άιινπ
50

.  χκθσλα κε ηνλ Γθφηνβν (2002) ε ηαπηόηεηα 

δηαθξίλεηαη ζε πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή. Με ηνλ όξν «πξνζσπηθή ηαπηόηεηα», 

αλαθεξόκαζηε ζηελ εηθόλα πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό, πνπ ηνλ θάλεη λα 

είλαη μερσξηζηόο θαη κνλαδηθόο. Σα αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη θάζε άηνκν 

ην θάλνπλ λα δηαθέξεη από ηα ππόινηπα επεηδή απνηεινύλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

«πξνζσπηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο»
51

. 

 ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο ην άηνκν νξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θνηλσληθά, δειαδή 

θάζε θνξά αλάινγα κε ηνλ ρψξν πνπ βξίζθεηαη, εληάζζεη θαη αλαδεηθλχεη ζην 

πξνζθήλην ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ κέζα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ. Άξα, ε ζπκπεξηθνξά καο πάληνηε πξνζαξκφδεηαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρψξνπ πνπ αλήθνπκε.  Αμηνζεκείσην είλαη φηη 

θάζε άηνκν ζε κηα πνιχπινθε θνηλσλία έρεη πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο.  Αληίζεηα, κε ηνλ 

φξν «θνηλσληθή ηαπηφηεηα», αλαθεξφκαζηε ζηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά  κέζσ ησλ 

νπνίσλ, έλα άηνκν πξνζδηνξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ 

ηνπο γχξσ ηνπ. Μέζσ ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ην άηνκν ηνπνζεηείηαη ζε κηα 

θαηεγνξία, ζηελ νπνία ππάξρνπλ θαη άιινη φκνηνη ηνπ
52

. 
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 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε ηαπηφηεηα απφ ηελ κηα πιεπξά είλαη ε νκνηφηεηα 

αλάκεζα ζε άηνκα, νκάδεο, ή απφςεηο πνπ ηαπηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, απφ ηελ άιιε 

κπνξεί λα δειψλνπλ ην ζχλνιν ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θάλνπλ ηα 

άηνκα λα μερσξίδνπλ ην έλα απφ ην άιιν. 

 Απφ ηελ δεκηνπξγία ησλ πξψησλ θνηλσληψλ, νη άλζξσπνη αλέπηπμαλ ην 

αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ», δειαδή  επηδίσθαλ λα ελψλνληαη καδί κε άιινπο αλζξψπνπο 

γηα λα απνηειέζνπλ κηα νληφηεηα.  πγθξηκέλα, ν άλζξσπνο απέθηεζε απηνζπλείδεζε 

κέζσ ηνπ γισζζηθνχ κεραληζκνχ, κε απνηέιεζκα λα αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο 

αληηθείκελν μερσξηζηφ απφ ηνπο ππφινηπνπο γχξσ ηνπ.  Σν άηνκν κπνξεί λα αληηιεθζεί 

ηνλ εαπηφ ηνπ παξαηεξψληαο ηνλ απφ ηελ ζθνπηά ησλ γχξσ ηνπ, πνπ είλαη ζηελ ίδηα 

νκάδα κε απηφλ.  Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη κεραληζκόο αλάιεςεο ηνπ ξφινπ ηνπ 

άιινπ θαη γίλεηαη κέζσ ηεο γιψζζαο, γηα απηφ ηνλ ιφγν θαη ε επηθνηλσλία είλαη ε 

θπξηφηεξε δεκηνπξγφο ηεο ηαπηφηεηαο
53

.  

 Μέζσ ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, ν άλζξσπνο αλαδεηά άιινπο αλζξψπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο κνηάδεη ή δηαθέξεη θάηη πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα απνθηήζεη ηελ δίθε ηνπ 

«ηαπηφηεηα», άξα πξαγκαηνπνηείηαη έλαο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην «εγψ» θαη ζην 

«απηνί».  Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε δηάθξηζε αλάκεζα ζην «εγψ» θαη ζην ν «άιινο» 

θξίλεηαη απαξαίηεην λα ηελ εμεηάζνπκε απφ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζθνπηά.  Απηή ε 

δηάθξηζε μεθηλά απφ απηφλ πνπ βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε, δειαδή δεκηνπξγείηαη 

απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θπξίαξρε νκάδα θαη ν «άιινο» ζεσξεί φηη 

είλαη ππνδεέζηεξνο,  δηφηη θέξεη δηαθνξεηηθά γλσξίζκαηα απφ απηά πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

νκάδα ηνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαπηφηεηαο πνπ απνθηά ν θάζε άλζξσπνο 

ηξνπνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη εθθξάδνληαη  κε 

ηηο αλάινγεο ζπκπεξηθνξέο.  Ζ ηαπηφηεηα καο ζα θαζνξίζεη αλ ζα ηαπηηζηνχκε ή φρη κε 

ηνλ ζπλάλζξσπν καο ζε κηα θνηλσληθή πεξίζηαζε.  Ζ δηαδηθαζία φκσο κέζσ ηεο νπνίαο 

ν άλζξσπνο ζα αλαγλσξίζεη ηελ εηεξφηεηα πξνέξρεηαη απφ ηηο ηδενινγίεο πνπ απνθηνχλ 

απφ ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία έρνπλ κεγαιψζεη.   

 Με ηελ ηαχηηζε νη άλζξσπνη αθνκνηψλνληαη ή δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο γχξσ 

ηνπο.  πλεπψο, ζα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εαπηνχ ηνπο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα εληαρζνχλ ζε κηα θνηλφηεηα θαη παξάιιεια ζα 

εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ηελ αηνκηθφηεηα ηνπο.  Απφ ηελ ζηηγκή φκσο πνπ ζα εληαρζνχλ 

ζε έλα θπξίαξρν έζλνο, ππάξρεη ελδερφκελν λα ρξεηαζηεί λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ εθ 
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λένπ, δηφηη ν θάζε άλζξσπνο θέξεη πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο.  Απηέο νη ηαπηφηεηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ δελ είλαη ηπραίεο, επεηδή θάζε θνηλφηεηα έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζηνηρείν 

φπσο είλαη ε γιψζζα, ε ζξεζθεία, ε ηζηνξία ή ε θαηαγσγή πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ ζπλνρή 

ηεο. Απηά ηα γλσξίζκαηα βνεζνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο γχξσ ηνπο 

σο «ζπληξφθνπο».  Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ζηνηρεία αλαγλψξηζεο 

γχξσ απφ ηα νπνία νηθνδνκείηαη κηα θνηλφηεηα
54

.  

 Με ηελ παξαπάλσ απνζαθήληζε ηεο πξνζσπηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο 

ηαπηφηεηαο ζα δηαιεπθάλνπκε ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα.  Αλ εμεηάζνπκε 

ηελ Διιάδα κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ζα παξαηεξήζνπκε φηη είλαη κηα πινπξαιηζηηθή 

ρψξα.  Μηα απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη κηα πνιππνιηηηζκηθή ρψξα είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηηο πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο. Όηαλ γηα παξάδεηγκα, κηα  

κεηαλαζηεπηηθή νκάδα εληάζζεηαη ζε έλα θπξίαξρν έζλνο ηεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

έξζεη ζε επαθή κε δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ δηαθνξεηηθνχο 

δπλεηηθνχο εαπηνχο
55

. 

 Δλψ ζηελ Διιάδα δεκηνπξγνχληαη πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο ηαπηνρξφλσο 

ππάξρνπλ νκάδεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα αλαπηχμνπλ κηα 

θαη κφλν ηαπηφηεηα, φπσο είλαη ε ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ.  Γηα παξάδεηγκα, νη γπλαίθεο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηνπ Ηζιάκ ηνπο επηβάιιεηαη λα αθνινπζνχλ έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο, λα έρνπλ κηα κφλν ηαπηφηεηα, ε νπνία δελ δηαρσξίδεηαη απφ 

ηνπο πνιιαπινχο ξφινπο πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη κέζα ζηελ θνηλσλία.  Δπνκέλσο, ηα 

άηνκα ηεο θπξίαξρεο νκάδαο εμαθνινπζνχλ λα δηαηεξνχλ ηηο πνιιαπιέο ηνπο 

ηαπηφηεηεο, ελψ γχξσ ηνπο ππάξρνπλ κεηνλφηεηεο πνπ έρνπλ κφλν κία.  Όηαλ φκσο, 

έρνπκε κηα ηαπηφηεηα ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην πνπ δνχκε βιέπνπκε πνιιέο 

ηαπηφηεηεο, εάλ δελ είρακε απηά ηα γθέην ηεο θάζε ηαπηφηεηαο μερσξηζηά ζα ήκαζηαλ 

κηα πξαγκαηηθή πινπξαιηζηηθή θνηλσλία.  Δπίζεο, ε Ρνκά είλαη κηα κεηνλνηηθή νκάδα, 

ε νπνία γίλεηαη απνδέθηεο πνιιψλ αξλεηηθψλ ζρνιίσλ, αθνχ αληηκεησπίδνληαη 

ζηεξενηππηθά ηφζν ζε ζεζκηθφ επίπεδν φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε.  Ζ 

θαηαζθεπή ηεο κεηνλνηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ Ρνκά  γίλεηαη απφ ηελ  εζλνπνηεηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο, ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηδενινγία ηνπ 

έζλνπο
56

.   
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 Ζ ηαπηφηεηα ηνπ θάζε αλζξψπνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ κηα πνηθηιία 

ζπκπεξηθνξψλ, ε νπνία έρεη πξνθαζνξηζηεί κέζα απφ απζαίξεηεο επηζπκίεο ζην πιαίζην 

ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ.  Άξα, θάζε θνηλσλία έρεη δηακνξθψζεη ην δηθφ ηεο ζχζηεκα 

αμηψλ ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε κηα άηππε ζπλαίλεζε.  χκθσλα θαη κε φζα έρνπλ 

αλαθεξζεί ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, θάζε θνηλφηεηα έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζηνηρείν 

ζπλνρήο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα θνηλσληθά ππνθείκελα αλαγλσξίδνπλ ζηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπο σο φκνηνπο ηνπο.   Οη θπιεηηθέο, εζλνηηθέο, εζληθέο, γισζζηθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο νκνηφηεηεο πνπ ζπγθξφηεζαλ ηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο είραλ σο 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο αληίζηνηρεο δηαθνξέο, νη νπνίεο είλαη εκθαλείο. 

Ηδηαίηεξα ε νξζφδνμε ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο Έιιελεο γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ ειιεληθφηεηα ηνπο.  Πξφθεηηαη γηα κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε 

ζξεζθεία απνηειεί δείγκα παηξησηηζκνχ πνπ βνεζά ηα κέιε κηαο θνηλφηεηαο λα 

αλαγλσξίδνπλ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο σο φκνηνχο ηνπο
57

.  Δπίζεο, ε εζληθή ηαπηφηεηα 

απνηειεί έλα ζηνηρείν έληαμεο ησλ αηφκσλ ζε επίζεκα αλαγλσξηζκέλεο 

ζπιινγηθφηεηεο.  Σφζν ε εζληθή, φζν θαη ε ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα πηζηνπνηνχληαη κε 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο απφ ην θξάηνο. ε έλα θξάηνο φκσο κπνξεί λα ππάξρνπλ 

θαη άηππεο ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο κε αλαγλσξίζηκεο, πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηνπο 

πνιίηεο, φρη κε ηηο αξρέο.  χκθσλα κε ηνλ Γθφηνβν (2001) θαη νη δχν πεξηπηψζεηο 

ζεσξνχληαη σο θνηλσληθά γεγνλόηα
58

.  Όηαλ, ινηπφλ, ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ηαπηφηεηα 

γηα λα ηαπηηζηνχκε κε άιινπο αλζξψπνπο πνπ θέξνπλ ηα ίδηα γλσξίζκαηα κε εκάο, 

νηηδήπνηε δηαθνξεηηθφ πξνθχςεη ηείλνπκε λα ην πεξηζσξηνπνηνχκε θνηλσληθά.  Καηά 

ζπλέπεηα, ε ηαπηφηεηα θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ή αιιηψο «εηεξφηεηα» είλαη απαξαίηεην 

λα εμεηαζηνχλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν πνπ ππάξρνπλ, αιιά θαη πψο κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηηο δεζπφδνπζεο ηδέεο πνπ πξνυπάξρνπλ ζε κηα θνηλσλία.  

 Ζ δηαθνξεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ δεκηνχξγεζε κηα λέα θαηάζηαζε κε 

απνηέιεζκα ε ζπιινγηθή αλαγλψξηζε θαη ην αηνκηθφ δηθαίσκα ζηελ δηαθνξά λα 

πξνκελχνπλ λέεο θαηαζηάζεηο.  Έηζη ινηπφλ, ε ιέμε «εηεξφηεηα» αληηθαζηζηά ηελ 

«νκνγελνπνίεζε» θαη ν «κνλνπνιηηηζκφο» αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ 

«πνιππνιηηηζκηθφηεηα»
 59

.  Κάζε άλζξσπνο κπνξεί λα αλαδεηθλχεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ, 

αιιά θαη λα δηεθδηθεί ηελ εηεξφηεηα ηνπ.  Ζ εηεξφηεηα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κφλν 
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φηαλ γίλεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ πνπ ππάξρεη αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

ππνθεηκέλσλ. Γηα απηφ θάζε θνηλσλία πξνζπαζεί λα αλαδεηθλχεη ηηο αμίεο ηεο, ψζηε λα 

εμπςψζεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο θαη λα επηθξίλεη ηελ εηεξφηεηα. Ζ παγθνζκηνπνίεζε 

ζπλέβαιιε θαζνξηζηηθά ζε απηέο ηηο αιιαγέο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη αληηιεπηφο ν 

«εαπηφο» θαη ν «άιινο», θαζψο απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη θνηλσλίεο δελ είλαη «θιεηζηέο», 

αιιά ππάξρεη αλνκνηνγέλεηα ε ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ ζην όιν ζα απνθηήζεη λέν 

λφεκα
60

.  πλεπψο, θάζε έζλνο δελ πξέπεη λα δειψλεη φηη απαξηίδεηαη κφλν απφ 

φκνηνπο ηνπ, αιιά λα αλαδεηθλχεη φιεο ηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο(πξφζθπγεο, 

παιηλλνζηνχληεο, κεηαλάζηεο) πνπ θηινμελεί, επεηδή βξίζθνληαη ζηελ αθάλεηα. 

Πξφθεηηαη γηα πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ ππάξρνπλ ζε έλαλ εζληθφ θξάηνο, νη νπνίεο 

κπνξεί λα είλαη εζληθέο, εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο κεηνλφηεηεο πνπ είλαη 

αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θπξίαξρν έζλνο κέζσ δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ.  

 Αλ ζθεθηνχκε φηη ε εηεξφηεηα είλαη ην αληίζεην ηεο ηαπηφηεηαο, ηφηε πξέπεη λα 

θαηαιάβνπκε ηελ δηαιεθηηθή ζρέζε πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο.  Ζ ηαπηφηεηα θαζνξίδεη 

ηελ εηεξφηεηα, αθνχ ε θπξίαξρε νκάδα αλαδεηθλχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνπ ηελ 

πξνζδηνξίδνπλ θαη θαη' επέθηαζε βάζεη απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο  δηαθξίλεη 

δηαθνξεηηθά γλσξίζκαηα άιισλ αηφκσλ πνπ ζεσξεί φηη ηελ απεηινχλ.  Γηα λα 

δηαζθαιίζεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο ε θπξίαξρε νκάδα, ηείλεη λα ραξαθηεξίδεη αξλεηηθά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε αηφκνπ πνπ είλαη θνξέαο ηνπο ζε απνθιεηζκφ, θαηαπίεζε ή 

δησγκφ.  Κξίλεηαη ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε φηη ε εηεξφηεηα αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζε κηα ρψξα κεηαβάιιεηαη. 

χκθσλα κε ηνλ Γθφγθα (2011),  αλ επηδηψμνπκε λα αλαιχζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο εηεξφηεηαο κε βάζε ηελ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ζα  δηαθξίλνπκε ηηο αλεμάξηεηεο 

θαη ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηεο. Ωο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζεσξνχληαη ε 

νηθνλνκία, ε πνιηηηθή θαη σο εμαξηεκέλεο ε ζξεζθεία, ε γιψζζα θαη ε θπιή.  Αλ νη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηξνπνπνηεζνχλ ζα αιιάμνπλ θαη νη εμαξηεκέλεο
61

.  

 Ζ «δηαπνιηηηζκηθή» παηδαγσγηθή έλαο λένο θιάδνο ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο 

πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εθπαηδεπηηθά δηθαηψκαηα 

απηψλ ησλ κεηνςεθηθψλ νκάδσλ.  Ο φξνο «δηαπνιηηηζκηθή» είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο 

κε ηελ ιέμε εηεξφηεηα, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Γθφηνβν (2001) δειψλεη ηηο 

δηαθνξεηηθέο εζληθέο, εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη γισζζηθέο ηδηνκνξθίεο ηνπ 
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καζεηηθνχ πιεζπζκνχ
62

. Αμηνζεκείσηε είλαη ε απνζαθήληζε ηνπ φξνπ 

«δηαπνιηηηζκηθή», φπνπ ε πξφζεζε «δηα» ππνδεηθλχεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ εηεξφηεηαο θαη ηελ πνιηηηζκηθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

γεγελείο
63

. θνπφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο είλαη λα εμεηάζεη πψο 

αιιειεπηδξνχλ ηα άηνκα πνπ είλαη ή αλαγλσξίδνληαη σο δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο π.ρ. 

ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ζρνιείν, ζηηο παξέεο ζπλνκήιηθσλ θ.ν.θ.  Δπίζεο, εμεηάδεη πψο 

αλαγλσξίδεηαη ν «άιινο», ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη κεηαλάζηεο ή πξφζθπγαο ζηελ 

Διιάδα.  Άξα, απηφο ν θιάδνο δελ αζρνιείηαη κφλν αλ θνηλσληθνπνηνχληαη ηα άηνκα 

πνπ ινγίδνληαη σο δηαθνξεηηθά, αιιά  θαη κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζπιινγηθνχ «εγψ» θαη 

ηνπ ζπιινγηθνχ «άιινπ» ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο
64

.   

 Ζ δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ εηεξφηεηα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζε κηα θνηλφηεηα.  Όκσο ζηνλ 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θάζε καζεηήο αλήθεη ζε πνιιαπιέο ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ν θαζέλαο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζην θχιν, ζηελ 

ειηθία, ζε νηθνλνκηθφ ή θνηλσληθφ ή γεσγξαθηθφ επίπεδν. ε ζρέζε κε ηελ 

δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή νη δηαθνξνπνηήζεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην εζληθφ, 

εζλνηηθφ, ζξεζθεπηηθφ θαη γισζζηθφ ππφβαζξν ηνπ θαζελφο, άξα θαη ε εηεξφηεηα πνπ 

ζα πξνθχςεη ζα βαζηζηεί ζε απηέο ηηο δηαθνξέο, ε νπνία θαζηζηά ηα κέιε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ εζληθνχ θξάηνπο λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα
65

.  ε 

απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη απαξαίηεην λα δηεπθξηλίζνπκε φηη  ν φξνο πνιηηηζκηθή 

ηαπηόηεηα δελ είλαη κηα πξφζζεηε κνξθή εηεξφηεηαο, αιιά ιεηηνπξγεί ζαλ φξνο 

«νκπξέια» γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εηεξφηεηαο. Ζ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα 

ππνδειψλεη ηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο, ηηο ηδηφηεηεο θάζε νκάδαο κε ηελ νπνία ηαπηίδνπκε ηα 

γλσξίζκαηα πνπ θέξεη έλα άηνκν κε ηα φκνηά ηνπ θαη ηα δηαθνξνπνηνχκε απφ απηά πνπ 

αλήθνπλ ζε κηα άιιε ηαπηφηεηα
66

.    

 πλεπψο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ν ξφινο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο  

είλαη λα ππεξβαίλεη ηηο δηαθνξέο ζε εζληθφ ή επξσπατθφ επίπεδν θαη λα νδεγεί ηνπο 

καζεηέο ζε έλα επίπεδν εδξαίσζεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ θέξεη 

θάζε άλζξσπνο. θνπφο, ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε παξνρή ίζσλ 

επθαηξηψλ, λα ζπλππάξρνπλ φινη νη ιανί, ψζηε λα θαηαπνιεκεζνχλ νη πνιηηηζκηθέο θαη 
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εζληθέο δηαθνξέο. Πξφθεηηαη γηα κηα πξφθιεζε πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε 

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν, αθνχ νθείιεη λα 

δηαπαηδαγσγήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ απνδνρή ησλ ηδηαηηεξνηήησλ, 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ 

επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.  Όια απηά κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ αιιαγή 

ηνπ αλαιπηηθνχ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ
67

.        
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Μονηέλα εκπαιδεσηικής διατείριζης ηης εηερόηηηας 

Σα κνληέια δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηηο ρψξεο ππνδνρήο 

γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, ψζηε λα εληαρζνχλ 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σα κνληέια Αγσγήο είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Σν κνληέιν ηεο αθνκνίσζεο  

 Με ηελ δηαδηθαζία ηεο αθνκνίσζεο νη αιινδαπνί καζεηέο δελ βξίζθνληαη ζε 

θακία αιιειεπίδξαζε κε ηνπο γεγελείο, αθνχ ν κεηαλάζηεο ή αιινδαπφο καζεηήο 

πξέπεη λα ζπγρσλεπζεί κε ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο.  Δίλαη κηα δηαδηθαζία 

ακηγψο κνλφπιεπξε θαη εθαξκφδεηαη ζε κνλνγισζζηθά θαη κνλνπνιηηηζκηθά ζρνιεία, ε 

νπνία έρεη ζηφρν λα αθνκνηψζεη ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο φζν ην δπλαηφλ 

γξεγνξφηεξα, ψζηε λα ππάξρεη αξκνληθή ιεηηνπξγία ζηελ θνηλσλία.  χκθσλα κε απηφ 

ην κνληέιν, νη αιινδαπνί καζεηέο είλαη απαξαίηεην λα κάζνπλ ηελ γιψζζα θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ηεο θπξίαξρεο νκάδαο, άξα απνθφπηεη ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο απφ ηα 

πνιηηηζηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά
68

. 

 

2.Σν κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο 

 Καζψο ζην κνληέιν ηεο αθνκνίσζεο αζθήζεθε απζηεξή θξηηηθή, δηαηππψζεθε 

ε άπνςε λα ηξνπνπνηεζνχλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ψζηε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ε ελζσκάησζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία.  Σν 

κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο πξνέβιεπε φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα ηζνξξνπία αλάκεζα 

ζηηο πιεηνςεθνχζεο θαη ηηο κεηνςεθνχζεο νκάδεο, γηα απηφ ηνλ ιφγν θάζε κεηνλνηηθή 

νκάδα νθείιεη απφ ηελ κηα πιεπξά λα δηαηεξεί ηα δηθά ηεο πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη 

απφ ηελ άιιε λα ζπκβηβάδεηαη κε ηηο αμίεο θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο.  Ωο 

θνξείο ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ κπνξνχλ λα δέρνληαη επηδξάζεηο ή λα αζθνχλ θαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο.  Δπίζεο, έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη ίζεο 

επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε.  πλεπψο, κε ην κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο αλαγλσξίδεηαη 

νπνηαδήπνηε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα
69

.   

 

3.Σν πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν 

 Σν πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν ζηεξίδεηαη ζηνλ πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ πνπ 

νθείιεη λα έρεη θάζε ρψξα. ηφρνο ηνπ είλαη λα ζπλππάξρνπλ νη δηαθνξεηηθνί 

πνιηηηζκνί καδί θαη ρσξηζηά.  Έηζη, ινηπφλ, θάζε ρψξα απέθηεζε κηα γισζζηθή θαη 
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πνιηηηζκηθή πνιιαπιφηεηα πνπ ελίζρπζε ηελ εθπαίδεπζε θαη έπαςε πηα λα ηζρχεη ε 

κνλνγισζζηθή θαη κνλνπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Ο 

πνιηηηζκηθφο πινπξαιηζκφο είλαη θαζνξηζηηθφο, ψζηε ε θνηλσλία λα ιεηηνπξγεί 

αξκνληθά, δηφηη ε ρψξα ππνδνρήο ζέβεηαη, αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ηηο πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο θάζε κεηνςεθηθήο νκάδαο.  Σέινο, ην ελ ιφγσ κνληέιν επηδηψθεη κέζα 

απφ ηα ζρνιηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα λα εμνηθεησζνχλ θαη λα ζεβαζηνχλ νη γεγελείο 

καζεηέο ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα.  

 

4. Σν αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν 

 Σν αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν αλαπηχρζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ '80 ζηελ Μ. 

Βξεηαλία θαη ηελ Οιιαλδία σο αληίδξαζε ζηα πξνεγνχκελα κνληέια. ηφρνο ηνπ 

κνληέινπ ήηαλ ε θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο πνπ ππήξραλ ζηελ 

θνηλσλία, αιιά θαη ζηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα.  Ο ξαηζηζκφο δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο 

ζεζκνχο ηεο θνηλσλίαο θαη αζθείηαη απφ δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο ζε άιιεο, γηα 

απηφ ζθνπφο ηνπ κνληέινπ είλαη ε ηζφηεηα ηφζν ζηελ θνηλσλία φζν θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε
70

.   

 

5.Σν δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν 

 Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δελ έρεη αθνκνησηηθφ πξφζεκν, αιιά ζηνρεχεη 

ζηελ ηζφηηκε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ πνιηηηζκψλ κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη αμηνπνηεί ηα γλσξίζκαηα ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ σο πεγή γλψζεο θαη 

πξνζσπηθήο εμέιημεο
71

. χκθσλα κε ηελ Rey von Almen ε αλάιπζε ηνπ φξνπ 

«δηαπνιηηηζκηθφηεηα» απνδεηθλχεη αθξηβψο απηή ηελ δηαδηθαζία, δειαδή, ε πξφζεζε 

«δηα» δειψλεη ηελ αληαιιαγή, ηελ ηζνηηκία ή ηελ αιιειεγγχε, θαη ε ιέμε «πνιηηηζκφο» 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ δσήο θαη ηελ ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ
72

.   
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ηερεόησπα και προκαηαλήυεις 

 Σα ζηεξεφηππα απνηεινχλ γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ κία 

νπνηαδήπνηε θνηλσληθή θαηεγνξία θαη ηα κέιε ηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ζπγθξνηεί ην θάζε άηνκν ηελ θνηλσληθή ηνπ ηαπηφηεηα. Πξφθεηηαη γηα ηηο 

απινπζηεπκέλεο εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα κηα νκάδα αηφκσλ, νη νπνίεο έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί απφ ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηνπ θάζε αλζξψπνπ. Σα ζηεξεφηππα, 

δειαδή, είλαη ζαλ κηα γελίθεπζε, πνπ ηελ βξίζθνπκε έηνηκε ή ηείλνπκε λα ηελ 

θαηαζθεπάδνπκε επεξεαζκέλνη απφ ηηο πνιηηηζκηθέο καο γλψζεηο πνπ απνθηνχκε θαη 

θαηά απηφ ηνλ ηξφπν λα αμηνινγνχκε ηηο θαηαζηάζεηο.  Όκσο, ηα ζηεξεφηππα δελ 

βνεζνχλ ηα άηνκα λα θξίλνπλ θαηάιιεια ηα γεγνλφηα θαη ίζσο λα νδεγνχληαη ζε 

ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα
73

.  

 χκθσλα κε ηνλ θνηλσληνγλσζηηθφ ηνκέα, ν θνηλσληθφο καο θφζκνο 

απνηειείηαη απφ θνηλσληθά ππνθείκελα θαη αληηθείκελα πνπ κπνξνχκε ζηαδηαθά λα ηα 

αλαγλσξίδνπκε απφ ηελ θαζεκεξηλή καο εκπεηξία. Απφ ηελ αξρή ηεο δσήο καο 

πξνζιακβάλνπκε πιεξνθνξίεο, πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα νξγαλψλνπκε ηελ 

ζθέςε καο.  Ωζηφζν, ηα ζηεξεφηππα θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο 

θαη πξνζπαζνχλ λα ηηο νξγαλψζνπλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ή λα επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο καο.  πλεπψο, ε αληίιεςε πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη γηα ηνλ θνηλσληθφ καο 

θφζκν είλαη ζηεξενηππηθά δνκεκέλε, αθνχ εμαξηάηαη απφ ην πνιηηηζκηθφ παξειζφλ θαη 

παξφλ ηνπ θαζελφο.  Σα ζηεξεφηππα είλαη εηθφλεο, απφςεηο, ζηάζεηο γηα κηα θνηλσληθή 

νκάδα θαη επηβάιινπλ κηα αληίιεςε πνπ δελ δηαθνξνπνηείηαη γηα ηα κέιε ηεο, 

ππνδεηθλχνληαο πνηα είλαη ε ζέζε ηεο ζηελ θνηλσλία.  Οπνηαδήπνηε αληίιεςε γηα ηηο 

δηαθνξέο ηνπ θαζελφο δελ έρεη θακηά εθηίκεζε, θαζψο ππεξηζρχεη ε άπνςε γηα ηελ 

νκάδα.  Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ηείλνπκε λα αμηνινγνχκε ηα άηνκα ζχκθσλα κε ηελ 

αληίιεςε πνπ έρνπκε γηα ηελ νκάδα.  Αλ θαη πξφθεηηαη γηα κηα ιαλζαζκέλε, αλαθξηβή 

αμηνιφγεζε θαη νξγάλσζε πνπ θάλνπκε γηα ηηο νκάδεο πνπ απαξηίδνπλ κηα θνηλσλία, 

ηα ζηεξεφηππα παξφια απηά απνηεινχλ ηνπο κεζνιαβεηέο αλάκεζα ζε εκάο θαη ζηα 

κέιε ηνπ θνηλσληθνχ καο θφζκνπ πνπ καο πεξηβάιινπλ
74

.  Σα ζηεξεφηππα βνεζνχλ 

ηνπο αλζξψπνπο ηα θαηεγνξηνπνηνχλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηνπ άιινπο αλζξψπνπο 

πνπ αλήθνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα αλάινγα κε ηελ εζληθή, θπιεηηθή ή 

ζεμνπαιηθή ηνπο ηαπηφηεηα
75

.  

                                                           
73

Παξζέλεο,Υ.,(2020),όπ.παξ.,ζζ.164-166.  
74

 Όπ., παξ.,ζζ.167-170. 
75

 Εψληνπ - ηδέξε ,Α., (2012), ύγρξνλεο εληαμηαθέο πξνζεγγίζεηο, Αζήλα:πεδίν, ζ.451.  



31 
 

 Με ηνλ φξν πξνθαηάιεςε αλαθεξφκαζηε ζηηο αξλεηηθέο απφςεηο ή αληηιήςεηο 

πνπ κπνξεί λα έρεη έλα άηνκν γηα κηα άιιε θνηλσληθή νκάδα, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ 

θπιή, ηελ ζξεζθεία, ην θχιν ή ηελ εζληθφηεηα.  Δπίζεο, αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαη θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο νη πξνθαηαιήςεηο κπνξεί λα θηάζνπλ θαη ζην επίπεδν ησλ 

δηαθξίζεσλ.  Οη πξνθαηαιήςεηο δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη απφ 

ηηο γλψζεηο πνπ απνθηά έλα άηνκν θαηά ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία απφ ην θνληηλφ ηνπ 

πεξηβάιινλ. Έηζη, ινηπφλ, ην παηδί καζαίλεη απφ κηθξή ειηθία λα δηαηεξεί κηα αξλεηηθή 

ζηάζε γηα δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη λα ηηο θξίλεη ρσξίο λα δηαζέηεη επαξθείο 

πιεξνθνξίεο γηα απηέο
76

.  Ζ πξνθαηάιεςε είλαη κηα αληίιεςε πνπ έρνπκε 

δεκηνπξγήζεη εθ ησλ πξνηέξσλ γηα κηα θνηλσληθή νκάδα ρσξίο λα ηελ ζηεξίδνπκε ζε 

απνδείμεηο.  ην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο νη αιινδαπνί καζεηέο βηψλνπλ ηηο 

ζηεξενηππηθέο θαη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ ηνπο εκεδαπνχο ζπκκαζεηέο ηνπ 

επεηδή έρνπλ δηαθνξεηηθά εζληθά, θπιεηηθά ή ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δλ 

θαηαθιείδη, ηα ζηεξεφηππα φπσο θαη νη πξνθαηαιήςεηο είλαη ηδενινγηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ππνζηεξηθηηθνί θαη λνκηκνπνηεηηθνί κεραληζκνί 

πνπ εδξαηψλνπλ ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο ζηελ θνηλσλία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76

 Όπ.παξ.,ζζ.452-453. 



32 
 

Δρεσνηηικό μέρος 

1. Έρεσνα  

1.1. κοπός ηης έρεσνας και ερεσνηηικά ερφηήμαηα 

 Ο ζθνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη λα αλαθαιχςεη πνηα είλαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ 

δηακνξθψλνπλ νη εκεδαπνί καζεηέο ηνπ Λπθείνπ απέλαληη ζε ζπκκαζεηέο ηνπο κε 

δηαθνξεηηθή εζληθή θαηαγσγή ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  Ζ έξεπλα έρεη σο 

γεληθφ ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ θξηηεξίσλ βάζεη ησλ νπνίσλ, νη γεγελείο καζεηέο 

δηακνξθψλνπλ ηελ άπνςε ηνπο γηα ηελ εηεξφηεηα.  Μέζσ ηεο έξεπλαο ζα εμεηαζηνχλ 

ζπκπεξηθνξέο εθθνβηζκνχ θαη πεξηζσξηνπνίεζεο ζηα παηδηά δηαθνξεηηθψλ 

εζληθνηήησλ.  χκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ηέζεθαλ ηα αθφινπζα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1.Βάζεη πνηψλ θξηηεξίσλ νη εκεδαπνί καζεηέο ζπγθξνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο 

ζην πξφζσπν ησλ αιινδαπψλ ζπκκαζεηψλ ηνπο; 

2.Πνηά είλαη ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηα παηδηά ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη 

ζηα ζπλνκήιηθά ηνπο δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο, ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο; 

3.Μπνξεί ε δηαθνξεηηθφηεηα λα θαηαζηεί απνδεθηή ηφζν απφ ηελ νηθνγέλεηα φζν θαη 

απφ ηελ θνηλφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο;  

4.Οη ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ επηβεβαηψλνπλ πνηα κνληέια δηαρείξηζεο ηεο 

εηεξφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε πξνηηκνχλ; 

1.2. Τπόθεζη έρεσνας 

 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη γεγελείο καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηηο ζξεζθεπηηθέο 

ζηάζεηο ή ηηο ζηάζεηο ησλ αιινδαπψλ έλαληη ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο εζληθφηεηαο. 

1.3. Πληθσζμός-δείγμα ηης έρεσνας 

 Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ εξσηεκάησλ, ν πιεζπζκφο καο είλαη νη καζεηέο 

Λπθείνπ.  Δπεηδή, δελ ήηαλ εχθνιε ε πξφζβαζε ζε καζεηέο Λπθείνπ, θξίζεθε 

απαξαίηεην ην δείγκα ηεο έξεπλαο λα είλαη θνηηεηέο, δηφηη κφιηο είραλ νινθιεξψζεη ηελ 

ζρνιηθή ηνπο πνξεία.   Ωο θνηηεηέο είλαη πεξηζζφηεξν θαηαζηαιαγκέλνη θαη ψξηκνη, κε 

απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνπλ κε απνζηαζηνπνίεζε ην θαηλφκελν ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο φπσο δηαδξακαηίζηεθε ζηα ζρνιηθά ηνπο ρξφληα.  Καηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο δεηγκαηνιεςίαο βαζηζηήθακε ζε έλα ηπραίν δείγκα, πνπ ζχκθσλα κε ηνπο John 
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Creswell θαη David Creswell θάζε άηνκν απφ ηνλ πιεζπζκφ έρεη ηελ ίδηα πηζαλφηεηα 

λα επηιεγεί.
77

  

1.4. Δρεσνηηική μέθοδος και ερεσνηηικό εργαλείο 

 Σν είδνο ηεο έξεπλαο πνπ επηιέρζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εξγαζία ήηαλ ε 

κηθηή, αθνχ κε ηελ ρξήζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ νδεγεζήθακε ζηελ πνηνηηθή 

εξκελεία ηνπο.  Αθφκε, ηα εξσηήκαηα καο έρνπλ σο ζηφρν λα αλαθαιπθζνχλ νη ιφγνη 

θαη νη αηηίεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δξάζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ.  Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ 

ρξήζε ηεο κηθηήο έξεπλαο κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε θαιχηεξα ηηο πξνζσπηθέο 

απφςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ, θάηη πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κφλν κε ηελ ρξήζε ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ.  

 Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ 

ζπιινγή αμηφπηζησλ απαληήζεσλ θαη δεδνκέλνπ φηη βαζηζηήθακε ζηελ επηινγή ηεο 

ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, επηιέμακε ην εξσηεκαηνιφγην, 

δηφηη πιεξνχζε ηνπο φξνπο αλσλπκίαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. ηφρνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ λα εμάγεη πιεξνθνξίεο γηα ζεκαληηθέο εκπεηξίεο ζηελ δσή ηνπ 

ππνθεηκέλνπ, δειαδή πψο ηεο εξκελεχεη θαη ηηο θαηαλνεί ν ίδηνο.  

 

1.5. Καηαζκεσή ερφηημαηολογίοσ 

 Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε κε ηέηνην ηξφπν, πνπ πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο 

αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ ψζηε λα θαιχπηνληαη ηέζζεξηο βαζηθνί παξάγνληεο: ν 

πξψηνο παξάγνληαο, αθνξά ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία νη γεγελείο καζεηέο ζπγθξφηεζαλ 

ηελ έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο. Οη εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εδψ ήηαλ νη 

4,5,6,12,15,17. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο, αθνξά ηελ ζπκκεηνρή ή ηελ απνρή ησλ 

αιινδαπψλ ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πνηα είλαη ε  ζρέζε πνπ πξνθχπηεη 

κεηαμχ ηνπο απφ ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία, θαη πεξηειάκβαλε ηηο εξσηήζεηο 

5,5.α.,6,8,9,19,21. Ο ηξίηνο παξάγνληαο, αθνξά ηελ γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ 

εκεδαπψλ καζεηψλ ησλ θαζεγεηψλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο έλαληη ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ, νη εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη 8,8.α,10,17,18,19,20.α,22.α.  Ο 

ηέηαξηνο παξάγνληαο, ζρεηίδεηαη κε ηα κνληέια δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο θαη πνηα 

κνληέια θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ νη γεγελείο καζεηέο ζχκθσλα κε ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ηνπο, νη εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εδψ ήηαλ νη 11,11.α,12,12.α,13,15,17. 

                                                           
77

 Creswell,J., Creswell, D.(2019), ρεδηαζκόο έξεπλαο, Πξνζεγγίζεηο Πνηνηηθώλ, Πνζνηηθώλ 

θαη Μεηθηώλ Μεζόδσλ, Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα: Ζιίαο αληνπξίδεο, Παλεπηζηήκην 

Θεζζαιίαο, Σδέλε Παγγέ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ζει.197. 
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1.6. Γιαδικαζία τορήγηζης 

 Σν εξσηεκαηνιφγην πξνσζήζεθε ζε πνηθίιεο νκάδεο ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, ζε θνηηεηέο πνπ αλήθνπλ ηφζν ζε παηδαγσγηθέο φζν θαη «θαζεγεηηθέο» 

ζρνιέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ.  Ζ ρνξήγεζή ηνπ έγηλε δηαδηθηπαθά γηα ιφγνπο 

ακεζφηεηαο, επθνιίαο ζηε ρνξήγεζε, γηα λα γίλεη γξήγνξε ιήςε απνηειεζκάησλ θαη λα 

ζπιιέμνπκε έλα ηθαλνπνηεηηθφ δείγκα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.  Ζ αλάξηεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε ζηελ πιαηθφξκα Google Docs, φπνπ θαη παξέκεηλε αλαξηεκέλν 

θαηά ηνλ κήλα Μάξηην ηνπ 2021 θαη θαηέγξαςε ηηο απαληήζεηο 153 αηφκσλ.  ηελ 

εθαξκνγή Google Docs ηα απνηειέζκαηα κπνξνχζακε λα ηα βξνχκε νκαδνπνηεκέλα, 

ψζηε λα θάλνπκε ηελ επεμεξγαζία ηνπο.  

 

1.7. Ανάλσζη ερφηημαηολογίοσ 

 Μεηά ηελ ιήςε ησλ απαληήζεσλ, πξνρσξήζακε ζηελ ιεπηνκεξή θαηαγξαθή 

ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε γξαθεκάησλ ζηα ππνινγηζηηθά θχιια.  Σα γξαθήκαηα 

απεηθνλίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ έρνπλ επηιέμεη θάζε κία απφ ηηο 

πξνηεηλφκελεο  απαληήζεηο.  Δπίζεο, θάησ απφ θάζε γξάθεκα έρεη δηεπθξηληζηεί πφζνη 

είλαη νη άλδξεο, πφζεο είλαη νη γπλαίθεο, πφζνη είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη πφζνη άλσ ησλ 

22 εηψλ.  ηελ ζπλέρεηα, κε ηελ βνήζεηα ηνπ excel πξνρσξήζακε ζε κηα ζεηξά απφ 

ζπζρεηηζκνχο πξνθεηκέλνπ λα εξεπλήζνπκε ηελ ζπλάθεηα πνπ παξνπζηάδνπλ δχν ή 

πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο κεηαμχ ηνπο θαη απηφ κπνξνχζακε λα ην πξαγκαηνπνηήζνπκε 

επηιέγνληαο δηάθνξεο εξσηήζεηο ή απαληήζεηο ηαπηνρξφλσο, αλάινγα κε ηνλ 

ζπζρεηηζκφ πνπ επηδηψθακε θάζε θνξά.  Έηζη, ηα ππνινγηζηηθά θχιια καο δηεπθφιπλαλ 

ζηελ απνζήθεπζε θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ απνηειεζκάησλ καο.  
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1.8. Περιοριζμοί ηης έρεσνας 

1.8.1. Άγνοια πραγμαηολογικών ζηοιτείφν  

 Απφ ηελ αξρή γλσξίδακε φηη ζηελ εξεπλά καο νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

απαληήζεσλ ζα δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ εξκελεία ηνπο, δηφηη νη 

θνηηεηέο δελ κπνξνχζαλ λα δηαθξίλνπλ κεηαμχ ζξεζθεχκαηνο θαη εζληθφηεηαο, θαζψο 

αλέθεξαλ φηη νη Δβξαίνη είλαη έζλνο.  

 

1.8.2. Περιοριζμένη ανηιπροζφπεσηικόηηηα  

 Πηζαλφλ λα ζεσξεζεί φηη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεη ε έξεπλα 

αθνξά ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο.  Πξάγκαηη, ηα δεδνκέλα πνπ ιάβακε 

θαηά ηε δηεμαγσγή πξνεξρφηαλ απφ θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

απνθιεηζηηθά.  Ωζηφζν, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη επεηδή νη ζπγθεθξηκέλνη θνηηεηέο 

πξνέξρνληαη απφ φιε ηελ Διιάδα ζεσξήζακε φηη ην δείγκα καο έρεη κηα γεσγξαθηθή 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα.  
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Παροσζίαζη δεδομένφν με γραθήμαηα 

 ηελ παξνχζα ελφηεηα πξαγκαηνπνηήζακε ηελ θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ, 

παξαζέηνληαο θάησ απφ ην θάζε γξάθεκα πφζνη άλδξεο θαη πφζεο γπλαίθεο δήισζαλ 

θάζε επηινγή, φπσο επίζεο πφζα άηνκα ήηαλ κέρξη 22 εηψλ θαη πφζνη άλσ ησλ 22 εηψλ.  

 

1.Φχιν 

 

ηελ έξεπλα καο ζπκκεηείραλ 153 ππνθείκελα εθ ησλ νπνίσλ, νη 33 είλαη άλδξεο θαη 

120 γπλαίθεο. Απφ απηνχο νη 98 είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη νη 55 άλσ ησλ 22 ρξφλσλ. 
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2.Πηζηεχεηε φηη ε ζπλχπαξμή ζαο κε ζπκκαζεηέο ζαο δηαθνξεηηθήο εζληθήο θαηαγσγήο 

ήηαλ: 

 

ηελ εξψηεζε 2, 5 ππνθείκελα απάληεζαλ φηη ήηαλ δχζθνιε ε ζπλχπαξμε εθ ησλ 

νπνίσλ, νη 2 είλαη άλδξεο θαη  3 γπλαίθεο.  Απφ απηνχο ηνπο 5, νη 3 είλαη κέρξη 22 

ρξνλψλ θαη νη 2 άλσ ησλ 22. Δπίζεο, 18 άηνκα δήισζαλ αδηάθνξε, νη 4 είλαη άλδξεο 

θαη νη 14 γπλαίθεο.  Απφ ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα νη 10 είλαη κέρξη 22 ρξνλψλ θαη νη 8 

άλσ ησλ 22 ρξνλψλ.  ηελ ζπλέρεηα, 26 ππνθείκελα απάληεζαλ ζεηηθή, απφ απηνχο νη 6 

είλαη άλδξεο θαη 20 γπλαίθεο,19 άηνκα είλαη κέρξη  22 ρξνλψλ θαη 7 άλσ ησλ 22.  Πνιχ 

ζεηηθή επέιεμαλ 23 άηνκα, 6 απφ απηνχο είλαη άλδξεο θαη 17 γπλαίθεο, 16 άηνκα είλαη 

κέρξη 22 εηψλ θαη 7 άλσ ησλ 22.  Σέινο, θαλνληθή δήισζαλ 81 άηνκα, απφ απηνχο νη 

15 είλαη άλδξεο θαη 66 γπλαίθεο. Οη ειηθίεο 50 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 

31αηφκσλ άλσ ησλ 22. Όπσο παξαηεξείηαη θαλέλαο δελ δήισζε πνιχ δχζθνιε.   
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3.Πηζηεχεηε φηη ππήξραλ ζπγθεθξηκέλεο κεηνλνηηθέο νκάδεο ζην ζρνιείν πνπ 

θαζηζηνχζαλ δχζθνιε ηελ ζπλχπαξμή ζαο καδί ηνπο; 

 

ηελ εξψηεζε 3, 24 άηνκα δειψλνπλ λαη, νη 9 απφ απηνχο είλαη άλδξεο θαη νη 15 

γπλαίθεο, 13 άηνκα είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη  11 άλσ ησλ 22.  ηελ ζπλέρεηα, 129 άηνκα 

απάληεζαλ φρη, απφ απηνχο 24  είλαη άλδξεο θαη 105 γπλαίθεο, 85 ππνθείκελα είλαη 

κέρξη 22 εηψλ θαη 44 άλσ ησλ 22. 
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3.α.Αλ ΝΑΗ, πνηεο  ήηαλ; 

 

ηελ εξψηεζε 3.α, 37  ππνθείκελα δειψλνπλ ηνπο Αιβαλνχο καζεηέο, απφ απηνχο 9 

είλαη άλδξεο θαη 28  γπλαίθεο, 25 άηνκα είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 12 άλσ ησλ 22. 

Αληίζεηα, 7 άηνκα δειψλνπλ Παθηζηαλνχο καζεηέο, 1 είλαη άλδξαο θαη  6 γπλαίθεο. Σα 

6  άηνκα είλαη κέρξη  22 εηψλ θαη 1 είλαη άλσ ησλ 22. Ρνκά δειψλνπλ 6  άηνκα, εθ ησλ 

νπνίσλ 3 είλαη γπλαίθεο θαη 3 άλδξεο. Οη 3 είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη νη ππφινηπνη 3 άλσ 

ησλ 22. Ζ ηειεπηαία νκάδα πνπ δειψλεηαη απφ 4 άηνκα είλαη νη χξηνη. Καη ηα 4  

ππνθείκελα είλαη γπλαίθεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 2 είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη νη ππφινηπεο 2 

άλσ ησλ 22. 
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4.Πηζηεχεηε φηη ήηαλ ζσζηφ πνπ θνηηνχζαηε ζε θνηλφ ζρνιείν καδί κε αιινδαπνχο 

ζπκκαζεηέο ζαο; 

 

ηελ εξψηεζε 4, 143 ππνθείκελα απαληνχλ λαη, 29  απφ απηνχο είλαη άλδξεο θαη 114  

γπλαίθεο. Οη ειηθίεο ησλ 90 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ 53 άλσ ησλ 

22. Αληηζέησο, 10 άηνκα δειψλνπλ φρη, απφ απηνχο νη 4  είλαη άλδξεο θαη νη 6  

γπλαίθεο. Απφ ηνπο 10, νη 8 είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη νη 2 άλσ ησλ 22. 

 

 

5.Πψο πηζηεχεηε φηη πξαγκαηνπνηείηαη ε ελζσκάησζε ησλ αιινδαπψλ ζηελ ζρνιηθή 

κνλάδα: 
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ηελ εξψηεζε 5, 13 άηνκα απαληνχλ πνιχ δχζθνια, θαη νη 13 είλαη γπλαίθεο, εθ ησλ 

νπνίσλ νη 11  είλαη κέρξη  22 εηψλ θαη νη 2 άλσ ησλ 22. Γχζθνια δειψλνπλ 85  άηνκα, 

απφ απηνχο νη 19 είλαη άλδξεο θαη νη 66  γπλαίθεο. Απφ απηνχο νη 47  είλαη κέρξη 22 

εηψλ θαη 38 άλσ ησλ 22. ηελ ζπλέρεηα, 53 άηνκα δειψλνπλ φηη ήηαλ εχθνιε ε 

ελζσκάησζε ηνπο ζηελ ζρνιηθή κνλάδα, απφ απηνχο νη 12  είλαη άλδξεο θαη 41  άηνκα 

γπλαίθεο. Οη ειηθίεο  39  αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 14  αηφκσλ άλσ ησλ 22. 

Σέινο, πνιχ εχθνια δειψλνπλ 2  άηνκα θαη νη 2  είλαη άλδξεο, 1 κέρξη 22 εηψλ θαη ν 

άιινο άλσ ησλ 22. 

 

6.Έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπο ζην ζρνιείν; 

 

ηελ εξψηεζε 6, 128  άηνκα απαληνχλ λαη εθ ησλ νπνίσλ, 28  είλαη άλδξεο θαη 100 

γπλαίθεο, νη ειηθίεο 79 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 49 είλαη άλσ ησλ 22. Όρη 

θαίλεηαη λα δειψλνπλ 25 άηνκα, απφ απηνχο νη 5 είλαη άλδξεο θαη 20  γπλαίθεο, Οη 

ειηθίεο 19 ππνθεηκέλσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 6 αηφκσλ άλσ ησλ 22.  
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6.α Αλ ΝΑΗ, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα απφ: 

 

ηελ εξψηεζε 6.α, 71 άηνκα δειψλνπλ φηη θαηαβιήζεθε αηνκηθή πξνζπάζεηα απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, απφ απηνχο νη 13 είλαη άλδξεο θαη νη 58 γπλαίθεο.  Γηα  40 

εξσηψκελνπο νη ειηθίεο ηνπο είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη γηα 31 άλσ ησλ 22 εηψλ. 

Αληηζέησο, 82 άηνκα ππνζηεξίδνπλ φηη ππήξμε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα απφ ηνπο 

θαζεγεηέο εθ ησλ νπνίσλ, νη 20 είλαη άλδξεο θαη νη 62 γπλαίθεο. Οη ειηθίεο 58 

εξσηψκελσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ 24 άλσ ησλ 22 εηψλ. 

 

ηελ εξψηεζε 6.α, 91 ππνθείκελα απαληνχλ φηη ππήξμε αηνκηθή πξνζπάζεηα εθ κέξνπο 

θάζε καζεηή γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, απφ απηνχο 23 είλαη 

άλδξεο θαη 68 γπλαίθεο. Οη ειηθίεο 49 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ, ελψ 42 είλαη άλσ 

ησλ 22 εηψλ. Δπηπξνζζέησο, 62 άηνκα δειψλνπλ φηη νη καζεηέο πξνζπάζεζαλ 
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ζπιινγηθά γηα λα εληαρζνχλ νη αιινδαπνί ζπκκαζεηέο ηνπο ζην ζρνιείν, απφ απηνχο νη 

10 είλαη άλδξεο θαη 52 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 49 εξσηεζέλησλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 

ησλ ππφινηπσλ 13 άλσ ησλ 22 εηψλ. 

 

 

ηελ εξψηεζε 6.α, 82 ππνθείκελα δήισζαλ φηη νη γνλείο θαηέβαιιαλ αηνκηθή 

πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ αιινδαπψλ ζηελ ζρνιηθή κνλάδα, απφ απηνχο νη 

17 είλαη άλδξεο θαη 65 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 45 ππνθεηκέλσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 

ησλ ππφινηπσλ 37 άλσ ησλ 22 εηψλ. Σέινο, 71 άηνκα απάληεζαλ φηη ν ζχιινγνο 

γνλέσλ ζπλέβαιιε ζηελ πξνζαξκνγή ησλ αιινδαπψλ ζηελ ζρνιηθή κνλάδα, απφ 

απηνχο νη 16 είλαη άλδξεο θαη 55 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 53 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ 

θαη ησλ ππφινηπσλ 18 άλσ ησλ 22 εηψλ. 
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7. πκκεηείραλ νη αιινδαπνί ζπκκαζεηέο ζαο ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο; 

 

ηελ εξψηεζε 7, 143 ππνθείκελα απάληεζαλ λαη, απφ απηνχο 32 είλαη άλδξεο θαη 111 

γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο  90 εξσηεζέλησλ είλαη κέρξη 22 εηψλ, θαη ησλ ππφινηπσλ 53 άλσ 

ησλ 22 εηψλ. Δπίζεο, φρη απάληεζαλ 10 άηνκα, απφ απηνχο 1 είλαη άλδξαο θαη 9 

γπλαίθεο, νη ειηθίεο 8 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 2 άλσ ησλ 22 εηψλ. 

 

 

 

8. πκκεηείραλ νη αιινδαπνί ζπκκαζεηέο ζαο ζηνπο ενξηαζκνχο ησλ εζληθψλ 

επεηείσλ; 
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ηελ εξψηεζε 8, 129 ππνθείκελα δειψλνπλ φηη νη αιινδαπνί καζεηέο ζπκκεηείραλ 

ζηνπο ενξηαζκνχο ησλ εζληθψλ επεηείσλ εθ ησλ νπνίσλ 30 είλαη άλδξεο θαη  99 

γπλαίθεο. Οη ειηθίεο  81 εξσηεζέλησλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ 48 άλσ 

ησλ 22 εηψλ. Αληηζέησο, 24 άηνκα απάληεζαλ φρη, απφ απηνχο 3 είλαη άλδξεο θαη 21 

γπλαίθεο. Οη ειηθίεο 17 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 7 αηφκσλ άλσ ησλ 22 εηψλ.  

 

 

 

8.α.ε πεξίπησζε πνπ απείραλ, ζπκάζηε πνηαο εζληθφηεηαο ήηαλ;  

 
 

ηελ εξψηεζε 8.α, 35 ππνθείκελα απάληεζαλ φηη νη αιινδαπνί ζπκκαζεηέο ηνπο δελ 

ζπκκεηείραλ ζηνπο ενξηαζκνχο ησλ εζληθψλ επεηείσλ, απφ απηνχο 6 είλαη άλδξεο θαη 

29 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο γηα 24 άηνκα είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη γηα 11 ππνθείκελα άλσ 

ησλ 22 εηψλ. 7 άηνκα δήισζαλ φηη νη ζπκκαζεηέο ηνπ απφ ην Παθηζηάλ δελ 

ζπκκεηείραλ, απφ απηνχο 1 είλαη άλδξαο θαη 6 γπλαίθεο, νη ειηθίεο 4 αηφκσλ είλαη κέρξη 

22 εηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ 3 άλσ ησλ 22 εηψλ. Δπίζεο, 3 άηνκα απάληεζαλ φηη νη 

καζεηέο απφ ηελ πξία δελ ζπκκεηείραλ, είλαη φιεο γπλαίθεο, νη 2 είλαη κέρξη 22 εηψλ 

θαη 1 άηνκν άλσ ησλ 22 εηψλ.  Σέινο, 2 άηνκα απάληεζαλ παηδηά απφ ηελ Ρνπκαλία 1 

άηνκν είλαη άλδξαο θαη 1 γπλαίθα, έλαο είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη ν άιινο άλσ ησλ 22 

εηψλ. 
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9. Πηζηεχεηε φηη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ δηαηεξνχληαη ή 

ράλνληαη ζην ζρνιείν; 

 

ηελ εξψηεζε 9, 67 άηνκα απάληεζαλ φηη δηαηεξνχληαη, απφ απηνχο 17 είλαη άλδξεο 

θαη 50 γπλαίθεο, νη ειηθίεο 42 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ 25 άλσ 

ησλ 22 εηψλ. Όηη ράλνληαη ππνζηήξημαλ 86 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ, 16 είλαη άλδξεο θαη 

70 γπλαίθεο, νη ειηθίεο γηα 56 άηνκα είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη γηα 30 άηνκα άλσ ησλ 22 

εηψλ.   
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9.α Πνηεο κεηνλνηηθέο νκάδεο δηαηήξεζαλ θαη πνηεο έραζαλ ηα πνιηηηζκηθά ηνπο 

ζηνηρεία;   

 

ηελ εξψηεζε 9.α, 81 ππνθείκελα απάληεζαλ φηη νη Αιβαλνί καζεηέο δηαηήξεζαλ ηα 

πνιηηηζκηθά ηνπο ζηνηρεία, απφ απηνχο 20 είλαη άλδξεο θαη 61 γπλαίθεο, νη ειηθίεο 52 

αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 29 αηφκσλ άλσ ησλ 22 εηψλ.  Αληίζεηα, δήισζαλ φηη 

έραζαλ 72 άηνκα απφ απηνχο, 13 είλαη άλδξεο θαη 59 γπλαίθεο, νη ειηθίεο γηα 46 άηνκα 

είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη γηα 26 άηνκα άλσ ησλ 22 εηψλ.  

 

 

71 ππνθείκελα απάληεζαλ φηη νη Αθγαλνί καζεηέο δηαηήξεζαλ ηα πνιηηηζκηθά ηνπο 

ζηνηρεία, απφ απηνχο 13 είλαη άλδξεο θαη 58 γπλαίθεο, νη ειηθίεο γηα 40 άηνκα είλαη 

κέρξη 22 εηψλ θαη γηα 31 άηνκα άλσ ησλ 22 εηψλ.  Αληίζεηα, 82 άηνκα ππνζηεξίδνπλ 
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φηη έραζαλ ηα πνιηηηζκηθά ηνπο ζηνηρεία, απφ απηνχο 20 είλαη άλδξεο θαη 62 γπλαίθεο, 

νη ειηθίεο γηα 58 άηνκα είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη γηα 24 άηνκα άλσ ησλ 22 εηψλ.  

 

68 άηνκα δήισζαλ φηη νη Βνχιγαξνη καζεηέο δηαηήξεζαλ ηα πνιηηηζκηθά ηνπο ζηνηρεία 

απφ απηνχο 15 είλαη άλδξεο θαη 53 γπλαίθεο, νη ειηθίεο γηα 44 ππνθείκελα είλαη κέρξη 

22 εηψλ θαη γηα 24 άλσ ησλ 22 εηψλ. Αληίζεηα, 85 εξσηψκελνη απάληεζαλ φηη έραζαλ 

ηα πνιηηηζκηθά ηνπο ζηνηρεία νη Βνχιγαξνη καζεηέο απφ απηνχο 18 είλαη άλδξεο θαη 67 

γπλαίθεο, νη ειηθίεο γηα 54 άηνκα είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 31 αηφκσλ άλσ ησλ 22 εηψλ. 

 

77 ππνθείκελα απάληεζαλ φηη Ηξαλνί καζεηέο δηαηήξεζαλ ηα πνιηηηζκηθά ηνπο ζηνηρεία 

απφ απηνχο 18 είλαη άλδξεο θαη 59 γπλαίθεο. 44 άηνκα είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 33 άλσ 

ησλ 22 εηψλ. Αληίζεηα, 76 εξσηψκελνη δήισζαλ φηη έραζαλ νη Ηξαλνί καζεηέο ηα 
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πνιηηηζκηθά ηνπο ζηνηρεία απφ απηνχο 15 είλαη άλδξεο θαη 61 γπλαίθεο. 54 άηνκα είλαη 

κέρξη 22 εηψλ θαη 22 άλσ ησλ 22 εηψλ. 

 

79 ππνθείκελα απάληεζαλ φηη νη Παθηζηαλνί καζεηέο δηαηήξεζαλ ηα πνιηηηζκηθά ηνπο 

ζηνηρεία εθ ησλ νπνίσλ, 14 είλαη άλδξεο θαη 65 γπλαίθεο. Απφ απηνχο 47 είλαη κέρξη 22 

εηψλ θαη 32 άλσ ησλ 22 εηψλ.  Όηη έραζαλ ηα πνιηηηζκηθά ηνπο ζηνηρεία δήισζαλ 74 

άηνκα απφ απηνχο 19 είλαη άλδξεο θαη 55 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 51 αηφκσλ είλαη κέρξη 

22 εηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ 23 άλσ ησλ 22 εηψλ.  

 

72 άηνκα απάληεζαλ φηη νη Ρνπκάλνη καζεηέο δηαηεξνχλ ηα πνιηηηζκηθά ηνπο ζηνηρεία 

απφ απηνχο 18 είλαη άλδξεο θαη 54 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο  44 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 

εηψλ θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο 28 άλσ ησλ 22 εηψλ.  Αληηζέησο, 81 άηνκα ππνζηήξημαλ 

φηη έραζαλ ηα πνιηηηζκηθά ηνπο ζηνηρεία εθ ησλ νπνίσλ, 15 είλαη άλδξεο θαη 66 

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Γηαηήξεζαλ Έραζαλ

Πακιζηανοί

66

68

70

72

74

76

78

80

82

Γηαηήξεζαλ Έραζαλ

Ροσμάνοι



50 
 

γπλαίθεο. Οη ειηθίεο γηα 54 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη γηα 27 άηνκα άλσ ησλ 22 

εηψλ.   

 

83 άηνκα απάληεζαλ φηη νη χξηνη καζεηέο δηαηήξεζαλ ηα πνιηηηζκηθά ηνπο ζηνηρεία 

απφ απηνχο 18 άηνκα είλαη άλδξεο θαη 65 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 52 εξσηψκελσλ είλαη 

κέρξη 22 εηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ 31 άλσ ησλ 22 εηψλ.  Αληηζέησο, 70 άηνκα δήισζαλ 

φηη νη χξηνη καζεηέο ράλνπλ ηα πνιηηηζκηθά ηνπο ζηνηρεία, απφ απηνχο 15 είλαη άλδξεο 

θαη 55 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 46 ππνθεηκέλσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 24 αηφκσλ άλσ 

ησλ 22 εηψλ.  
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10. Πηζηεχεηε φηη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θάζε κεηνλνηηθήο νκάδαο πξέπεη λα 

παξακέλνπλ ζηελ ηδησηηθή ηνπο ζθαίξα, κε ζθνπφ λα κελ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα 

ζηελ ρψξα ππνδνρήο; 

 

ηελ εξψηεζε 10, 45 ππνθείκελα απάληεζαλ φηη θάζε κεηνλνηηθή νκάδα πξέπεη λα 

δηαηεξεί ηα πνιηηηζκηθά ηεο ζηνηρεία ζηελ ηδησηηθή ηεο ζθαίξα, απφ απηνχο 13 είλαη 

άλδξεο θαη 32 γπλαίθεο, νη ειηθίεο 32 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 13 άηνκα είλαη 

άλσ ησλ 22 εηψλ.  ηελ ελ ιφγσ εξψηεζε, 108 άηνκα δήισζαλ φρη, απφ απηνχο 20 

είλαη άλδξεο θαη 88 γπλαίθεο, νη ειηθίεο 66 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 42 αηφκσλ 

άλσ ησλ 22 εηψλ.    
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11.Πηζηεχεηε φηη ζηελ εθπαίδεπζε πξέπεη λα ππάξμεη ηζφηεηα γηα φια ηα παηδηά 

αλεμαξηήησο ηεο εζληθήο/θπιεηηθήο ηνπο πξνέιεπζεο κε ζθνπφ ηελ  θαηαπνιέκεζε 

ξαηζηζηηθψλ πξνηχπσλ; 

 

ηελ εξψηεζε 11, 147 άηνκα απάληεζαλ φηη λαη πξέπεη λα ππάξμεη ηζφηεηα γηα φια ηα 

παηδηά, απφ απηνχο 30 είλαη άλδξεο θαη 117 γπλαίθεο, νη ειηθίεο 94 ππνθεηκέλσλ είλαη 

κέρξη 24 εηψλ θαη 53 αηφκσλ άλσ ησλ 22 εηψλ.  Αληίζεηα, φρη απάληεζαλ 6 άηνκα, απφ 

απηνχο 3 είλαη άλδξεο θαη 3 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 4 ππνθεηκέλσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ 

θαη 2 αηφκσλ άλσ ησλ 22 εηψλ.  

12.Πηζηεχεηε φηη εμαηηίαο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ρξνηάο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ ε 

εθπαίδεπζε πξέπεη λα θαιιηεξγεί ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ ζεβαζκφ θαη ηελ αιιειεγγχε; 
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ηελ εξψηεζε 12, 150 άηνκα δήισζαλ φηη λαη ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα θαιιηεξγεί ηνλ 

δηαπνιηηηζκηθφ ζεβαζκφ θαη ηελ αιιειεγγχε, απφ απηνχο 33 είλαη άλδξεο θαη 117 

γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 95 εξσηψκελσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ 55 άλσ 

ησλ 22 εηψλ.  Ωζηφζν, κφλν 3 άηνκα απάληεζαλ φρη εθ ησλ νπνίσλ, θαη νη 3 είλαη 

γπλαίθεο κέρξη 22 εηψλ. 

 

 

 

13.Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζηα ζρνιεία καο είλαη εζλνθεληξηθφ. Πηζηεχεηε φηη πξέπεη 

λα γίλεη πεξηζζφηεξν πινπξαιηζηηθφ; 

 

 
  

ηελ εξψηεζε 13, 117 άηνκα απάληεζαλ φηη λαη πξέπεη λα γίλεη πεξηζζφηεξν 

πινπξαιηζηηθφ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζηα ζρνιεία, απφ απηνχο 21 είλαη άλδξεο θαη 

96 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο γηα 73 άηνκα είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη γηα 44 ππνθείκελα άλσ 

ησλ 22 εηψλ.  Μφλν 36 άηνκα ππνζηήξημαλ φηη ην αλαιπηηθφ ζρνιηθφ πξφγξακκα πξέπεη 

λα παξακείλεη φπσο έρεη, απφ απηνχο 12 είλαη άλδξεο θαη 24 γπλαίθεο, νη ειηθίεο 25 

αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη γηα 11 άηνκα άλσ ησλ 22 εηψλ.    
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14.Πηζηεχεηε φηη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαιιηεξγνχλ ζηνπο εκεδαπνχο καζεηέο ηελ 

απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο; 

 

 
 

ηελ εξψηεζε 14, 59 ππνθείκελα δήισζαλ φηη λαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαιιηεξγνχλ 

ζηνπο εκεδαπνχο καζεηέο ηελ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο, απφ απηνχο 18 είλαη άλδξεο θαη 

41 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο  39 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 20 εξσηψκελσλ άλσ ησλ 22 

εηψλ.  Αληίζεηα, 94 άηνκα απάληεζαλ φρη, φηη δελ θαιιηεξγείηαη ζηνπο εκεδαπνχο ε 

απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα εθ ησλ νπνίσλ 15 είλαη άλδξεο θαη 79 

γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο  59 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ 35 άλσ ησλ 22 

εηψλ.  
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15.Πηζηεχεηε φηη νη αιινδαπνί καζεηέο πξέπεη λα δηδάζθνληαη κφλν ηελ ειιεληθή 

γιψζζα, κε απνηέιεζκα λα δηεπθνιχλεηαη ηφζν ε πξνζαξκνγή ηνπο, φζν θαη ε 

παξακνλή ηνπο ζην ζρνιείν; 

 

ηελ εξψηεζε 15, 60 ππνθείκελα απάληεζαλ λαη, νη αιινδαπνί καζεηέο λα 

δηδάζθνληαη κφλν ηελ ειιεληθή γιψζζα γηα λα δηεπθνιχλεηαη ηφζν ε πξνζαξκνγή ηνπο 

φζν θαη ε παξακνλή ηνπο ζην ζρνιείν, απφ απηνχο 19 είλαη άλδξεο θαη 41 γπλαίθεο.  Οη 

ειηθίεο 40 ππνθεηκέλσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ 20 άλσ ησλ 22 εηψλ. 

Ωζηφζν, 93 άηνκα ππνζηήξημαλ φρη, λα κελ δηδάζθνληαη νη αιινδαπνί ηελ ειιεληθή 

γιψζζα εθ ησλ νπνίσλ, 14 είλαη άλδξεο θαη 79 γπλαίθεο. Οη ειηθίεο 58 αηφκσλ είλαη 

κέρξη 22 εηψλ θαη 35 αηφκσλ άλσ ησλ 22 εηψλ.  
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16.Πηζηεχεηε φηη νη εκεδαπνί καζεηέο επεξεάδνληαη ζρεηηθά κε ηελ εηεξφηεηα απφ: 

 

ηελ εξψηεζε 16, 31 ππνθείκελα δήισζαλ φηη νη εκεδαπνί καζεηέο επεξεάδνληαη 

ζρεηηθά κε ηελ εηεξφηεηα απφ ην ζρνιείν σο ζεζκηθή νληφηεηα, απφ απηνχο 5 είλαη 

άλδξεο θαη 26 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 21 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 10 άηνκα άλσ 

ησλ 22 εηψλ.  ηελ ζπλέρεηα, 68 άηνκα απάληεζαλ ην ζρνιείν σο θνηλσληθή κνλάδα, 

απφ απηνχο 13 είλαη άλδξεο θαη 55 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 43 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ 

θαη 25 αηφκσλ άλσ ησλ 22 εηψλ.  Σνπο γνλείο επέιεμαλ 82 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ, 17 

είλαη άλδξεο θαη 65 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 54 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 28 αηφκσλ 

άλσ ησλ 22 εηψλ.  Σνπο ζπλνκειίθνπο δήισζαλ 83 άηνκα απφ απηνχο, 18 είλαη άλδξεο 

θαη 65 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 56 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 27 αηφκσλ άλσ ησλ 22 

εηψλ.  Σα Μ.Μ.Δ. δήισζαλ 64 άηνκα απφ απηνχο, 11 είλαη άλδξεο θαη 53 γπλαίθεο. Οη 

ειηθίεο 43 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 21 άηνκα άλσ ησλ 22 εηψλ. Σέινο, ηα 

θνηλσληθά δίθηπα δήισζαλ 75 άηνκα, απφ απηνχο 15 είλαη άλδξεο θαη 60 γπλαίθεο.  Οη 

ειηθίεο 49 ππνθεηκέλσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 26 άλσ ησλ 22 εηψλ.  
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17.Παξαηεξήζαηε αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο εκεδαπψλ ζπκκαζεηψλ ζαο εηο βάξνο 

αιινδαπψλ; 

 

ηελ εξψηεζε 17, 9 ππνθείκελα απάληεζαλ πνηέ, απφ απηνχο 1 είλαη άλδξαο θαη 8 

γπλαίθεο. Οη ειηθίεο 8 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 1 άηνκν είλαη άλσ ησλ 22 εηψλ.  

πάληα απάληεζαλ 76 άηνκα, απφ απηνχο 25 είλαη άλδξεο θαη 51 γπλαίθεο. Οη ειηθίεο 

50 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 26 αηφκσλ άλσ ησλ 22 εηψλ.  πρλά, απάληεζαλ 61 

άηνκα, απφ απηνχο 6 είλαη άλδξεο θαη 55 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 38 αηφκσλ είλαη κέρξη 

22 εηψλ θαη 23 αηφκσλ άλσ ησλ 22 εηψλ.  Σέινο, πνιχ ζπρλά απάληεζαλ 7 άηνκα απφ 

απηνχο 1 είλαη άλδξαο θαη 6 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 2 ππνθεηκέλσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ 

θαη 5 άλσ ησλ 22 εηψλ. 
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18.Οη παξαπάλσ ζπκπεξηθνξέο ήηαλ ζηνρεπκέλεο πξνο καζεηέο ζπγθεθξηκέλεο εζληθήο 

θαηαγσγήο; 

 

 

ηελ εξψηεζε 18,  87 ππνθείκελα απάληεζαλ λαη, εθ ησλ νπνίσλ 15 είλαη άλδξεο θαη 

72 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 50 ππνθεηκέλσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 37 αηφκσλ άλσ ησλ 

22 εηψλ.  Όρη, απάληεζαλ 66 ππνθείκελα απφ απηνχο 18 είλαη άλδξεο θαη 48 γπλαίθεο. 

Οη ειηθίεο 48 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη ππφινηπσλ 18 άλσ ησλ 22 εηψλ. 

 

 

18.α. Αλ ΝΑΗ, πνηεο ήηαλ –θπξίσο- νη ζηνρνπνηεκέλεο νκάδεο; 
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ηελ εξψηεζε 18.α, 105 ππνθείκελα δήισζαλ ηνπο Αιβαλνχο καζεηέο, απφ απηνχο 23 

είλαη άλδξεο θαη 82 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 66 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 39 άηνκα 

είλαη άλσ ησλ 22 εηψλ. 18 ππνθείκελα δήισζαλ ηνπο Αθγαλνχο καζεηέο απφ απηνχο 3 

είλαη άλδξεο θαη 15 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 8 ππνθεηκέλσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 10 

άλσ ησλ 22 εηψλ.  ηελ ζπλέρεηα, 12 ππνθείκελα δήισζαλ ηνπο Βνχιγαξνπο καζεηέο 

απφ απηνχο, 4 είλαη άλδξεο θαη  8 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 7 ππνθεηκέλσλ είλαη κέρξη 22 

εηψλ θαη 5 άλσ ησλ 22 εηψλ. 4 άηνκα δήισζαλ Γεσξγηαλνχο καζεηέο 2 άλδξεο θαη 2 

γπλαίθεο. Οη ειηθίεο 2 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 2 άλσ ησλ 22 εηψλ.  Δπίζεο, 

Παθηζηαλνχο καζεηέο δήισζαλ 33 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 5 είλαη άλδξεο θαη 28 

γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 19 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 14 αηφκσλ άλσ ησλ 22 εηψλ. 

Ρνπκάλνπο καζεηέο δήισζαλ 7 άηνκα απφ απηνχο 4 είλαη άλδξεο θαη 3 γπλαίθεο.  Οη 

ειηθίεο 4 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 3 άλσ ησλ 22 εηψλ.  Σέινο, 4 άηνκα δήισζαλ 

χξηνπο καζεηέο, θαη νη 4 είλαη γπλαίθεο, 3 είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 1 άλσ ησλ 22 εηψλ.  

 

 

 

 

19. Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκαζεηέο ζνπ έδεημαλ ελδηαθέξνλ λα γλσξίζνπλ ζηνηρεία ηεο 

θνπιηνχξαο ησλ αιινδαπψλ ζπκκαζεηψλ ζαο;  

 

ηελ εξψηεζε 19, 23 ππνθείκελα απάληεζαλ γηα φινπο, απφ απηνχο 7 είλαη άλδξεο θαη 

16 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 16 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ 7 άλσ ησλ 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Γηα φινπο Γηα νξηζκέλνπο Γηα θαλέλαλ



60 
 

22 εηψλ. Αληηζέησο, γηα νξηζκέλνπο δήισζαλ 83 άηνκα, απφ απηνχο 17 είλαη άλδξεο 

θαη 66 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο  57 ππνθεηκέλσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ 

26 άλσ ησλ 22 εηψλ.  Σέινο, γηα θαλέλαλ επέιεμαλ 47 άηνκα, απφ απηνχο 9 είλαη 

άλδξεο θαη 38 γπλαίθεο. Οη ειηθίεο 25 εξσηεζέλησλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη γηα ηνπο 

ππφινηπνπο 22 άλσ ησλ 22 εηψλ.  

 

 

19.α. . Αλ  επηιέμαηε ην «γηα νξηζκέλνπο», πνηα ήηαλ ε ρψξα πξνέιεπζεο; 

 

ηελ εξψηεζε 19.α, Αιβαλία δήισζαλ 54 άηνκα απφ απηνχο, 11 είλαη άλδξεο θαη 43 

είλαη γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 36 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 18 αηφκσλ άλσ ησλ 22 

εηψλ.  Σελ Ρνπκαλία απάληεζαλ 6 άηνκα, απφ απηνχο 1 είλαη άλδξαο θαη 5 γπλαίθεο, νη 

ειηθίεο 3 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 3 αηφκσλ άλσ ησλ 22 εηψλ.  Σε Ρσζία 

επέιεμαλ 5 άηνκα, απφ απηνχο 1 είλαη άλδξαο θαη 4 γπλαίθεο, ε ειηθία 1 αηφκνπ είλαη 

κέρξη  22  εηψλ θαη 4 άλσ ησλ 22 εηψλ. 4 άηνκα δήισζαλ ηελ Βνπιγαξία, απφ απηνχο 1 

είλαη άλδξαο θαη 3 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 3 είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 1 άλσ ησλ 22 εηψλ. 

Κίλα δήισζαλ 3 άηνκα, απφ απηνχο 2 είλαη άλδξεο θαη 1 γπλαίθα, θαη νη 3 είλαη κέρξη 

22 εηψλ.  πξία απάληεζαλ 3 άηνκα απφ απηνχο 2 είλαη γπλαίθεο 1 άλδξαο, νη ειηθίεο 2 

είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 1 άλσ ησλ 22 εηψλ.   
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20. Δίραηε παξαηεξήζεη αλ νη θαζεγεηέο ζαο αληηκεηψπηδαλ δηαθνξεηηθά ηνπο 

αιινδαπνχο ζπκκαζεηέο ζαο; 

 

ηελ εξψηεζε 20,  81 άηνκα δήισζαλ λαη, απφ απηνχο 16 είλαη άλδξεο θαη 65 γπλαίθεο. 

Οη ειηθίεο 46 ππνθεηκέλσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 35 ππνθεηκέλσλ άλσ ησλ 22 εηψλ. 

Ωζηφζν, φρη δήισζαλ 72 άηνκα απφ απηνχο, 17 είλαη άλδξεο θαη 55 γπλαίθεο 52 είλαη 

κέρξη 22 εηψλ θαη 20 άλσ ησλ 22 εηψλ. 

 

 

20.α . Αλ ΝΑΗ, πψο ηνπο ζπκπεξηθέξνληαλ; 
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ηελ εξψηεζε 20.α, 33 ππνθείκελα δήισζαλ φηη αδηαθνξνχζαλ, απφ απηνχο 4 είλαη 

άλδξεο θαη 29 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 20 αηφκσλ είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 13 άηνκα άλσ 

ησλ 22 εηψλ.  30 ππνθείκελα απάληεζαλ φηη  δελ ηνπο έδηλαλ πξνβάδηζκα ζπκκεηνρήο 

ζηελ ηάμε, απφ απηνχο 4 είλαη άλδξεο θαη 26 γπλαίθεο νη ειηθίεο 18 αηφκσλ είλαη κέρξη 

22 εηψλ θαη 12 άλσ ησλ 22 εηψλ.  21 ππνθείκελα απάληεζαλ φηη ηνπο αδηθνχζαλ ζηε 

βαζκνινγία, απφ απηνχο 2 είλαη άλδξεο θαη 19 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 12 αηφκσλ είλαη 

κέρξη 22 εηψλ θαη 9 άλσ ησλ 22 εηψλ.  60 άηνκα απάληεζαλ φηη ηνπο θέξνληαλ κε 

θαηαλφεζε, απφ απηνχο 16 είλαη άλδξεο θαη 44 γπλαίθεο, νη ειηθίεο 38 αηφκσλ είλαη 

κέρξη 22 εηψλ θαη 22 αηφκσλ άλσ ησλ 22 εηψλ.  Δπίζεο, 18 άηνκα δήισζαλ φηη ηνπο 

θέξνληαλ κε νίθην, απφ απηνχο 3 είλαη άλδξεο θαη 15 γπλαίθεο.  Οη ειηθίεο 11 αηφκσλ 

είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 7 αηφκσλ άλσ ησλ 22 εηψλ.  Σέινο, φηη ηνπο παξακέξηδαλ 

δήισζαλ 26 άηνκα, απφ απηνχο 8 είλαη άλδξεο θαη 18 γπλαίθεο, νη ειηθίεο 14 αηφκσλ 

είλαη κέρξη 22 εηψλ θαη 12 αηφκσλ άλσ ησλ 22 εηψλ.  
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σζτεηίζεις-αναλύζεις απανηήζεφν 

 ηελ παξνχζα ελφηεηα πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα ζεηξά απφ 

ζπζρεηίζεηο πξνθείκελνπ λα εμεηάζνπκε ηέζζεξα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα φπσο: 1) ηα 

θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ νη εκεδαπνί καζεηέο ζπγθξνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο 

ζην πξφζσπν ησλ αιινδαπψλ ζπκκαζεηψλ ηνπο 2) πνηα είλαη ε ζρέζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηα παηδηά ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη ζηα ζπλνκήιηθα ηνπο 

δηαθνξεηηθήο εζληθήο θαηαγσγήο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  3) αλ κπνξεί ε 

δηαθνξεηηθφηεηα λα θαηαζηεί απνδεθηή ηφζν απφ ηελ νηθνγέλεηα φζν θαη απφ ηελ 

θνηλφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 4) αλ νη ζπκπεξηθνξέο ησλ γεγελψλ καζεηψλ 

απνδεηθλχνπλ πνηα κνληέια εθπαηδεπηηθήο δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο πξνηηκνχλ.   Γηα 

απηφ ηνλ ιφγν, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηα εξκελεχζνπκε κέζα απφ ηελ ζπλάθεηα ή ηε 

ζρέζε πνπ παξνπζηάδνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο κεηαμχ ηνπο.  

 Αξρηθά, ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα επηκεξίδεηαη ζηα εμήο ηξία ππν-

εξσηήκαηα: α) ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά β) ηελ ζξεζθεία θαη ηνλ ξφιν ηεο ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο εηεξφηεηαο γ) ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε γιψζζα ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ θξηηεξίσλ εηεξφηεηαο.  Γηα ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα σο δείθηε 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ εληφο ζρνιείνπ ζπκπεξηθνξά κεηαμχ γεγελψλ κε 

αιινδαπνχο καζεηέο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιεκαηηθή ζπλχπαξμε ή ζε κε 

πξνβιεκαηηθή ζπκβίσζε, δεχηεξνλ κε ηελ αληίιεςε ηνπο γηα ηελ ζξεζθεία θαη ηέινο 

κε ην γισζζηθφ ζηνηρείν σο ζηνηρείν ηαπηφηεηαο. 

 Ζ πξψηε ζπζρέηηζε αθνξά ηελ «ζπλχπαξμε» γεγελψλ κε αιινδαπνχο κε ηηο 

αληημνφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ θαη ηελ θαζηζηνχζαλ δχζθνιε. Αξρηθά, πέληε 

ππνθείκελα ζηελ εξψηεζε 4 (Πηζηεύεηε όηη ε ζπλύπαξμή ζαο κε ζπκκαζεηέο ζαο 

δηαθνξεηηθήο εζληθήο θαηαγσγήο ήηαλ: πνιύ δύζθνιε, δύζθνιε, αδηάθνξε, ζεηηθή, πνιύ 

ζεηηθή, θαλνληθή)  απάληεζαλ φηη ε ζπλχπαξμε ήηαλ δύζθνιε, ην αηηηνιφγεζαλ θαη νη 5 

δειψλνληαο φηη ππήξραλ ζπγθεθξηκέλεο κεηνλνηηθέο νκάδεο πνπ δεκηνπξγνχζαλ 

πξνβιήκαηα ζηελ ζρνιηθή κνλάδα.   Απφ ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα, νη ηξεηο δήισζαλ φηη 

νη Αιβαλνί  καζεηέο δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν.  Δπίζεο, ηεθκεξίσζαλ 

πεξηζζφηεξν ηελ ζέζε ηνπο ζηελ εξψηεζε 6 (Πηζηεύεηε όηη ήηαλ ζσζηό πνπ θνηηνύζαηε 

ζε θνηλό ζρνιείν καδί κε αιινδαπνύο ζπκκαζεηέο ζαο: λαη, όρη) δειψλνληαο φηη δελ 

έπξεπε λα θνηηνχλ ζε θνηλφ ζρνιείν, δηφηη δελ ηνπο αθνξνχζαλ ηα εζληθά καο ζέκαηα, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηζηνξία θαη ε ζξεζθεία, ή φηη είραλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθέςεο 

γηα απηφ πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζε δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν, δελ είραλ ην ίδην επίπεδν κε 
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απηνχο ηέινο, δελ γλψξηδαλ ηελ γιψζζα κε απνηέιεζκα  λα δεκηνπξγνχληαη 

πξνβιήκαηα.  Δλ θαηαθιείδη, ηα πξνεγνχκελα επηβεβαηψλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν, 

αθνχ απάληεζαλ φηη ην αλαιπηηθφ ζρνιηθφ πξφγξακκα ζέινπλ λα παξακείλεη 

εζλνθεληξηθφ.  

 Δπίζεο, ζηελ πξψηε ζπζρέηηζε ζα εμεηάζνπκε ηελ ζπκκεηνρή ησλ αιινδαπψλ 

ζηηο «εζληθέο επεηείνπο» ή γεληθφηεξα ζηηο «ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο» κε ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο σο πξνο ηνπο γεγελείο καζεηέο. 

 ηελ εξψηεζε 5 (Πηζηεύεηε όηη ππήξραλ ζπγθεθξηκέλεο κεηνλνηηθέο νκάδεο ζην 

ζρνιείν πνπ θαζηζηνύζαλ δύζθνιε ηελ ζπλύπαξμή ζαο καδί ηνπο: λαη, όρη)  24 

ππνθείκελα απάληεζαλ φηη ππήξραλ ζπγθεθξηκέλεο κεηνλνηηθέο νκάδεο πνπ δπζθόιεπαλ 

ηελ ζπκβίσζε κε ηνπο γεγελείο.  Απφ ηνπο 24 νη 13 ππέδεημαλ ηνπο Αιβαλνύο καζεηέο, εθ 

ησλ νπνίσλ νη 9 ηεθκεξίσζαλ πεξηζζφηεξν ηελ ζέζε ηνπο δειψλνληαο φηη «ε 

ζπγθεθξηκέλε κεηνλνηηθή νκάδα δελ ζπκκεηείρε ζηνπο ενξηαζκνχο εζληθψλ επεηείσλ». 

 Δπηπξνζζέησο, ζηελ εξψηεζε 6 (Πηζηεύεηε όηη ήηαλ ζσζηό πνπ θνηηνύζαηε ζε 

θνηλό ζρνιείν καδί κε αιινδαπνύο ζπκκαζεηέο ζαο: λαη, όρη) 10 ππνθείκελα απάληεζαλ 

φηη δελ έπξεπε λα θνηηνύλ ζε θνηλό ζρνιείν καδί κε αιινδαπνύο καζεηέο θαη απηφ καο 

δείρλεη ηελ ζεκαζία πνπ έρεη γηα απηνχο ην «έζλνο», ην αηηηνιφγεζαλ φηη έρνπλ 

δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαη ζπλήζεηεο, γηα απηφ δεκηνπξγνχζαλ θαζαξίεο, ηέινο δελ 

είραλ ην ίδην επίπεδν κε εθείλνπο γηα απηφ δπζθνιεχνληαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα 

καζήκαηα. 

 Δπνκέλσο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε εζληθφηεηα/θαηαγσγή ιεηηνπξγεί σο 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζπκκεηνρήο ή απνρήο ησλ αιινδαπψλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ ζχκθσλα κε ηνπο γεγελείο, αθνχ ην έζλνο απνηειεί γηα απηνχο φπσο θαίλεηαη 

ζηνηρείν εγράξαμεο ηαπηφηεηαο.  Σέινο, ε ζπκπεξηθνξά ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ 

ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ ζπκβίσζε κε ηνπο γεγελείο ζην 

πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, επεηδή ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο κεηνλνηηθέο νκάδεο πνπ 

πξνθαινχζαλ πξνβιήκαηα ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ ρξήζεο ηεο γιψζζαο. 

 Ζ δεχηεξε ζπζρέηηζε αθνξά ηελ «ζξεζθεία», σο ζηνηρείν ηαπηφηεηαο θαη ηη 

αληίθηππν έρεη κε ηελ γεληθφηεξε ζπλχπαξμε γεγελψλ θαη αιινδαπψλ ζην πιαίζην ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ εξψηεζε 12 (Πηζηεύεηε όηη ηα πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεία θάζε κεηνλνηηθήο νκάδαο πξέπεη λα παξακέλνπλ ζηελ ηδησηηθή ηνπο ζθαίξα, κε 

ζθνπό λα κελ δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα ζηελ ρώξα ππνδνρήο: λαη, όρη)  45 

ππνθείκελα ππνζηεξίδνπλ φηη θάζε κεηνλνηηθή νκάδα πξέπεη λα δηαηεξεί ηα πνιηηηζκηθά 

ηεο ραξαθηεξηζηηθά ζηελ ηδησηηθή ηεο ζθαίξα. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη απαληήζεηο 4 
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εξσηψκελσλ, νη νπνίνη ηνλίδνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα πνπ δηαδξακαηίδεη ε ζξεζθεία γηα 

απηνχο, γηα απηφ ηνλ ιφγν νη αιινδαπνί καζεηέο πξέπεη λα ζέβνληαη ηελ Οξζνδνμία, ηηο 

παξαδφζεηο ψζηε λα κελ αιινηψλνληαη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

Σέινο, αλέδεημαλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο πξνζεπρήο ζην ζρνιείν, δηφηη ηελ ζεσξνχλ ηεξή 

θαη αηζζάλνληαη φηη βεβειψλεηαη κε ηελ παξνπζία ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ. 

 Ζ ηειεπηαία ζπζρέηηζε αθνξά ηελ «γιψζζα» κε ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ 

εθδειψλνπλ νη αιινδαπνί καζεηέο σο πξνο ηνπο γεγελείο καζεηέο. Δηδηθφηεξα, ζηελ 

εξψηεζε 6 (Πηζηεύεηε όηη ήηαλ ζσζηό πνπ θνηηνύζαηε ζε θνηλό ζρνιείν καδί κε 

αιινδαπνύο ζπκκαζεηέο ζαο: λαη, όρη) 10 ππνθείκελα απάληεζαλ φηη δελ ήηαλ ζσζηό 

πνπ θνηηνύζαλ ζε θνηλό ζρνιείν καδί κε αιινδαπνύο ζπκκαζεηέο ηνπο, νη 3 απφ απηνχο 

ηεθκεξίσζαλ ηελ ζέζε ηνπο αλαθέξνληαο ην δήηεκα ηεο γιψζζαο κε ηελ αηηηνινγία φηη 

νη αιινδαπνί ζπκκαζεηέο ηνπο δπζθνιεχνληαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα ζην 

ζρνιείν, επεηδή δελ γλψξηδαλ επαξθψο ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ην ζρνιείν 

πξνρσξνχζε πνιχ γξήγνξα ηα καζήκαηα γηα απηφ δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα ζηηο 

ελδνζρνιηθέο ηνπο ζρέζεηο.  ηελ ζπλέρεηα, ζηελ εξψηεζε 17 (Πηζηεύεηε όηη νη 

αιινδαπνί καζεηέο πξέπεη λα δηδάζθνληαη κόλν ηελ ειιεληθή γιώζζα, κε απνηέιεζκα λα 

δηεπθνιύλεηαη ηόζν ε πξνζαξκνγή ηνπο, όζν θαη ε παξακνλή ηνπο ζην ζρνιείν: λαη, όρη) 

νη 3 ζηνηρεηνζεηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ ζέζε ηνπο, ζεσξψληαο φηη δελ πξέπεη νη 

αιινδαπνί καζεηέο λα δηδάζθνληαη ηελ ειιεληθή γιψζζα, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

ελζσκάησζή ηνπο ζηελ ζρνιηθή κνλάδα.  Ωζηφζν, φπσο δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηελ 

απάληεζε ηνπο ζηελ εξψηεζε 15 (Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα ζηα ζρνιεία καο είλαη 

εζλνθεληξηθό. Πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα γίλεη πεξηζζόηεξν πινπξαιηζηηθό: Ναη, λα 

εκπινπηηζηεί κε ζηνηρεία από άιινπο πνιηηηζκνύο θαη θνπιηνύξεο, όρη, λα παξακείλεη 

όπσο έρεη) δήισζαλ λα παξακείλεη εζλνθεληξηθό.  

 Ωο πξνο ηελ αλάιπζε ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο σο δείθηε ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ζπκκεηνρή ή ηελ απνρή ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κε ηνπο γεγελείο ζπκκαζεηέο ηνπο.  

 Αξρηθά, ζηελ εξψηεζε 5 (Πηζηεύεηε όηη ππήξραλ ζπγθεθξηκέλεο κεηνλνηηθέο 

νκάδεο ζην ζρνιείν πνπ θαζηζηνύζαλ δύζθνιε ηελ ζπλύπαξμή ζαο καδί ηνπο: λαη, όρη) 24 

ππνθείκελα απάληεζαλ φηη ππήξραλ κεηνλνηηθέο νκάδεο πνπ δπζθόιεπαλ ηελ ζπκβίσζε 

κε ηνπο εκεδαπνύο, απφ απηνχο νη 13 ζηελ εξψηεζε 5.α (Αλ λαη, πνηεο  ήηαλ;) αλέθεξαλ 

ηνπο Αιβαλνύο καζεηέο.  ηελ ζπλέρεηα, ζηελ εξψηεζε 6 (Πηζηεύεηε όηη ήηαλ ζσζηό πνπ 

θνηηνύζαηε ζε θνηλό ζρνιείν καδί κε αιινδαπνύο ζπκκαζεηέο ζαο: λαη, όρη) 3 απφ ηνπο 

13 ζεψξεζαλ φηη  δελ ηνπο αθνξνχζαλ ε ηζηνξία θαη ε ζξεζθεία, δηφηη έρνπλ 
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δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο γηα απηφ πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζε 

δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν.  Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ εξψηεζε 8 (Έγηλαλ πξνζπάζεηεο 

γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπο ζην ζρνιείν;)  18 ππνθείκελα δήισζαλ φηη θαηαβιήζεθε 

αηνκηθή πξνζπάζεηα από ηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ, ελψ κφλν 6 άηνκα δήισζαλ φηη νη 

γεγελείο καζεηέο πξνζπάζεζαλ ζπιινγηθά γηα λα εληαρζνχλ νη αιινδαπνί ζπκκαζεηέο 

ζηνπο ζηελ ζρνιηθή κνλάδα.  

  Δπίζεο, ζηελ εξψηεζε 9 (πκκεηείραλ νη αιινδαπνί ζπκκαζεηέο ζαο ζηηο 

ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο: λαη, όρη) 10 ππνθείκελα δήισζαλ φηη δελ ζπκκεηείραλ, απφ 

απηνχο ην επηβεβαίσζαλ 6 άηνκα φηη δελ ζπκκεηείραλ νχηε ζηνπο ενξηαζκνχο ησλ 

εζληθψλ επεηείσλ. ηελ ζπλέρεηα, δηαπηζηψλνπκε ζηελ εξψηεζε 19 (Παξαηεξήζαηε 

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο εκεδαπώλ ζπκκαζεηώλ ζαο εηο βάξνο αιινδαπώλ: πνηέ, ζπάληα, 

ζπρλά, πνιύ ζπρλά) 6 ππνθείκελα λα αλαθέξνπλ ηνπο εκεδαπνύο λα εθδειώλνπλ ζπρλά 

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πξνο ηνπο αιινδαπνύο ζπκκαζεηέο ηνπο, απφ ηνπο 6 νη 5 

αλέθεξαλ καζεηέο ζπγθεθξηκέλεο εζληθήο θαηαγσγήο, θπξίσο ηνπο Αιβαλνχο. Σέινο, 

ζηελ εξψηεζε 21 (Οη πεξηζζόηεξνη ζπκκαζεηέο ζνπ έδεημαλ ελδηαθέξνλ λα γλσξίζνπλ 

ζηνηρεία ηεο θνπιηνύξαο ησλ αιινδαπώλ ζπκκαζεηώλ ζαο: γηα όινπο, γηα νξηζκέλνπο, 

γηα θαλέλαλ)  4 άηνκα απάληεζαλ γηα θαλέλαλ θαη  4 γηα νξηζκέλνπο. Όζνη επέιεμαλ γηα 

νξηζκέλνπο δήισζαλ ηα παηδηά απφ ηελ Αιβαλία, ηελ Ρσζία, ηελ Κίλα θαη ηελ Αίγππην.  

 Όπσο δηαπηζηψλεηαη, απφ ηελ εμέηαζε ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο νη 

γεγελείο καζεηέο είραλ δεκηνπξγήζεη κηα ζηεξενηππηθή εηθφλα γηα ηνπο Αιβαλνχο 

καζεηέο θαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γεληθά πξνζιακβάλνπλ ηελ θάζε 

εζληθφηεηα.    

 Γηα λα αλαιχζνπκε ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζα δηεξεπλήζνπκε ηελ 

ζπκπεξηθνξά εκεδαπψλ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ έλαληη ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ηνπο.  

 ηελ εξψηεζε 8 (Έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπο ζην 

ζρνιείν: λαη, όρη) 128 ππνθείκελα δήισζαλ λαη, αληίζεηα όρη απάληεζαλ 25 άηνκα. 

ηελ ζπλέρεηα, ζηελ εξψηεζε 8.α  (Αλ λαη,  από πνηνπο θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα;)  71 

ππνθείκελα δήισζαλ φηη νη θαζεγεηέο πξνζπάζεζαλ ν θαζέλαο κόλνο ηνπο, απφ απηνχο 

16 άηνκα ππνζηήξημαλ ζηελ εξψηεζε 22.α. (Πώο ηνπο ζπκπεξηθέξνληαλ;) φηη 

αδηαθνξνύζαλ,15 εξσηψκελνη απάληεζαλ φηη δελ ηνπο έδηλαλ πξνβάδηζκα ζπκκεηνρήο 

ζηελ ηάμε, 12 δήισζαλ φηη ηνπο παξακέξηδαλ, κφλν 2 άηνκα αλέθεξαλ πσο ηνπο 

αδηθνύζαλ ζηελ βαζκνινγία θαη 27 άηνκα δήισζαλ κε θαηαλόεζε. Ωζηφζν, 10 

ππνθείκελα δήισζαλ φηη ηνπο θέξνληαλ κε νίθην. Αληίζεηα, 82 εξσηψκελνη 

ππνζηήξημαλ φηη νη θαζεγεηέο ζπλέβαιιαλ ζπιινγηθά γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ησλ 
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αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ζρνιείν.  ηελ ζπλέρεηα, 17 απφ απηνχο  ππνζηήξημαλ ζηελ 

εξψηεζε 22.α (Αλ λαη, πώο ηνπο ζπκπεξηθέξνληαλ;) φηη νη θαζεγεηέο αδηαθνξνύζαλ, 15 

φηη δελ ηνπο έδηλαλ πξνβάδηζκα ζπκκεηνρήο ζηελ ηάμε, 14 φηη ηνπο αδηθνύζαλ ζηελ 

βαζκνινγία,33 φηη ηνπο θέξνληαλ κε θαηαλόεζε, 14 φηη ηνπο παξακέξηδαλ, ηέινο 6 φηη 

ηνπο θέξνληαλ κε νίθην. Όζνλ αθνξά ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα ησλ θαζεγεηώλ πνπ 

δήισζαλ 71 ππνθείκελα, φπσο πξνθχπηεη ζηελ εξψηεζε 18 (Πηζηεύεηε όηη νη εκεδαπνί 

καζεηέο επεξεάδνληαη ζρεηηθά κε ηελ εηεξόηεηα από: 1) Σν ζρνιείν σο ζεζκηθή νληόηεηα 

(κηα δεκόζηα ππεξεζία, ζηελ νπνία ηζρύνπλ νη λόκνη ηνπ θξάηνπο), 2) Σν ζρνιείν σο 

θνηλσληθή κνλάδα (έλαλ παηδαγσγηθό ρώξν, ηζόηηκεο ζπκκεηνρήο όισλ ησλ καζεηώλ), 

3) Γνλείο, 4) πλνκειίθνπο, 5) Μ.Μ.Δ (ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν, εθεκεξίδεο), 6) 

Κνηλσληθά δίθηπα(facebook, instagram, twitter, θ.ά.)  39 ππνθείκελα ππνζηήξημαλ φηη 

επεξεάδνληαη απφ ην ζρνιείν σο ζεζκηθή νληόηεηα θαη ην ζρνιείν σο θνηλσληθή κνλάδα. 

Αληηζέησο, φζνη δήισζαλ ζηελ εξψηεζε 18 ηελ ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ησλ θαζεγεηώλ, 

49 εξσηψκελνη αλέθεξαλ ην ζρνιείν σο ζεζκηθή νληόηεηα θαη ην ζρνιείν σο θνηλσληθή 

κνλάδα. 

 Έπεηηα, ζηελ εξψηεζε 8.α (Αλ λαη, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα από:) πξφθεηηαη λα 

εμεηάζνπκε ηελ πξνζπάζεηα ησλ γεγελψλ καζεηψλ ηφζν αηνκηθά φζν θαη ζπιινγηθά. 

Αξρηθά, 91 ππνθείκελα επέιεμαλ ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα ησλ καζεηώλ, σζηφζν ζηελ 

εξψηεζε 19 (Παξαηεξήζαηε αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο εκεδαπώλ ζπκκαζεηώλ ζαο εηο 

βάξνο αιινδαπώλ: πνηέ, ζπάληα, ζπρλά, πνιύ ζπρλά) 49 εξσηψκελνη δήισζαλ ζπρλά. 

Δπίζεο, ηελ ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ησλ καζεηώλ ππνζηήξημαλ 62 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ, 

νη 36 δήισζαλ ζπάληα ζηελ εξψηεζε 19 (Παξαηεξήζαηε αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

εκεδαπώλ ζπκκαζεηώλ ζαο εηο βάξνο αιινδαπώλ: πνηέ, ζπάληα, ζπρλά, πνιύ ζπρλά). Με 

γλψκνλα ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ πνπ δήισζαλ 91 ππνθείκελα 

δηαπηζηψλνπκε απφ ζηελ εξψηεζε 18 ((Πηζηεύεηε όηη νη εκεδαπνί καζεηέο επεξεάδνληαη 

ζρεηηθά κε ηελ εηεξόηεηα από: 1) Σν ζρνιείν σο ζεζκηθή νληόηεηα (κηα δεκόζηα 

ππεξεζία, ζηελ νπνία ηζρύνπλ νη λόκνη ηνπ θξάηνπο), 2) Σν ζρνιείν σο θνηλσληθή 

κνλάδα (έλαλ παηδαγσγηθό ρώξν, ηζόηηκεο ζπκκεηνρήο όισλ ησλ καζεηώλ), 3) Γνλείο, 4) 

πλνκειίθνπο, 5) Μ.Μ.Δ (ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν, εθεκεξίδεο), 6) Κνηλσληθά δίθηπα 

(facebook, instagram, twitter, θ.ά.))φηη νη 50 δήισζαλ ηνπο ζπλνκειίθνπο σο θνξείο 

επηξξνήο. Ωζηφζν, 62 ππνθείκελα πνπ ππνζηήξημαλ ηελ ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ησλ 

καζεηώλ, πξνθχπηεη απφ ηελ εξψηεζε 18, νη 31 λα αλαθέξνπλ φηη επεξεάδνληαη από 

ηνπο ζπλνκειίθνπο. Σέινο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο εξψηεζεο 16 

(Πηζηεύεηε όηη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαιιηεξγνύλ ζηνπο εκεδαπνύο καζεηέο ηελ απνδνρή 
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ηεο εηεξόηεηαο: λαη, όρη) 94 ππνθείκελα ππνζηεξίδνπλ φηη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα δελ 

θαιιηεξγνχλ ζηνπο εκεδαπνχο ηελ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο. 

 ηελ ζπλέρεηα, ζηελ εξψηεζε 8.α (Αλ λαη, από πνηνπο θαηαβιήζεθε 

πξνζπάζεηα;)ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαθαιχςνπκε πνηα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

γνλέσλ σο πξνο ηνπο αιινδαπνχο ηφζν αηνκηθά φζν θαη ζπιινγηθά θαη ηδηαίηεξα αλ 

απηή ε ζπκπεξηθνξά δηαδξακαηίδεη θάπνην ξφιν ζηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλνπλ νη 

γεγελείο γηα ηνπο αιινδαπνχο. ηελ αξρή, ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα ησλ γνλέσλ 

ππνζηήξημαλ 82 άηνκα, απφ απηνχο ζηελ εξψηεζε 18 ((Πηζηεύεηε όηη νη εκεδαπνί 

καζεηέο επεξεάδνληαη ζρεηηθά κε ηελ εηεξόηεηα από: 1) Σν ζρνιείν σο ζεζκηθή νληόηεηα 

(κηα δεκόζηα ππεξεζία, ζηελ νπνία ηζρύνπλ νη λόκνη ηνπ θξάηνπο), 2) Σν ζρνιείν σο 

θνηλσληθή κνλάδα (έλαλ παηδαγσγηθό ρώξν, ηζόηηκεο ζπκκεηνρήο όισλ ησλ καζεηώλ), 

3) Γνλείο, 4) πλνκειίθνπο, 5) Μ.Μ.Δ (ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν, εθεκεξίδεο), 6) 

Κνηλσληθά δίθηπα(facebook, instagram, twitter, θ.ά.)) 44 άηνκα δήισζαλ φηη νη 

εκεδαπνί επεξεάδνληαη απφ ηνπο γνλείο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 71 ππνθείκελα δήισζαλ 

ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ησλ γνλέσλ, αιιά κφλν 34 απφ απηνχο δήισζαλ ζηελ εξψηεζε 

18 φηη επεξεάδνληαη από ηνπο γνλείο. 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα λα εμεηάζνπκε ιεπηνκεξψο ην ηξίην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα θξίλεηαη απαξαίηεην λα πξνρσξήζνπκε ζε κηα λέα ζεηξά ζπζρεηηζκψλ.  ηελ 

εξψηεζε 10 (πκκεηείραλ νη αιινδαπνί ζπκκαζεηέο ζαο ζηνπο ενξηαζκνύο ησλ εζληθώλ 

επεηείσλ; λαη, όρη) 24 ππνθείκελα  δήισζαλ φηη νη αιινδαπνί ζπκκαζεηέο ηνπο δελ 

ζπκκεηείραλ ζηνπο ενξηαζκνχο ησλ εζληθψλ επεηείσλ. Καηά ζπλέπεηα, φπσο 

παξαηεξνχκε απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ εξψηεζε 19 (Παξαηεξήζαηε αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο εκεδαπώλ ζπκκαζεηώλ ζαο εηο βάξνο αιινδαπώλ; πνηέ, ζπάληα, ζπρλά, 

πνιύ ζπρλά) 10 άηνκα αλαθέξνπλ φηη ζπρλά νη γεγελείο καζεηέο εθδήισλαλ αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο εηο βάξνο ησλ αιινδαπψλ ζπκκαζεηψλ ηνπο.  Αξγφηεξα, 5 απφ απηνχο 

απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε 20.α (Αλ λαη, πνηεο ήηαλ θπξίσο νη ζηνρνπνηεκέλεο νκάδεο; 

Αιβαλία, Αθγαληζηάλ, Βνπιγαξία, Γεσξγία, Παθηζηάλ, Ρνπκαλία.) πσο νη Αιβαλνί 

καζεηέο βξίζθνληαλ ζην επίθεληξν. πλαθφινπζν φισλ απηψλ, είλαη ε εξψηεζε 21 (Οη 

πεξηζζόηεξνη ζπκκαζεηέο ζνπ έδεημαλ ελδηαθέξνλ λα γλσξίζνπλ ζηνηρεία ηεο θνπιηνύξαο 

ησλ αιινδαπώλ ζπκκαζεηώλ ζαο; γηα όινπο, γηα νξηζκέλνπο, γηα θαλέλαλ) 12 

ππνθείκελα δήισζαλ γηα νξηζκέλνπο θαη νη 5 ζηελ εξψηεζε 21.α (επηιέμαηε ην «γηα 

νξηζκέλνπο», πνηα ήηαλ ε ρώξα πξνέιεπζεο;) αλαθέξνπλ μαλά ηνπο Αιβαλνύο καζεηέο.  

 ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ζα αλαιχζνπκε ην ηέηαξην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ψζηε λα δηεξεπλήζνπκε αλ νη ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ 
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επηβεβαηψλνπλ πνηα κνληέια δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε πξνηηκνχλ. 

Πξψηα ζα παξνπζηάζνπκε ην κνληέιν ηεο αθνκνίσζεο, ην νπνίν δηαθαίλεηαη απφ ηελ 

εξψηεζε 12 (Πηζηεύεηε όηη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θάζε κεηνλνηηθήο νκάδαο πξέπεη λα 

παξακέλνπλ ζηελ ηδησηηθή ηνπο ζθαίξα, κε ζθνπό λα κελ δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα 

ζηελ ρώξα ππνδνρήο; λαη, όρη) θαη ηελ  εξψηεζε 17 (Πηζηεύεηε όηη νη αιινδαπνί καζεηέο 

πξέπεη λα δηδάζθνληαη κόλν ηελ ειιεληθή γιώζζα, κε απνηέιεζκα λα δηεπθνιύλεηαη ηόζν 

ε πξνζαξκνγή ηνπο, όζν θαη ε παξακνλή ηνπο ζην ζρνιείν; λαη, όρη). ηελ εξψηεζε 12, 

45 ππνθείκελα δήισζαλ λαη, ελψ όρη 108. ηελ εξψηεζε 17, 60 απάληεζαλ λαη, θαη 93 

όρη.  Αμίδεη λα παξνπζηάζνπκε θάπνηεο απφ ηηο απαληήζεηο φζσλ δήισζαλ λαη ζηελ 

εξψηεζε 12. πγθεθξηκέλα, αλαθέξνπλ: 

«Θεσξώ απαξαίηεην λα δηαηεξνύλ ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεηά ηεο νκάδαο ηνπο θαη ηηο 

παξαδόζεηο ηνπο, ζα πξέπεη όκσο λα ζέβνληαη θαη ηηο παξαδόζεηο ηεο ρώξαο πνπ ηνπο 

θηινμελεί. Δκέλα πξνζσπηθά κε έρεη θνξντδέςεη αιινδαπόο ζπκκαζεηήο κνπ,  επεηδή 

αλέθεξα θάηη γηα ηελ Οξζνδνμία θαη επεηδή έιεγα ηελ πξνζεπρή ην πξσί ζην ζρνιείν. 

Μάιηζηα, ν ζπγθεθξηκέλνο ππνζηήξηδε πσο δελ ζα έπξεπε λα θάλνπκε πξνζεπρή ζηα 

ζρνιεία θαη λα έρνπκε ζεκαίεο, γηαηί ηνλ πξνζβάιινπκε. Δκείο ζεσξείηαη δεδνκέλν όηη 

πξέπεη λα ηνλ ζεβόκαζηε αιιά γηαηί δελ ζεσξείηαη δεδνκέλν θαη ην αληίζηξνθν; Άξα, 

θαιό ζα ήηαλ λα ζπλερίδνπλ λα δηαηεξνύλ ηνλ πνιηηηζκό ηνπο εληόο ηεο νκάδαο, ηνπο 

εληόο ηεο ηδησηηθήο ηνπο ζθαίξαο». 

«Οη ζπκπεξηθνξέο αιιά θαη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πξέπεη ζηγά ζηγά λα εθιείςνπλ θαη λα 

αθνκνησζνύλ νη πιεζπζκνί. Πξέπεη δειαδή λα ληώζνπλ Έιιελεο ηα παηδηά απηά». 

«Γηαηί όηαλ θηινμελείζαη ζε κηα ρώξα, πξέπεη λα ζέβεζαη ηε δηθή ηεο ηζηνξία θαη 

ζξεζθεία. Όρη, λα ηελ απνδέρεζαη απαξαίηεηα αιιά λα ηε ζέβεζαη». 

«Να παξακέλνπλ γηα ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ρσξίο λα παξεκβαίλνπλ ζηα πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεία ηεο ρώξαο ππνδνρήο». 

«Γηαηί θάπνηα αληηβαίλνπλ ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηεο ρώξαο ππνδνρήο θαη έξρνληαη ζε 

ζύγθξνπζε». 

«Γηαηί όηαλ εηζέξρνληαη άλζξσπνη από μέλε ρώξα θαη κεηαθέξνπλ ηε δηθή ηνπο 

θνπιηνύξα θαη έρνπλ ηελ απαίηεζε λα ηνπο ζέβεζαη ρσξίο λα ζε ζέβνληαη, απηό 

δεκηνπξγεί ζπγθξνύζεηο θαη πνιιέο θνξέο αηπρήκαηα». 

«Γελ ππάξρεη θακία αληίξξεζε λα δηαηεξήζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηόηεηα. 

Δλλνείηαη, όκσο, πσο γηα λα ππάξρεη κηα νκαιή έληαμε ζηελ ρώξα ππνδνρήο νθείινπλ θη 

νη ίδηνη λα ζεβαζηνύλ ηνλ ηξόπν δσήο θαη ηελ θνπιηνύξα ησλ θαηνίθσλ ηεο ρώξαο 

ππνδνρή». 
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«Δπεηδή έηζη ζα αιινησλόηαλ νη ζπλήζεηεο θαη ηα έζηκα ησλ ληόπησλ, θαη ίζσο 

εμαθαληδόηαλ κεξηθά επίζεο». 

«Απιά δελ γίλεηαη, δελ είλαη εθηθηό ην πξσί πνπ γίλεηε ε πξνζεπρή λα έρεηο θαη ηνπο 

Αθγαλνύο, θαη γηα άιινπο πνιινύο ιόγνπο». 

Δλδεηθηηθά ζα παξνπζηάζνπκε θάπνηεο απαληήζεηο φζσλ απάληεζαλ φρη. πγθεθξηκέλα 

αλαθέξνπλ:  

«Όινη νη άλζξσπνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ ειεπζεξία θαη ην δηθαίσκα λα εθθξάδνληαη 

ειεύζεξα, λα δηαηεξνύλ, λα ζπληεξνύλ θαη λα εκπινπηίδνπλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπο». 

«Θεσξώ, πσο πξέπεη λα ππάξρεη θαηαλόεζε θαη ζεβαζκόο ζηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θάζε 

αηόκνπ, εθόζνλ δε βιάπηνπλ ηα δηθαηώκαηα θαη ηελ ειεπζεξία ησλ ζπλαλζξώπσλ ηνπ». 

«Όρη ,γηαηί απηή είλαη ε εζληθόηεηα ηνπο θαη πξέπεη λα είλαη ππεξήθαλνη θαη λα ηελ 

ππνζηεξίμνπλ». 

«Ο πνιηηηζκόο απνηειεί κέξνο νιόθιεξεο ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ (θάζε αλζξώπνπ 

αλεμαξηήησο θύινπ ειηθίαο ύςνπο ρξώκαηνο εζληθόηεηαο ζξεζθείαο ζεμνπαιηθνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ θ.ά.) νπόηε θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ γλώκε είλαη απνθιεηζηηθά δηθό ηνπο 

δηθαίσκα εάλ νη ίδηνη απνθαζίζνπλ λα κνηξαζηνύλ ηα πνιηηηζκηθά ηνπο ζηνηρεία κε 

άιινπο ή απιώο λα ηα θπιάμνπλ γηα ηνπο ίδηνπο ζε έλα πην ηδησηηθό επίπεδν». 

«Θεσξώ όηη είλαη πνιύ ζεκαληηθό νη ζπκκαζεηέο λα αληαιιάζνπλ ζηνηρεία πνιηηηζκνύ, 

παξαδόζεσλ θαη ζπλεζεηώλ, δηεπξύλνληαη νη νξίδνληεο καο, είλαη θαιό λα εξρόκαζηε ζε 

επαθή κε άιινπο ιανύο». 

«Ο θαζέλαο έρεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηαπηόηεηα πνπ κέζα ζε απηή εληάζζνληαη θαη ηα 

πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ρώξαο ηνπ. Δάλ εγώ έρσ ην δηθαίσκά λα πξνβάιισ θάπνηα 

ζηνηρεία ηεο δηθήο κνπ ηαπηόηεηαο έηζη θαη παηδηά δηαθνξεηηθήο εζληθόηεηαο κπνξνύλ λα 

έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνβάιινπλ θαη ηα δηθά ηνπο ζπκπεξηιακβαλόκελσλ θαη ησλ 

πνιηηηζηηθώλ. Απηό όρη κόλν θαθό δελ ζα θάλεη αιιά ζα βνεζήζεη όινπο καο λα 

γλσξίζνπκε λένπο πνιηηηζκνύο». 

«Από ηελ κηα πιεπξά γηαηί ηα ζηνηρεία απηά είλαη ζεκαληηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηα νπνία πξέπεη λα δηαηεξνύληαη θαζώο απνηεινύλ θαη κέξνο ηεο πνιηηηζκηθήο ζπλέρεηαο 

ηεο θάζε ρώξαο αιιά θαη από ηελ άιιε πιεπξά όινη πξέπεη λα κάζνπκε λα δερόκαζηε ην 

δηαθνξεηηθό, λα καζαίλνπκε από απηό θαη λα αλαπηπζζόκαζηε. Ζ ηξηβή κε δηαθνξεηηθέο 

θνπιηνύξεο θαη αληηιήςεηο (θαη ζηα πιαίζηα ηεο Γεκνθξαηίαο), θαιιηεξγνύλ αμίεο όπσο ν 

ζεβαζκόο θαη ε θαηαλόεζε ελώ ηαπηόρξνλα απνηεινύλ ζεκέιην κηαο πγηνύο θνηλσλίαο, κε 

απνθιεηζκνύ, ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο πνπ 

δνύκε». 
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 Με ην αθνκνησηηθφ κνληέιν πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ηα άηνκα 

δηαθνξεηηθήο εζληθήο θαηαγσγήο, κε γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο 

ζπγρσλεχνληαη καδί κε ηνλ γεγελή πιεζπζκφ ηεο θπξίαξρεο ρψξαο κε απψηεξν ζθνπφ 

λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο.     

 Σν επφκελν κνληέιν είλαη ην αληηξαηζηζηηθφ, ην νπνίν ζα εμεηάζνπκε απφ ηελ 

εξψηεζε 13  (Πηζηεύεηε όηη ζηελ εθπαίδεπζε πξέπεη λα ππάξμεη ηζόηεηα γηα όια ηα παηδηά 

αλεμαξηήησο ηεο εζληθήο/θπιεηηθήο ηνπο πξνέιεπζεο κε ζθνπό ηελ  θαηαπνιέκεζε 

ξαηζηζηηθώλ πξνηύπσλ; λαη, όρη) 147 άηνκα δήισζαλ λαη θαη 6 όρη. Δλδεηθηηθά ζα 

παξνπζηάζνπκε θάπνηεο απφ ηηο απαληήζεηο φζσλ δήισζαλ λαη. πγθεθξηκέλα 

αλαθέξνπλ: 

«Από ηελ ζηηγκή πνπ ε ζπλύπαξμε ησλ εζλνηήησλ ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία πνπ 

δνύκε είλαη κνλόδξνκνο, θαιό ζα ήηαλ όινη λα ζέβνληαη ηα δηθαηώκαηα όισλ, καδί κε ην 

δηθαίσκα γηα κόξθσζε». 

«Γηόηη θάζε άλζξσπνο κε βάζε ηε ρώξα πξνέιεπζεο ηνπ κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη από 

κηα νξηζκέλε ηαπηόηεηα, γεγνλόο πνπ εληζρύεη ηε πνηθηινκνξθία θαη άξα είλαη πνιύ 

ζεηηθό. Αιιά από εθεί θαη πέξα είκαζηε όινη άλζξσπνη θη νθείινπκε λα ζεβόκαζηε ν έλαο 

ηνλ άιιν, εθόζνλ βέβαηα δε βιάπηεη θη ν έλαο ηνλ άιιν κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν. Άξα, ε 

αληηκεηώπηζε ηνπ ξαηζηζκνύ θπξίσο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο είλαη εζηθή ππνρξέσζε ηνπ 

αλζξώπηλνπ είδνπο». 

«Φπζηθά θαη πξέπεη λα ππάξρεη! Σίζεηαη ζέκα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη κάιηζηα 

δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ....όια ηα παηδηά έρνπλ δηθαηώκαηα θαη όια ηα παηδηά είλαη 

ίζα!». 

«Γηαηί όινη έρνπκε δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε θαη πξέπεη λα ππάξρεη ηζόηεηα. Απηό γηαηί 

αλ ν εθπαηδεπηηθόο αληηκεησπίδεη ζαλ πξνλνκηνύρνπο ηνπο εκεδαπνύο καζεηέο, ηόηε νη 

αιινδαπνί καζεηέο ζα είλαη απνκνλσκέλνη. Αληίζηνηρα, αλ ν εθπαηδεπηηθόο δίλεη 

πεξηζζόηεξε πξνζνρή ζηνπο αιινδαπνύο καζεηέο, ηόηε νη εκεδαπνί καζεηέο ζα 

αληηδξάζνπλ γηαηί ζα ληώζνπλ όηη παξακεινύληαη. Καηά ηε γλώκε κνπ, ν εθπαηδεπηηθόο 

πξέπεη λα δίλεη ίζεο επθαηξίεο θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε όζνπο ην έρνπλ αλάγθε, είηε είλαη 

αιινδαπνί είηε εκεδαπνί».   

Δλδεηθηηθά ζα παξνπζηάζνπκε θάπνηεο απαληήζεηο φζσλ απάληεζαλ όρη. πγθεθξηκέλα 

αλαθέξνπλ:  

«Ζ γιώζζα είλαη έλα βαζηθό ζηνηρείν πνπ απνηειεί πιενλέθηεκα γηα ηνπο γεγελείο 

απέλαληη ζηνπο αιινδαπνύο». 
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«Ηζόηεηα σο πξνο ηελ αληηκεηώπηζε από θαζεγεηέο θαη καζεηέο αιιά όρη ίδηα δπζθνιία 

ζε γισζζηθά καζήκαηα». 

«Γηαηί ε ηζόηεηα δε ζπλεπάγεηαη αλαγθαζηηθά θαη επζέσο δίθαηε κεηαρείξηζε, κηαο θαη ε 

ηδηαίηεξε πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθό νηθνλνκηθή πξνέιεπζε ησλ αιινδαπώλ δε 

ιακβάλεηαη ππόςε ζηε δηδαθηηθή πξάμε αιιά θπξίσο απηή ηεο θπξίαξρεο θνπιηνύξαο θαη 

ελ γέλεη πνιηηηζκνύ». 

 Σν αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν ζηνρεχεη ζηελ ηζφηεηα θαη ζηελ εμάιεηςε ησλ 

θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ ζην ζρνιείν πνπ γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ρξεηάδεηαη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα απαιιαγεί απφ ηα εζλνθεληξηθά πξφηππα. 

 Σν δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν ζα ην εμεηάζνπκε απφ ηελ εξψηεζε 14 (Πηζηεύεηε 

όηη εμαηηίαο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ρξνηάο ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ ε εθπαίδεπζε πξέπεη 

λα θαιιηεξγεί ηνλ δηαπνιηηηζκηθό ζεβαζκό θαη ηελ αιιειεγγύε; λαη, όρη)  ζηελ νπνία 150 

άηνκα απαληνχλ λαη θαη 3 όρη. ηφρνο ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ κνληέινπ είλαη λα 

εμαζθαιίζεη ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα εληαρζνχλ κε 

ηζνηηκία ζε κηα θνηλσλία, ε νπνία ζα ηνπο εμαζθαιίζεη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη 

πξφνδν.  

 Σέινο, ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν ζηελ εξψηεζε 15 (Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα 

ζηα ζρνιεία καο είλαη εζλνθεληξηθό. Πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα γίλεη πεξηζζόηεξν 

πινπξαιηζηηθό; Ναη, λα εκπινπηηζηεί κε ζηνηρεία από άιινπο πνιηηηζκνύο θαη θνπιηνύξεο, 

Όρη, λα παξακείλεη όπσο έρεη) 117 άηνκα δειψλνπλ λα εκπινπηηζηεί κε ζηνηρεία από 

άιινπο πνιηηηζκνύο θαη θνπιηνύξεο, ελψ 36 λα παξακείλεη όπσο έρεη. Με ην 

πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν φινη νη καζεηέο αλεμάξηεηα απφ ηηο εζληθέο, γισζζηθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο ηνπο δηαθνξέο λα κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ ζην ζρνιείν θαη λα ηνπο 

παξέρεηαη εθπαηδεπηηθή ηζφηεηα.   ηφρνο απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο 

πξαγκαηηθά πνιηηηζκηθά πινπξαιηζηηθήο θνηλσλίαο.  

 Δπηπξνζζέησο, ζα παξνπζηάζνπκε κηα ζεηξά απφ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ 

κνληέισλ. Αξρηθά, ζηελ εξψηεζε 11 (Πηζηεύεηε όηη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ησλ 

αιινδαπώλ καζεηώλ δηαηεξνύληαη ή ράλνληαη ζην ζρνιείν; δηαηεξνύληαη, ράλνληαη)  86 

ππνθείκελα δήισζαλ φηη ράλνληαη, ελψ 67 φηη δηαηεξνύληαη. Όπσο δηαπηζηψλνπκε 

ζηελ11.α (Πνηεο κεηνλνηηθέο νκάδεο δηαηήξεζαλ θαη πνηεο έραζαλ ηα πνιηηηζκηθά ηνπο 

ζηνηρεία;)  55 απφ απηνχο αλέθεξαλ φηη νη Αιβαλνί καζεηέο έραζαλ ηα πνιηηηζκηθά ηνπο 

ζηνηρεία, 62 νη Αθγαλνί, 60 νη Βνύιγαξνη, 58 νη Ηξαλνί, 60 νη Παθηζηαλνί, 59 νη 

Ρνπκάλνη θαη 56 νη ύξηνη.  χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο, 

20 απφ απηνχο ζηελ εξψηεζε 12.α (Πηζηεύεηε όηη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θάζε 
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κεηνλνηηθήο νκάδαο πξέπεη λα παξακέλνπλ ζηελ ηδησηηθή ηνπο ζθαίξα, κε ζθνπό λα κελ 

δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα ζηελ ρώξα ππνδνρήο; Αλ λαη, γηα πνην ιόγν;) αλαθέξνπλ: 

«Γηαηί όηαλ θηινμελείζαη ζε κηα ρώξα, πξέπεη λα ζέβεζαη ηε δηθή ηεο ηζηνξία θαη 

ζξεζθεία. Όρη λα ηελ απνδέρεζαη απαξαίηεηα αιιά λα ηε ζέβεζαη». 

«Να παξακέλνπλ γηα ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ρσξίο λα παξεκβαίλνπλ ζηα πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεηά ηεο ρώξαο ππνδνρήο». 

«Γελ ππάξρεη θακία αληίξξεζε λα δηαηεξήζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηόηεηα. 

Δλλνείηαη, όκσο, πσο γηα λα ππάξρεη κηα νκαιή έληαμε ζηελ ρώξα ππνδνρήο νθείινπλ θη 

νη ίδηνη λα ζεβαζηνύλ ηνλ ηξόπν δσήο θαη ηελ θνπιηνύξα ησλ θαηνίθσλ ηεο ρώξαο 

ππνδνρήο». 

«Απιά δελ γίλεηαη, δελ είλαη εθηθηό ην πξσί πνπ γίλεηε ε πξνζεπρή λα έρεηο θαη ηνπο 

Αθγαλνύο, θαη γηα άιινπο πνιινύο ιόγνπο». 

«Αξθεί λα κελ έξρνληαη ζε θόληξα κε ηηο ζπλήζεηεο , ηηο παξαδόζεηο θαη ηα πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεία ηνπ ηόπνπ πνπ θηινμελνύληαη». 

 Όηη δηαηεξνχληαη απάληεζαλ 67 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ, νη 25 ζηελ εξψηεζε  

12.α (Πηζηεύεηε όηη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θάζε κεηνλνηηθήο νκάδαο πξέπεη λα 

παξακέλνπλ ζηελ ηδησηηθή ηνπο ζθαίξα, κε ζθνπό λα κελ δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα 

ζηελ ρώξα ππνδνρήο; Αλ λαη, γηα πνην ιόγν;) ελδεηθηηθά θάπνηνη αλαθέξνπλ: 

«Σν πηζηεύσ από ηελ άπνςε όηη πνιινί πξνζπαζνύλ λα ηα επηβάιινπλ ζηνπο άιινπο θαη 

όρη λα πξνζαξκνζηνύλ ζηνπο θαλόλεο θαη ηελ θνπιηνύξα ηεο ρώξαο πνπ ηνπο θηινμελεί. 

Απηό δελ είλαη ινγηθό».  

«Γηαηί ζεσξώ όηη ν ππόινηπνο θόζκνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνλ δερηεί αιιά 

εθείλνο πξέπεη λα ζπκβηβαζηεί κε ηα πξέπεη ηεο ρώξαο ηνπ θαη κε ό, ηη εθείλε 

πξεζβεύεη...δελ είλαη αλαγθαζκέλε ε θάζε ρώξα λα δέρεηαη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία γηαηί 

ζην ηέινο "δηαβξώλνληαη" ηα δηθά ηεο». 

 ηελ εξψηεζε 12 (Πηζηεύεηε όηη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θάζε κεηνλνηηθήο 

νκάδαο πξέπεη λα παξακέλνπλ ζηελ ηδησηηθή ηνπο ζθαίξα, κε ζθνπό λα κελ 

δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα ζηελ ρώξα ππνδνρήο; λαη, όρη)  45 ππνθείκελα δειψλνπλ 

λαη, απφ απηνχο 26 ζηελ εξψηεζε 17 απαληνχλ λαη (Πηζηεύεηε όηη νη αιινδαπνί καζεηέο 

πξέπεη λα δηδάζθνληαη κόλν ηελ ειιεληθή γιώζζα, κε απνηέιεζκα λα δηεπθνιύλεηαη ηόζν 

ε πξνζαξκνγή ηνπο, όζν θαη ε παξακνλή ηνπο ζην ζρνιείν; Ναη, Όρη) θαη 16 ππνθείκελα 

ζηελ εξψηεζε 15 (Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα ζηα ζρνιεία καο είλαη εζλνθεληξηθό. 

Πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα γίλεη πεξηζζόηεξν πινπξαιηζηηθό; Ναη, λα εκπινπηηζηεί κε 
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ζηνηρεία από άιινπο πνιηηηζκνύο θαη θνπιηνύξεο, Όρη, λα παξακείλεη όπσο έρεη) 

ππνζηήξημαλ λα παξακείλεη εζλνθεληξηθό.  
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σμπεράζμαηα 

 ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο πξφθεηηαη λα παξνπζηάζνπκε ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, γηα 

απηφ ηνλ ιφγν θξίλνπκε απαξαίηεην λα ηα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά.  

 Αξρηθά, φπσο έρεη δηαπηζησζεί απφ ηελ βηβιηνγξαθία καζήκαηα φπσο: ε 

ηζηνξία, ε γιώζζα, θαη ηα ζξεζθεπηηθά, ζπκβάιινπλ ζηελ εγράξαμε ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη σο απξηαλψλ πνιηηψλ απνηεινχλ έλαλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γχξσ απφ ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη νη αληηδξάζεηο.  Αθφκε, ε κειέηε 

πεξηβάιινληνο θαη ε θνηλσληνινγία ζηνρεχνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.   Δηδηθφηεξα, 

ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν δεκηνπξγίαο ησλ εζληθψλ 

θξαηψλ γηα λα δηακνξθψζεη έλαλ θξνλεκαηηζηηθφ ραξαθηήξα ζηνπο καζεηέο, δηφηη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν θαιιηεξγνχληαλ ζηνπο καζεηέο κηα θνηλή αλαπαξάζηαζε ηνπ έζλνπο 

ηνπο
78

.  Απφ ηελ ζηηγκή, πνπ ην ζρνιείν αλαγλσξίδεη φηη ππάξρνπλ ζξεζθεπηηθά θαη 

εζλνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαρσξίδνπλ ηνπο καζεηέο κεηαμχ ηνπο, θξίλεηαη 

απαξαίηεην λα αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκφ.   Γελ είλαη εθηθηφ ινηπφλ, ην κάζεκα ηεο 

ηζηνξίαο λα δηδάζθεηαη ζαλ λα απεπζχλεηαη κφλν ζε ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο.   Απφ ηελ 

κηα πιεπξά έρνπκε έλα ζρνιείν πνπ πξνζπαζεί λα απνθηήζεη πνιππνιηηηζκηθφ 

ραξαθηήξα, φκσο ηαπηφρξνλα ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα παξακέλεη 

εζλνθεληξηθφ κε απψηεξν ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη κηα εληαία εζληθή ζπλείδεζε ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο αλεμαξηήησο ηεο εζληθήο ή ζξεζθεπηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο
79

. 

χκθσλα κε ηνπο: Γνπβηά θαη Θεξηαλφ «Σν κάζεκα ηεο ηζηνξίαο δηαθξίλεηαη γηα ηελ 

κνλνγξακκηθή εμέηαζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο, δειαδή ε εμέιημε βαζίδεηαη ζην ζρήκα 

Αξραία Διιάδα> Ρώκε> Βπδάληην> Διιάδα»
80

. 

 Δπίζεο, κέζσ ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο επηδηψθεηαη λα δηακνξθσζεί ζηνπο 

γεγελείο καζεηέο ε εηθφλα γηα ηνλ εζληθφ «άιινλ», αιιά θαη λα εληζρπζεί ε εηθφλα γηα 

ηνλ εζληθφ «εαπηφ».   Ζ  Ηζηνξία είλαη έλα κάζεκα πνπ δηαθαηέρεηαη απφ ζηεξεφηππα, 

πξνθαηαιήςεηο θαη ερζξνπξαμίεο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εληζρχζνπλ ηελ 

εηθφλα ηνπ εζληθνχ εαπηνχ.  Οη αλαθνξέο ζε άιινπο πνιηηηζκνχο, γίλνληαη κφλν γηα ηα 

γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα
81

. Σν ίδην ζπκβαίλεη  κε ην 

κάζεκα ηεο γιψζζαο θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ.  Ζ Γιψζζα πνπ δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν 

                                                           
78

Γθφηνβνο. Α.,όπ.παξ.,ζει.42. 
79

Όπ. παξ., ζει.43. 
80

Γνπβηάο. Γ., Θεξηαλφο. Κ., όπ.παξ.,ζει. 286.  
81

Όπ. παξ., ζει.286. 
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δελ είλαη κφλν έλα κέζν επηθνηλσλίαο, αιιά κεηαβηβάδεη έλλνηεο, λνήκαηα θαη αμίεο. 

Απφ ην Νεπηαγσγείν κέρξη ην Γεκνηηθφ παξνπζηάδεηαη ζαλ κηα δηαρξνληθή ζπλέρεηα, ε 

νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, δηφηη απνδεηθλχεη 

κηα  πνιηηηζκηθή παξάδνζε πνιιψλ αηψλσλ.  Δπηπιένλ, ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο 

Γιψζζαο θαη ησλ Θξεζθεπηηθψλ γίλεηαη ζπρλή αλαθνξά ζηνλ ρξηζηηαληζκφ, κε 

απνηέιεζκα απφ ηελ κηα πιεπξά ν αιινδαπφο καζεηήο λα κελ δηακνξθψζεη πγηή, 

ζεηηθά πξφηππα γηα ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη απφ ηελ άιιε ν εκεδαπφο καζεηήο λα 

κελ εμνηθεηψλεηαη κε ην «δηαθνξεηηθφ» θαη ηνλ αλάινγν ζεβαζκφ πνπ νθείιεη λα δείμεη 

ζηελ λέα θαηάζηαζε
82

. 

 Σέινο, ζα θάλνπκε κηα κηθξή αλαθνξά ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο Μειέηεο 

Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Κνηλσληνινγίαο. Καη ζηα δχν καζήκαηα δηαθξίλνπκε ζπλήζσο 

δηάθνξεο ζηεξενηππηθέο αλαθνξέο θαη ζρνιηαζκνχο πνπ εληζρχνπλ ηελ δηάθξηζε ζην 

«δηαθνξεηηθφ». Αθφκα, έλλνηεο φπσο ε «παξάδνζε» θαη ν «πνιηηηζκφο» 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αλαδείμνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ Διιεληθψλ ζρνιηθψλ 

παξειάζεσλ ή ηηο παξαδνζηαθέο ζηνιέο
83

. 

 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη απφ ην δείγκα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ καο επηβεβαηψλεηαη ην εμήο: ζηελ εξψηεζε 16 (Πηζηεύεηε όηη ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαιιηεξγνύλ ζηνπο εκεδαπνύο καζεηέο ηελ απνδνρή ηεο εηεξόηεηαο; 

λαη, όρη) 94 ππνθείκελα απάληεζαλ όρη, άξα ζπκπεξαίλνπκε φηη νη εκεδαπνί καζεηέο 

δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην «δηαθνξεηηθφ».  πλεπψο, ηα καζήκαηα κε ηνλ ηξφπν πνπ 

δηδάζθνληαη ζην Διιεληθφ ζρνιείν πξνβάιινπλ ηνπο αμηαθνχο θψδηθεο ηεο θπξίαξρεο 

νκάδαο ζαλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο.  Κξίλεηαη απαξαίηεην, ηδηαίηεξα γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

δηδάζθεηαη ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ηα γεγνλφηα λα πξνζεγγίδνληαη κε αληηθεηκεληθφ 

ραξαθηήξα ρσξίο λα ζηνρνπνηνχληαη γεηηνληθνί ή άιινη ιανί.  

 Σα παξαπάλσ ζηνηρεία αθνξνχλ ηελ δεχηεξε απφ ηηο ηέζζεξεηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζρνιείνπ ε νπνία είλαη: ε Μεηαβίβαζε θαλνληζηηθώλ ζηνηρείσλ (ηδενινγηθή ιεηηνπξγία). 

χκθσλα κε ηνλ Γθφηνβν (2003), κε ηνλ φξν θαλνληζηηθά ζηνηρεία, ελλννχκε  ηα 

πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θάζε θπξίαξρεο νκάδαο, ηα νπνία δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν θαη 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ αιιά 

είλαη ζηνηρεία κάζεζεο θαη δηαπαηδαγψγεζεο.  Γηα λα είλαη επηηεπρζεί ε θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε είλαη ζθφπηκν λα ππάξμνπλ θάπνηνη θαλφλεο αθνχ φια ηα θαλνληζηηθά 
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Όπ. παξ., ζει.285. 
83

Όπ. παξ., ζει.287. 
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ζηνηρεία ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο ζηεξίδνληαη ζε αμίεο πνπ κπνξεί αθνξνχλ κηα 

θνζκνζεσξία
84

. 

 Με γλψκνλα ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ζηνπο 

καζεηέο έρεη δεκηνπξγεζεί κηα ηζρπξή εζληθή ζπλείδεζε, ε νπνία θαιιηεξγήζεθε 

θπξίσο απφ ηα καζήκαηα ηεο γιψζζαο, ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζην 

ζρνιείν, φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ.  Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε δχν παξαδείγκαηα: 

«Απιά δελ γίλεηαη, δελ είλαη εθηθηό ην πξσί πνπ γίλεηε ε πξνζεπρή λα έρεηο θαη ηνπο 

Αθγαλνύο, θαη γηα άιινπο πνιινύο ιόγνπο». 

«Θεσξώ απαξαίηεην λα δηαηεξνύλ ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεηά ηεο νκάδαο ηνπο θαη ηηο 

παξαδόζεηο ηνπο, ζα πξέπεη όκσο λα ζέβνληαη θαη ηηο παξαδόζεηο ηεο ρώξαο πνπ ηνπο 

θηινμελεί. Δκέλα πξνζσπηθά κε έρεη θνξντδέςεη αιινδαπόο ζπκκαζεηήο κνπ,  επεηδή 

αλέθεξα θάηη γηα ηελ Οξζνδνμία θαη επεηδή έιεγα ηελ πξνζεπρή ην πξσί ζην ζρνιείν. 

Μάιηζηα, ν ζπγθεθξηκέλνο ππνζηήξηδε πσο δελ ζα έπξεπε λα θάλνπκε πξνζεπρή ζηα 

ζρνιεία θαη λα έρνπκε ζεκαίεο, γηαηί ηνλ πξνζβάιινπκε. Δκείο ζεσξείηαη δεδνκέλν όηη 

πξέπεη λα ηνλ ζεβόκαζηε αιιά γηαηί δελ ζεσξείηαη δεδνκέλν θαη ην αληίζηξνθν; Άξα, 

θαιό ζα ήηαλ λα ζπλερίδνπλ λα δηαηεξνύλ ηνλ πνιηηηζκό ηνπο εληόο ηεο νκάδαο, ηνπο 

εληόο ηεο ηδησηηθήο ηνπο ζθαίξαο». 

 πκπεξαίλνπκε, πσο νη ελ ιφγσ καζεηέο θνβνχληαλ φηη βεβειψλεηαη ηφζν ε 

ζξεζθεπηηθή φζν θαη ε εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα.  Ζ ζξεζθεία απνηειεί αλαπφζπαζην 

ζηνηρείν γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα γχξσ ηνπο, δηφηη απνηειεί έλα κέζν γηα ηελ λνεκαηνδφηεζε δηάθνξσλ 

ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηνλ άλζξσπν φζν θαη κε ηελ θνηλσλία.  χκθσλα κε 

ηνλ Erich Fromm,αλ ε ζξεζθεία είλαη έλα θνηλσληθφ γεγνλφο γηα ηνλ άλζξσπν πνπ 

γίλεηαη ηαπηφρξνλα αληηθείκελν ιαηξείαο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ, ηφηε ε ζξεζθεία 

ζπλδέεηαη θαη κε ηελ θνηλσλία, επεηδή ζπκβάιιεη ζηελ κεηαβίβαζε γλψζεσλ πνπ 

ζεκαηνδνηνχλ ηελ ζθέςε θαη ηηο δξάζεηο ησλ αλζξψπσλ, αθνχ απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ 

θξίθν γηα ηα κέιε πνπ απαξηίδνπλ κηα θνηλφηεηα
85

.  Καηά ζπλέπεηα, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ε ζηηγκή ηεο πξνζεπρήο γηα ηνπο γεγελείο καζεηέο 

ζην ζρνιείν είλαη ηεξή θαη κε ηελ παξνπζία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ αηζζάλνληαη φηη 

παξαβηάδεηαη.   Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ εζληθή ηαπηφηεηα, θαζψο απνηππψλεη ηελ 

                                                           
84

Γθφηνβνο, Α.,(2003), Ζ ινγηθή ηνπ ππαξθηνύ ζρνιείνπ, Αζήλα: Gutenberg, ζει.181. 
85

Αξαβνζηηάο, Θ., Κνχξηε- Καδνχιιε, Β., θνχξηνπ, Δ., Σξίθσλαο, Π.,(2019)Εεηήκαηα 

γιώζζαο, εηεξόηεηαο θαη εθπαίδεπζεο Αζήλα:Gutenberg, ζει.167.  



78 
 

ζπιινγηθφηεηα πνπ ληψζνπλ νη πνιίηεο ζηα πιαίζηα ελφο εζληθνχ θξάηνπο, αθνχ σο 

καζεηέο είραλ απνθηήζεη έλαλ έληνλν νκνγελνπνηεηηθφ ραξαθηήξα, ν νπνίνο 

δηακνξθψζεθε θπξίσο κέζσ ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ.  Με γλψκνλα ηηο παξαπάλσ 

ζεσξίεο νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη γεγελείο καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ζξεζθεπηηθή, ηελ εζληθή θαη ηελ γισζζηθή ηνπο ηαπηφηεηα γηα λα ζπγθξνηήζνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο.   

  Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί έλαλ ηδενινγηθφ κεραληζκφ ηνπ θξάηνπο, πνπ κέζσ ηνπ 

ζρνιείνπ κεηαβηβάδεη γλψζεηο θαη λνήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θπξίαξρε ηδενινγία 

ηνπ έζλνπο.  Ηδηαίηεξα ην ειιεληθφ ζρνιείν είλαη εζλνθεληξηθφ, δηφηη γίλνληαη ζπρλέο 

αλαθνξέο ζηα επηηεχγκαηα ησλ πξνγφλσλ ηνπ παξειζφληνο κε ζηφρν λα δηακνξθψζνπλ 

νη καζεηέο ηελ εηθφλα ηνπ «εζληθνχ εαπηνχ».  Ζ πξνζήισζε ζηα θαηνξζψκαηα ηνπ 

παξειζφληνο εληζρχεη ηελ εζληθή ππεξεθάλεηα ησλ καζεηψλ κε απνηέιεζκα νη καζεηέο 

λα αηζζάλνληαη ππεξνρή γηα ην δηθφ ηνπο έζλνο έλαληη άιισλ ζεσξψληαο κφλν φηη νη 

δηθφο ηνπο πνιηηηζκφο είλαη άμηνο
86

.  

 ηελ ζπλέρεηα, ζηελ εξψηεζε 9 (πκκεηείραλ νη αιινδαπνί ζπκκαζεηέο ζαο ζηηο 

ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο;) ηελ εξψηεζε 10 (πκκεηείραλ νη αιινδαπνί ζπκκαζεηέο ζαο 

ζηνπο ενξηαζκνύο ησλ εζληθώλ επεηείσλ;) θαη ηελ εξψηεζε 19 (Παξαηεξήζαηε 

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο εκεδαπώλ ζπκκαζεηώλ ζαο εηο βάξνο αιινδαπώλ;) 

δηαπηζηψλνπκε φηη νη γεγελείο καζεηέο είραλ δεκηνπξγήζεη κηα ζηεξενηππηθή εηθφλα γηα 

ηνπο Αιβαλνχο καζεηέο, αθνχ γίλεηαη ζπρλή αλαθνξά ζε απηνχο.  Όπσο θαίλεηαη, νη 

Αιβαλνί καζεηέο ζπγθεληξψλνπλ πνιιά αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο, φηη απέρνπλ 

απφ ηηο εζληθέο επεηείνπο θαη γεληθφηεξα απφ ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  Απηή ε 

εηθφλα πνπ είραλ δηακνξθψζεη νη γεγελείο γηα ηα παηδηά απφ ηελ Αιβαλία είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν πνπ έρνπλ απνθηήζεη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο γηα απηνχο.  Άξα, ε ζρέζε πνπ αλαπηχρζεθε αλάκεζα ζηνπο 

εκεδαπνχο θαη αιινδαπνχο καζεηέο δηαθξηλφηαλ απφ δπζθνιίεο, αθνχ νη γεγελείο ηηο 

απέδηδαλ ζηελ γεληθφηεξε ζηάζε ησλ αιινδαπψλ ή ζην γεγνλφο φηη δελ ηνπο 

ελδηέθεξαλ θάπνηα ζρνιηθά καζήκαηα φπσο ε γιψζζα ή ηα ζξεζθεπηηθά γηα απηφ 

έπξεπε λα θνηηνχλ ζε δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν.  Δπίζεο, απφ ην δείγκα καο κφλν 24 

γεγελείο καζεηέο βνήζεζαλ ζηελ έληαμε ησλ αιινδαπψλ ζην ζρνιείν.  Σέινο, παξφιν 

πνπ κφλν 6 ππνθείκελα δήισζαλ φηη νη γεγελείο καζεηέο εθδήισλαλ αξλεηηθέο 
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ζπκπεξηθνξέο ζηνπο αιινδαπνχο ζπκκαζεηέο ηνπο, ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα δελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ γηα ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο. 

 Σα ζηεξεφηππα είλαη νη θνηλέο πεπνηζήζεηο, νη λφξκεο θαη νη παξαδνρέο πνπ 

έρνπλ απνθηήζεη νη άλζξσπνη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ 

γηα λα κπνξνχλ λα αληηιακβάλνληαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  Δπηπιένλ, δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηελ αλάγθε ησλ αηφκσλ λα θαηαλννχλ ηνλ θφζκν. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ηα 

ζηεξεφηππα βνεζνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα δηακνξθψλνπλ απινπζηεπκέλεο εηθφλεο γηα 

ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Μέζσ απηψλ ησλ απινπζηεχζεσλ ηα άηνκα 

ζπλεζίδνπλ λα θαηεγνξηνπνηνχλ ηνπο αλζξψπνπο, ζηνπο νπνίνπο απνδίδνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά ή ηδηφηεηεο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη κηα εηθφλα ηφζν γηα ηνλ 

ραξαθηήξα φζν θαη γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ «άιινπ»
87

.  

 Καηά ηελ αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θξίζεθε απαξαίηεην λα ζπζρεηίζνπκε 

ηα κνληέια δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ γεγελψλ καζεηψλ 

έλαληη ησλ αιινδαπψλ ζπκκαζεηψλ ηνπο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  Πξψηα, 

ζα εμεηάζνπκε ην αθνκνησηηθφ κνληέιν.  ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ επηηεχρζεθε ε 

ζπλχπαξμε κεηαμχ ηνπο πξνθχπηεη φηη: ζηελ εξψηεζε 4 (Πηζηεύεηε όηη ε ζπλύπαξμή ζαο 

κε ζπκκαζεηέο ζαο δηαθνξεηηθήο εζληθήο θαηαγσγήο ήηαλ: πνιύ δύζθνιε, δύζθνιε, 

αδηάθνξε, ζεηηθή, πνιύ ζεηηθή, θαλνληθή)  18 ππνθείκελα δήισζαλ αδηάθνξε φκσο, 

φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ εξψηεζε 12 (Πηζηεύεηε όηη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία 

θάζε κεηνλνηηθήο νκάδαο πξέπεη λα παξακέλνπλ ζηελ ηδησηηθή ηνπο ζθαίξα, κε ζθνπό λα 

κελ δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα ζηελ ρώξα ππνδνρήο; λαη, όρη) 45 ππνθείκελα 

απάληεζαλ λαη, θαη ζηελ εξψηεζε 17 (Πηζηεύεηε όηη νη αιινδαπνί καζεηέο πξέπεη λα 

δηδάζθνληαη κφλν ηελ ειιεληθή γιώζζα, κε απνηέιεζκα λα δηεπθνιύλεηαη ηόζν ε 

πξνζαξκνγή ηνπο, όζν θαη ε παξακνλή ηνπο ζην ζρνιείν; λαη, όρη) 26 άηνκα απφ ην 

παξαπάλσ δείγκα μαλά δήισζαλ λαη. ηελ ζπλέρεηα, ζηελ εξψηεζε 9 (πκκεηείραλ νη 

αιινδαπνί ζπκκαζεηέο ζαο ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο; λαη, όρη) 143 άηνκα 

απάληεζαλ λαη, φπσο θαη ζηελ εξψηεζε 10 (πκκεηείραλ νη αιινδαπνί ζπκκαζεηέο ζαο 

ζηνπο ενξηαζκνύο ησλ εζληθώλ επεηείσλ; λαη, όρη) 125 απφ απηνχο απάληεζαλ μαλά λαη, 

θαη ζηελ εξψηεζε 11 (Πηζηεύεηε όηη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ησλ αιινδαπώλ καζεηώλ 

δηαηεξνύληαη ή ράλνληαη ζην ζρνιείν; δηαηεξνύληαη, ράλνληαη) 70 άηνκα ππνζηήξημαλ 

φηη ράλνληαη. Απφ ηνπο παξαπάλσ ζπζρεηηζκνχο παξαηεξνχκε φηη νη θνηηεηέο 

ππνζηήξημαλ φηη είλαη απαξαίηεην λα αθνκνησζνχλ νη αιινδαπνί καζεηέο ζην 
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εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο γηα απηφ πξέπεη λα 

καζαίλνπλ φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα ηελ γιψζζα ηεο θπξίαξρεο νκάδαο.  

 Αθνινχζσο, ζα εξεπλήζνπκε ην αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν. ηελ εξψηεζε 5 

(Πηζηεύεηε όηη ππήξραλ ζπγθεθξηκέλεο κεηνλνηηθέο νκάδεο ζην ζρνιείν πνπ θαζηζηνύζαλ 

δύζθνιε ηελ ζπλύπαξμή ζαο καδί ηνπο; λαη, όρη) 24 ππνθείκελα απάληεζαλ λαη, νη 13 

απφ απηνχο ζηελ εξψηεζε 5.α ((Αλ λαη, πνηεο  ήηαλ; (Παξαθαιώ αλαθέξεηε ηε ρώξα ή 

ηηο ρώξεο πξνέιεπζεο)) αλέθεξαλ ηα παηδηά απφ ηελ Αιβαλία. ηελ ζπλέρεηα, ζηελ 

εξψηεζε 6 (Πηζηεύεηε όηη ήηαλ ζσζηό πνπ θνηηνύζαηε ζε θνηλό ζρνιείν καδί κε 

αιινδαπνύο ζπκκαζεηέο ζαο; λαη, όρη) 10 άηνκα δήισζαλ όρη. Παξαζέηνπκε ηα ιφγηα 

ηνπο: 

«Έρνπκε δηαθνξεηηθή θνπιηνύξα θαη ζπλήζεηεο. Δίκαζηε δπν εληειώο δηαθνξεηηθνί ιανί 

ρσξίο πνιιά θνηλά ζηνηρεία θαη απηό δπζθνιεύεη ηελ ζπλύπαξμε. Δπίζεο, έρνπκε αξθεηά 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο». 

«Γεκηνπξγνύζαλ πνιιέο θνξέο θαζαξίεο» 

«Γελ ηνπο αθνξνύζαλ όια ηα εζληθά ζέκαηά καο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε ηζηνξία καο θαη 

ε ζξεζθεία καο. Έηζη δεκηνπξγνύζαλ πξνβιήκαηα πνιιέο θνξέο» 

«Γηαηί δελ είραλ ην ίδην επίπεδν κε εκάο, δελ ήμεξαλ ηε γιώζζα θαη ην κόλν πνπ έθαλαλ 

ήηαλ λα δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα θαη λα ηζαθώλνληαη, αλ θαη ηνπο θεξόκαζηαλ θαιά. 

Δπίζεο, δελ ήζειαλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο δηθέο καο ζπλήζεηεο. Αληίζεηα, κε Αιβαλνύο, 

Ρνπκάλνπο, έξβνπο θαη γεληθά ζπκκαζεηέο κνπ από Δπξσπατθέο ρώξεο ήηαλ όια θαιά  

ζην 99% ησλ πεξηπηώζεσλ». 

Παξφια απηά, απφ ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα ησλ 10 αηφκσλ ζηελ εξψηεζε 13 (Πηζηεύεηε 

όηη ζηελ εθπαίδεπζε πξέπεη λα ππάξμεη ηζόηεηα γηα όια ηα παηδηά αλεμαξηήησο ηεο 

εζληθήο/θπιεηηθήο ηνπο πξνέιεπζεο κε ζθνπό ηελ  θαηαπνιέκεζε ξαηζηζηηθώλ πξνηύπσλ; 

λαη, όρη) θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ ην αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν, αλαηξψληαο ηηο 

παξαπάλσ ζηάζεηο ηνπο θαη ην δηθαηνινγνχλ σο εμήο:  

«Από ηελ ζηηγκή πνπ ε ζπλύπαξμε ησλ εζλνηήησλ ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσλία πνπ 

δνύκε είλαη κνλόδξνκνο, θαιό ζα ήηαλ όινη λα ζέβνληαη ηα δηθαηώκαηα όισλ, καδί κε ην 

δηθαίσκα γηα κόξθσζε». 

«Πξέπεη λα ππάξρεη ηζόηεηα γηαηί είκαζηε όινη ίζνη θαη δελ ζα έπξεπε λα ππάξρεη 

ξαηζηζκόο Διιήλσλ πξνο αιινδαπώλ. Σν ζέκα είλαη όηη ζε κεξηθά ζρνιεία νη Έιιελεο 

είλαη κεηνλόηεηα θαη δέρνληαη κπνύιηλγθ από αιινδαπνύο». 

«Μόλν από ηελ άπνςε ηεο παξνρήο εθπαίδεπζεο ζε όινπο. Καηά ηα άιια, ηα παηδηά πνπ 

δελ μέξνπλ ηε γιώζζα θαη ηελ θνπιηνύξα ηεο Διιάδαο ζα έπξεπε λα θνηηάλε ζε ρσξηζηά 
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ζρνιεία, ηνπιάρηζηνλ κέρξηο όηνπ θηάζνπλ ζε έλα ηθαλό επίπεδν θαηαλόεζεο θαη 

ζεβαζκνύ ηεο. ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πηζηεύσ όηη είλαη αξθεηά όζα 

δηδάζθνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνύ». 

 Σέινο, ζηελ εξψηεζε 22 (Δίραηε παξαηεξήζεη αλ νη θαζεγεηέο ζαο 

αληηκεηώπηδαλ δηαθνξεηηθά ηνπο αιινδαπνύο ζπκκαζεηέο ζαο;) 81 άηνκα απάληεζαλ λαη 

θαη ην αηηηνιφγεζαλ σο εμήο:  

«Σνπο αδηθνύζαλ ζηε βαζκνινγία, ηνπο παξακέξηδαλ». 

«Αδηαθνξνύζαλ». 

«Γελ ηνπο έδηλαλ πξνβάδηζκα ζπκκεηνρήο ζηελ ηάμε». 

«Δίραλ ρακειέο πξνζδνθίεο γηα ηηο επηδόζεηο ηνπο». 

«Ήηαλ πξνθαηεηιεκκέλνη νη πεξηζζόηεξνη θαζεγεηέο όηη δελ ζα ηα θαηάθεξλαλ θαη ηόζν 

θαιά ιόγσ δπζθνιίαο ζηε γιώζζα θαη δελ ηνπο έδηλαλ θαη πνιιέο επθαηξίεο γηα 

ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απηό είρε ζαλ απνηέιεζκα θαη νη ίδηνη νη 

αιινδαπνί καζεηέο λα αδηαθνξνύλ θαη λα κελ έρνπλ θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα». 

«Γελ ηνπο βνεζνύζαλ όζν ρξεηάδνληαλ». 

«Σνπο ζπκπεξηθέξνληαλ πνιύ θαιύηεξα απ΄ όηη ζηνπο εκεδαπνύο θαη έθαλαλ ηα ζηξαβά 

κάηηα αθόκα θη όηαλ έθαλαλ θάηη θαηά ησλ θαλόλσλ ηνπ ζρνιείνπ». 

«Θέισ λα ηνλίζσ όηη νη Αιβαλνί καζεηέο ησλ ρσξηώλ έρνπλ δηαθνξεηηθή λννηξνπία από 

απηώλ ησλ πόιεσλ. Π.ρ. πάληα από ην ζρνιείν κνπ θάπνηνο καζεηήο αιβαληθήο 

θαηαγσγήο ζα δηάβαδε, ζα θαζόηαλ ήζπρνο ζηελ ηάμε θιπ». 

«Πξόηεηλαλ λα πξνζθέξνπλ καζήκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο κεηά ην πέξαο ηνπ 

ζρνιηθνύ σξαξίνπ γηα όζνπο καζεηέο ήζειαλ θαη ρξεηαδόηαλ ιίγε πεξηζζόηεξε βνήζεηα». 

«Γελ ππήξρε αξλεηηθή ζηάζε από ηνπο θαζεγεηέο». 

«Τπήξρε ηζόηεηα». 

«ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θάπνηνη αιινδαπνί καζεηέο γίλνληαλ ν απνδηνπνκπαίνο 

ηξάγνο». 

«Σνπο θεξόηαλ κε θαηαλόεζε». 

 Απφ ηα 81 άηνκα νη πεξηζζφηεξνη θαίλεηαη λα δειψλνπλ φηη νη θαζεγεηέο δελ 

επλννχζαλ ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο ηνπο ζηελ ζρνιηθή κνλάδα, δηφηη εθδήισλαλ 

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ελψ ιίγνη είλαη απηνί πνπ ππνζηήξημαλ φηη ηνπο 

ζπκπεξηθέξνληαλ κε ζεβαζκφ θαη θαηαλφεζε. πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη ην 

αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν δελ θαίλεηαη λα εθαξκφδεηαη ζην ζρνιείν κε απψηεξν ζθνπφ 

ηελ θαηαπνιέκεζε θαη ηελ εμάιεηςε ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ. 
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 Σν ηξίην κνληέιν πνπ πξφθεηηαη λα εμεηάζνπκε είλαη ην δηαπνιηηηζκηθφ. Αξρηθά, 

ζηελ εξψηεζε 16 (Πηζηεύεηε όηη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαιιηεξγνύλ ζηνπο εκεδαπνύο 

καζεηέο ηελ απνδνρή ηεο εηεξόηεηαο; λαη, όρη) 94 ππνθείκελα απάληεζαλ όρη, έπεηηα 

ζηελ εξψηεζε 19 (Παξαηεξήζαηε αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο εκεδαπώλ ζπκκαζεηώλ ζαο 

εηο βάξνο αιινδαπώλ; πνηέ, ζπάληα, ζπρλά, πνιύ ζπρλά)  44 άηνκα δήισζαλ ζπάληα εθ 

ησλ νπνίσλ νη 27 αλαθέξνπλ φηη νη Αιβαλνί καζεηέο δέρνληαλ αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο.  Δπίζεο, ζηελ εξψηεζε 22 (Δίραηε παξαηεξήζεη αλ νη θαζεγεηέο ζαο 

αληηκεηώπηδαλ δηαθνξεηηθά ηνπο αιινδαπνύο ζπκκαζεηέο ζαο; λαη, όρη) 53 ππνθείκελα 

δήισζαλ λαη, απφ ηνπο νπνίνπο νη 24 απάληεζαλ φηη ηνπο θέξνληαλ κε θαηαλόεζε, αιιά 

17  άηνκα αλέθεξαλ φηη αδηαθνξνύζαλ. Σέινο, ζηελ εξψηεζε 14 (Πηζηεύεηε όηη εμαηηίαο 

ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ρξνηάο ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα 

θαιιηεξγεί ηνλ δηαπνιηηηζκηθό ζεβαζκό θαη ηελ αιιειεγγύε; λαη, όρη) θαη νη 53 

επηβεβαηψλνπλ ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν. πλεπψο, νη θνηηεηέο ζα επηζπκνχζαλ, ε 

εθπαίδεπζε λα απνθηήζεη έλαλ δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ 

απφθηεζε δηαθνξεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ απφ δηαθνξεηηθνχο ιανχο πνπ ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ γλσζηηθή θαη πλεπκαηηθή εμέιημε ησλ καζεηψλ.  

 Σειεπηαίν, ζα δηεξεπλήζνπκε ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν. ηελ εξψηεζε 16 

(Πηζηεύεηε όηη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαιιηεξγνύλ ζηνπο εκεδαπνύο καζεηέο ηελ απνδνρή 

ηεο εηεξόηεηαο; λαη, όρη) 94 ππνθείκελα απάληεζαλ όρη εθ ησλ νπνίσλ, 85 δήισζαλ 

ζηελ εξψηεζε 15 (Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα ζηα ζρνιεία καο είλαη εζλνθεληξηθό. 

Πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα γίλεη πεξηζζόηεξν πινπξαιηζηηθό; Ναη, λα εκπινπηηζηεί κε 

ζηνηρεία από άιινπο πνιηηηζκνύο θαη θνπιηνύξεο, όρη, λα παξακείλεη όπσο έρεη)λα 

εκπινπηηζηεί.  Καηά ζπλέπεηα, νη θνηηεηέο επέιεμαλ ην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν, ψζηε 

κέζσ ησλ πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ ππάξρνπλ ζε κηα θνηλσλία λα εμαζθαιηζηεί 

ε θνηλσληθή ζπλνρή.  

 Απφ ηα ηέζζεξα κνληέια πνπ παξνπζηάζακε ζα επηθεληξσζνχκε ζην 

αθνκνησηηθφ, θαζψο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εξψηεζε 12 (Πηζηεύεηε όηη ηα πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεία θάζε κεηνλνηηθήο νκάδαο πξέπεη λα παξακέλνπλ ζηελ ηδησηηθή ηνπο ζθαίξα, κε 

ζθνπό λα κελ δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα ζηελ ρώξα ππνδνρήο; λαη, όρη)  45 

ππνθείκελα ην ππνζηεξίδνπλ θαη αλαθέξνπλ ηα εμήο: 

«Δπεηδή έηζη ζα αιινησλόηαλ νη ζπλήζεηεο θαη ηα έζηκα ησλ ληόπησλ, θαη ίζσο 

εμαθαληδόηαλ κεξηθά επίζεο». 

«Απιά δελ γίλεηαη, δελ είλαη εθηθηό ην πξσί πνπ γίλεηε ε πξνζεπρή λα έρεηο θαη ηνπο 

Αθγαλνύο, θαη γηα άιινπο πνιινύο ιόγνπο». 
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 Δπηπιένλ, ζηελ εξψηεζε 17 (Πηζηεύεηε όηη νη αιινδαπνί καζεηέο πξέπεη λα 

δηδάζθνληαη κόλν ηελ ειιεληθή γιώζζα, κε απνηέιεζκα λα δηεπθνιύλεηαη ηόζν ε 

πξνζαξκνγή ηνπο, όζν θαη ε παξακνλή ηνπο ζην ζρνιείν; λαη, όρη) 60 ππνθείκελα 

επέιεμαλ μαλά ην αθνκνησηηθφ κνληέιν.  πλνιηθά,  105 άηνκα απφ ηνπο 153 επέιεμαλ 

ην αθνκνησηηθφ κνληέιν.  Απφ ηηο παξαπάλσ αλαιχζεηο ζπκπεξαίλνπκε φηη ε 

εθπαίδεπζε αζθεί ηεξάζηηα επηξξνή ζηνπο καζεηέο θαη σο ηδενινγηθφο κεραληζκφο ηνπ 

θξάηνπο έρεη θαηνξζψζεη λα ηνπο θαιιηεξγήζεη έλα αίζζεκα νκνηνγελνπνίεζεο, 

ζπιινγηθφηεηαο θαη ζπλνρήο ζηα παηδηά. Γηφηη απηά ηα ζηνηρεία ζπλζέηνπλ θάζε έζλνο, 

σο εθ ηνχηνπ νη καζεηέο θαη σο απξηαλνί πνιίηεο αηζζάλνληαη φηη ζα ράζνπλ απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εμαηηίαο ησλ κεηνςεθηθψλ νκάδσλ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, νη πεξηζζφηεξνη 

θνηηεηέο θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ ην αθνκνησηηθφ κνληέιν, ψζηε ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο λα εληάμεη ηαρχηαηα ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε πνιηηηζκηθά 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ηελ δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαη 

ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο ππνδνρήο ή λα ηνπο απνθιείζεη απφ ηελ ζρνιηθή κνλάδα γηα 

λα βξίζθεηαη ην θξάηνο ζε κηα νκαιή ιεηηνπξγία. 

 Απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, ζπκπεξάλακε φηη νη γεγελείο 

καζεηέο επεξεάδνληαη ζρεηηθά κε ηελ εηεξφηεηα θπξίσο απφ ηνπο γνλείο ηνπο.  Όπσο 

πξνέθπςε απφ ηελ εξψηεζε 18 (Πηζηεύεηε όηη νη εκεδαπνί καζεηέο επεξεάδνληαη ζρεηηθά 

κε ηελ εηεξόηεηα από: ην ζρνιείν σο ζεζκηθή νληόηεηα(κηα δεκόζηα ππεξεζία, ζηελ 

νπνία ηζρύνπλ νη λόκνη ηνπ θξάηνπο), ην ζρνιείν σο θνηλσληθή κνλάδα (έλαλ 

παηδαγσγηθό ρώξν, ηζόηηκεο ζπκκεηνρήο όισλ ησλ καζεηώλ),ηνπο γνλείο,  ηνπο, 

ζπλνκειίθνπο, Μ.Μ.Δ (ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν, εθεκεξίδεο), Κνηλσληθά δίθηπα 

(facebook, instagram, twitter, θ.α.) 83 άηνκα επέιεμαλ ηνπο γνλείο, 82 ηνπο 

ζπλνκειίθνπο θαη 75 ηα θνηλσληθά δίθηπα. Απφ ηνπο ηξείο θνξείο πνπ επέιεμαλ, ν 

κείδσλ παξάγνληαο επηξξνήο είλαη ε νηθνγέλεηα γηα ηελ δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη 

αληηιήςεσλ. ηελ ζπλέρεηα, ζηελ εξψηεζε 23 (Ωο θνηηεηέο πιένλ, πνηα πηζηεύεηε όηη 

είλαη ηα απαξαίηεηα εθόδηα, ώζηε ηα παηδηά εθεβηθήο ειηθίαο λα δηαρεηξίδνληαη ζσζηά 

ηελ εηεξόηεηα;) ε νπνία είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ, 35 θνηηεηέο ππνζηήξημαλ φηη ε 

νηθνγέλεηα έρεη ρξένο λα κεηαιακπαδεχζεη ζηα παηδηά ηνλ ζεβαζκφ, θαη ηελ θαηαλφεζε 

ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ «δηαθνξεηηθφηεηα» θαη σο πξψηνο θνξέαο 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο νθείιεη λα θαιιηεξγήζεη ζηνπο λένπο αξεηέο, ηδαληθά θαη αμίεο. 

Ωζηφζν, αλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα εθθξάδνληαη αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζε 

ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθνχ πεξηερφκελνπ, ηφηε είλαη θπζηθφ ηα παηδηά λα πηνζεηνχλ 

αλάινγεο απφςεηο.  Δπίζεο, νη ζπλνκήιηθνη είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα 
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ζπληειέζεη ζηελ δηακφξθσζε ζηάζεσλ. Σέινο, θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα επεξεάδνπλ 

ηελ θξίζε ησλ παηδηψλ, άιινηε ζεηηθά άιινηε αξλεηηθά.    

 Γηα ηελ εξψηεζε 23 (Ωο θνηηεηέο πιένλ, πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα απαξαίηεηα 

εθόδηα, ώζηε ηα παηδηά εθεβηθήο ειηθίαο λα δηαρεηξίδνληαη ζσζηά ηελ εηεξόηεηα;) 

ζεσξήζακε ζθφπηκν λα παξνπζηάζνπκε δχν βαζηθά ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ δηθή καο 

άπνςε απνπζίαδαλ απφ ηηο ζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ. Πξψηα απ΄ φια επεηδή ζην 

ζπγθεθξηκέλν δείγκα πεξηιακβάλνληαη θνηηεηέο απφ παηδαγσγηθέο θαη «θαζεγεηηθέο» 

ζρνιέο, παξαηεξήζακε φηη σο κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί κφλν 5 απφ ηα 153 άηνκα 

έρνπλ αλαγλσξίζεη φηη ην αλαιπηηθφ ζρνιηθφ πξφγξακκα είλαη εζλνθεληξηθφ θαη είλαη 

απαξαίηεην λα αιιάμεη.  Παξαζέηνπκε ηα ιφγηα ηνπο: 

«Ζ νηθνγέλεηα λα δηδάμεη θαηάιιεια ηα παηδηά γηα ηελ δηαθνξεηηθόηεηα θαη λα κελ 

ζηνρεύεη ζε εζληθηζηηθή δηαπαηδαγώγεζε κέζα ζην ζπίηη. Ζ εθπαίδεπζε, επίζεο, λα κελ 

είλαη εζλνθεληξηθή. Σα ΜΜΔ λα έρνπλ πεξηζζόηεξεο εθπνκπέο πνπ λα παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο ζηνλ θόζκν» 

«σζηή δηαπαηδαγώγεζε από ηνπο γνλείο, θαιύηεξα θαη πην δηαπνιηηηζκηθά γξακκέλα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη θαιιηέξγεηα ζεηηθνύ θιίκαηνο κέζα ζηελ ηάμε από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό». 

«Δλεκέξσζε ησλ δηαθνξεηηθώλ θνπιηνπξώλ θαη θαηαλόεζε . Αο δνπλ ηα πξάγκαηα από 

ηε καηηά ησλ αιινδαπώλ πνπ έξρνληαη ζε κηα θελή ρώξα. Αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο κε ζθνπό κηα ζσζηή έληαμε ησλ αιινδαπώλ ζηα ζρνιεία». 

«Θεσξώ πσο ε παξνπζίαζε πνιιώλ εζληθνηήησλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζα βνεζνύζε 

πνιύ λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο πσο ην έζλνο ηνπο δελ είλαη ην κόλν αμηόινγν». 

«Να κελ έρνπλ ηόζν εκκνλή νη γνλείο κε ηελ ηζηνξία θαη λα ζεσξνύλ ην ειιεληθό έζλνο 

σο αλώηεξν ( ρσξίο ζε θακία πεξίπησζε λα ακθηζβεηώ ηελ ζπνπδαηόηεηα ) Ζ νπζία είλαη 

λα ζαπκάδνπκε λα θξίλνπκε λα πξνβιεκαηηδόκαζηε από απηήλ θαη όρη λα ηελ θάλνπκε 

εξγαιείν δηαρσξηζκνύ αλζξώπσλ». 

 Οη ππφινηπνη αλαθέξνληαη ζε θνηλφηνπεο απαληήζεηο, φπσο ζηελ νηθνγέλεηα  

θαη ζην ηξφπν πνπ νθείιεη λα δηαπαηδαγσγήζεη ηα παηδηά ηεο.  Σέινο, θαλέλαο θνηηεηήο 

δελ αλαθέξεη φηη πξέπεη λα αιιάμεη ν ηξφπνο εθπαίδεπζεο ησλ ππνςεθίσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, δειαδή λα απνθηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο, ψζηε λα δηδάμνπλ κε 

ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηφζν ηνπο γεγελείο καζεηέο φζν θαη ηνπο αιινδαπνχο.  

 Δλ θαηαθιείδη, θξίλνπκε απαξαίηεην λα αλαθέξνπκε φηη ε πνιηηηθή νξζφηεηα 

αληαλαθιάηαη ζηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ην θίλεκα ηηο πνιηηηθήο 

νξζφηεηαο μεθίλεζε ηελ δεθαεηία ηνπ ΄60 ζηηο Ζ.Π.Α, δηφηη αλαδείρζεθαλ θαηλνχξηεο 
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δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο θαη εζληθέο νκάδεο.  Γη απηφ ηνλ ιφγν ε πνιηηηθή 

νξζφηεηα ζηφρεπζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο θαηαλφεζεο ζε ζέκαηα 

πνιππνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ, θπξίσο κέζσ ησλ βηβιίσλ πνπ απεπζχλνληαλ ζε 

παηδηά.  Με απηφ ηνλ ηξφπν ηφζν ηα άηνκα πνπ αλήθαλ ζηηο κεηνςεθηθέο νκάδεο ζα 

δηακφξθσλαλ θαιχηεξε εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά θαη ηα ππφινηπα παηδηά ζα 

απέβαιιαλ ην αίζζεκα ηεο αλσηεξφηεηαο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν, ην 

έζλνο ή ηελ θπιή.  

 Άξα, ηα παηδηθά βηβιία απέθηεζαλ έλαλ πινπξαιηζηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο 

επηδηψρζεθε λα θαηαπνιεκεζεί θάζε είδνπο ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά κε ζθνπφ ηα 

παηδηά λα έξζνπλ ζε επαθή κε θπιεηηθέο ή πνιηηηζκηθέο κεηνλφηεηεο.  πλεπψο, ζηφρνο 

ηεο πνιηηηθήο νξζφηεηαο είλαη λα αληηηίζεηαη ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ ζηηγκαηίδνπλ ή 

κεηψλνπλ νκάδεο αλζξψπσλ πνπ θέξνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ην 

έζλνο, ην ρξψκα, ην θχιν θ.ν.θ.   Δλ κέξεη, ε πνιηηηθή νξζφηεηα έρεη ζεηηθφ πξφζεκν, 

δηφηη ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία πγηψλ θαη ζεηηθψλ ζηάζεσλ, αληίζεηα ιεηηνπξγεί 

δεζκεπηηθά ζηα άηνκα, αθνχ πεξηνξίδεη ηελ πλεπκαηηθή ηνπο εμέιημε, γηαηί ππάξρεη ν 

θφβνο ηεο ινγνθξηζίαο
88
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Πξνθνξηθή αλαθνίλσζε απφ ην 4
ν 

Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε- 

Διιεληθά σο Γεχηεξε ή Ξέλε γιψζζα πνπ δηνξγάλσζε ην Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ απφ 28 Ηνπλίνπ έσο 1 Ηνπιίνπ 20021.  
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Παράρηημα 

Σα θξηηήξηα δηακφξθσζεο ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ εηεξφηεηα απφ ηνπο γεγελείο 

καζεηέο. 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

1.Φχιν 

2.Ζιηθία 

3.Απφ πνην ζρνιείν απνθνηηήζαηε; 

(Μπνξείηε λα γξάςεηε απιψο ηνλ Γήκν θαη φρη αλαγθαία ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Πηζηεχεηε φηη ε ζπλχπαξμή ζαο κε ζπκκαζεηέο ζαο δηαθνξεηηθήο εζληθήο θαηαγσγήο 

ήηαλ: 

Πνιχ δχζθνιε  □ 

Γχζθνιε   □ 

Αδηάθνξε   □ 

Θεηηθή   □ 

Πνιχ ζεηηθή   □ 

Καλνληθή   □ 

5.Πηζηεχεηε φηη ππήξραλ ζπγθεθξηκέλεο κεηνλνηηθέο νκάδεο ζην ζρνιείν πνπ 

θαζηζηνχζαλ δχζθνιε ηελ ζπλχπαξμή ζαο καδί ηνπο; 

Ναη  □ Όρη □ 

5.α.Αλ ΝΑΗ, πνηεο  ήηαλ; 

(Παξαθαιψ αλαθέξεηε ηε ρψξα ή ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο). 

-------------------------------------------------------------------------- 
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6.Πηζηεχεηε φηη ήηαλ ζσζηφ πνπ θνηηνχζαηε ζε θνηλφ ζρνιείν καδί κε αιινδαπνχο 

ζπκκαζεηέο ζαο; 

Ναη  □ Όρη □ 

 

6.α.Αλ ΟΥΗ, γηα πνην ιφγν; 

 (Παξαθαιψ πεξηγξάςηε) 

----------------------------------- 

7.Πψο πηζηεχεηε φηη πξαγκαηνπνηείηαη ε ελζσκάησζε ησλ αιινδαπψλ ζηελ ζρνιηθή 

κνλάδα: 

Πνιχ δχζθνια  □ 

Γχζθνια   □ 

Δχθνια   □ 

Πνιχ εχθνια   □ 

8.Έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπο ζην ζρνιείν; 

Ναη □ Όρη  □ 

 

8.α. Αλ ΝΑΗ, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα απφ: 

(Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξεο απφ κία επηινγέο) 

 Αηνκηθή πξνζπάζεηα πιινγηθή πξνζπάζεηα 

Καζεγεηέο □  □ 

πκκαζεηέο □ □ 

χιινγνο Γνλέσλ □ □ 

 

9.πκκεηείραλ νη αιινδαπνί ζπκκαζεηέο ζαο ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο; 

Ναη □ Όρη □ 

10.πκκεηείραλ νη αιινδαπνί ζπκκαζεηέο ζαο ζηνπο ενξηαζκνχο ησλ εζληθψλ 

επεηείσλ; 

Ναη  □       Όρη  □ 
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10.α.ε πεξίπησζε πνπ απείραλ, ζπκάζηε πνηαο εζληθφηεηαο ήηαλ;  

( Παξαθαιψ αλαθέξεηε ηε ρψξα ή ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο) 

------------------------------------------------------------------------------ 

11.Πηζηεχεηε φηη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ δηαηεξνχληαη ή 

ράλνληαη ζην ζρνιείν; 

Γηαηεξνχληαη   □ 

Υάλνληαη   □ 

11.α.Πνηεο κεηνλνηηθέο νκάδεο δηαηήξεζαλ θαη πνηεο έραζαλ ηα πνιηηηζκηθά ηνπο 

ζηνηρεία;  (Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξεο απφ κηα επηινγέο) 

 Γηαηήξεζαλ Έραζαλ 

Αιβαλνί □  □ 

Αθγαλνί □  □ 

Βνχιγαξνη □  □ 

Ηξαλνί □  □ 

Παθηζηαλνί □  □ 

Ρνπκάλνη □ □ 

χξηνη □  □ 

 

12.Πηζηεχεηε φηη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θάζε κεηνλνηηθήο νκάδαο πξέπεη λα 

παξακέλνπλ ζηελ ηδησηηθή ηνπο ζθαίξα, κε ζθνπφ λα κελ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα 

ζηελ ρψξα ππνδνρήο; 

Ναη □ Όρη □ 

12.α.Αλ ΝΑΗ, γηα πνην ιφγν;  

(Μπνξείηε αλ ζέιεηε λα κελ απαληήζεηε) 

----------------------------------------------------- 

12.β. Αλ ΟΥΗ, γηα πνην ιφγν;  

(Μπνξείηε αλ ζέιεηε λα κελ απαληήζεηε) 

------------------------------------------------------ 
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13.Πηζηεχεηε φηη ζηελ εθπαίδεπζε πξέπεη λα ππάξμεη ηζφηεηα γηα φια ηα παηδηά 

αλεμαξηήησο ηεο εζληθήο/θπιεηηθήο ηνπο πξνέιεπζεο κε ζθνπφ ηελ  θαηαπνιέκεζε 

ξαηζηζηηθψλ πξνηχπσλ; 

Ναη □ Όρη □ 

13.α. Αλ Ναη, γηα πνην ιφγν, 

( Μπνξείηε αλ ζέιεηε λα κελ απαληήζεηε). 

   ----------------------------------------------------- 

13.β.Αλ ΟΥΗ, γηα πνην ιφγν,   

(Μπνξείηε αλ ζέιεηε λα κελ απαληήζεηε). 

---------------------------------------------------- 

14.Πηζηεχεηε φηη εμαηηίαο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ρξνηάο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ ε 

εθπαίδεπζε πξέπεη λα θαιιηεξγεί ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ ζεβαζκφ θαη ηελ αιιειεγγχε;  

 

Ναη □ Όρη  □  

 

15. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζηα ζρνιεία καο είλαη εζλνθεληξηθφ. Πηζηεχεηε φηη πξέπεη 

λα γίλεη πεξηζζφηεξν πινπξαιηζηηθφ; 

Ναη, λα εκπινπηηζηεί κε ζηνηρεία απφ άιινπο πνιηηηζκνχο θαη θνπιηνχξεο □ 

 Όρη, λα παξακείλεη φπσο έρεη □ 

 

16.Πηζηεχεηε φηη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαιιηεξγνχλ ζηνπο εκεδαπνχο καζεηέο ηελ 

απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο; 

 

Ναη □  Όρη □ 

 

17.Πηζηεχεηε φηη νη αιινδαπνί καζεηέο πξέπεη λα δηδάζθνληαη κφλν ηελ ειιεληθή 

γιψζζα, κε απνηέιεζκα λα δηεπθνιχλεηαη ηφζν ε πξνζαξκνγή ηνπο, φζν θαη ε 

παξακνλή ηνπο ζην ζρνιείν; 

Ναη □ Όρη □ 
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18. Πηζηεχεηε φηη νη εκεδαπνί καζεηέο επεξεάδνληαη ζρεηηθά κε ηελ εηεξφηεηα απφ: 

(Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξεο απφ κηα επηινγέο) 

Σν ζρνιείν σο ζεζκηθή νληφηεηα (κηα δεκφζηα ππεξεζία, ζηελ νπνία ηζρχνπλ νη λφκνη 

ηνπ θξάηνπο)   □ 

Σν ζρνιείν σο θνηλσληθή κνλάδα (έλαλ παηδαγσγηθφ ρψξν, ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο φισλ 

ησλ καζεηψλ)   □ 

Γνλείο    □ 

πλνκειίθνπο   □ 

Μ.Μ.Δ (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, εθεκεξίδεο) □ 

Κνηλσληθά δίθηπα( facebook, instagram, twitter, θ.ά.)□ 

 

19.Παξαηεξήζαηε αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο εκεδαπψλ ζπκκαζεηψλ ζαο εηο βάξνο 

αιινδαπψλ; 

Πνηέ    □ 

πάληα   □ 

πρλά    □ 

Πνιχ πρλά   □ 

 

20. Οη παξαπάλσ ζπκπεξηθνξέο ήηαλ ζηνρεπκέλεο πξνο καζεηέο ζπγθεθξηκέλεο 

εζληθήο θαηαγσγήο; 

Ναη □ Όρη □ 

20.α. Αλ ΝΑΗ, πνηεο ήηαλ –θπξίσο- νη ζηνρνπνηεκέλεο νκάδεο; 

(Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξεο απφ κηα επηινγέο) 

Αιβαλία   □ 

Αθγαληζηάλ   □ 
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Βνπιγαξία   □ 

Γεσξγία   □ 

Παθηζηάλ   □ 

 Ρνπκαλία   □ 

 Άιιε------------------- 

21. Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκαζεηέο ζνπ έδεημαλ ελδηαθέξνλ λα γλσξίζνπλ ζηνηρεία ηεο 

θνπιηνχξαο ησλ αιινδαπψλ ζπκκαζεηψλ ζαο;  

 Γηα φινπο   □ 

 Γηα νξηζκέλνπο  □ 

 Γηα θαλέλαλ   □ 

21.α. Αλ  επηιέμαηε ην «γηα νξηζκέλνπο», πνηα ήηαλ ε ρψξα πξνέιεπζεο; 

(Παξαθαιψ ζεκεηψζηε ηε ρψξα ή ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο) 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

22. Δίραηε παξαηεξήζεη αλ νη θαζεγεηέο ζαο αληηκεηψπηδαλ δηαθνξεηηθά ηνπο 

αιινδαπνχο ζπκκαζεηέο ζαο; 

Ναη □ Όρη □ 

22.α. Αλ ΝΑΗ, πψο ηνπο ζπκπεξηθέξνληαλ; 

(Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξεο απφ κηα επηινγέο) 

Αδηαθνξνχζαλ   □ 

Γελ ηνπο έδηλαλ πξνβάδηζκα ζπκκεηνρήο ζηελ ηάμε □ 

Σνπο αδηθνχζαλ ζηε βαζκνινγία □ 

Σνπο θέξνληαλ κε θαηαλφεζε □ 

Σνπο θέξνληαλ κε νίθην  □ 
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Σνπο παξακέξηδαλ  □ 

Άιιν---------------------- 

 

23. Ωο θνηηεηέο πιένλ, πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ηα απαξαίηεηα εθφδηα, ψζηε ηα παηδηά 

εθεβηθήο ειηθίαο λα δηαρεηξίδνληαη ζσζηά ηελ εηεξφηεηα; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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