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Περίληψη 

 

 Τάξεις «πολύχρωµες», γλώσσες πολλές, δάσκαλοι σε αµηχανία. Η 

παραδοσιακή «οµοιογένεια» του µαθητικού πληθυσµού στην Ελλάδα, τα τελευταία 

κυρίως χρόνια, έχει υποχωρήσει παραχωρώντας την θέση της στην πολυχρωµία που 

συνιστούν οι διάφορες εθνικότητες των µαθητών που φοιτούν σε αυτές. Ο µεγάλος 

αριθµός παλιννοστούντων, αλλά κυρίως αλλοδαπών µαθητών, συντέλεσαν στην 

δηµιουργία ενός νέου, πολυπολιτισµικού, όπως συχνά χαρακτηρίζεται, σχολικού 

περιβάλλοντος.  

Ακριβώς αυτή η πολυχρωµία αποτέλεσε το πρωταρχικό κίνητρο για την 

έρευνα και τη συγγραφή της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας, αντικείµενο της 

οποίας αποτελεί η διερεύνηση αφενός του τρόπου που σκέφτεται και αντιδρά ο 

Έλληνας µαθητής στην νέα αυτή σχολική πραγµατικότητα και αφετέρου της ύπαρξης 

ή όχι ρατσιστικών τάσεων και αντιλήψεων από την πλευρά των Ελλήνων µαθητών 

προς τα παιδιά των µεταναστών.  

Η εργασία διαρθρώνεται ως εξής: Στο πρώτο µέρος γίνεται µια θεωρητική 

τοποθέτηση πάνω στο ζήτηµα του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Αναλύεται επίσης 

ο ρόλος της εκπαίδευσης στην εξάλειψη ρατσιστικών συµπεριφορών και αντιλήψεων. 

Τέλος, στο δεύτερο µέρος, παρουσιάζεται η ερευνητική διαδικασία. Όντας αποδέκτες 

οι µαθητές του δηµοτικού σχολείου της πολυπολιτισµικής πραγµατικότητας 

ερωτώνται µεταξύ των άλλων για την σύναψη ή όχι φιλικών σχέσεων µε παιδιά που 

προέρχονται από άλλη χώρα, για την συµµετοχή αυτών των παιδιών στις πολιτιστικές 

εκδηλώσεις του σχολείου και γενικότερα για την γνώµη τους σε ότι αφορά την 

παρουσία των µεταναστών στην Ελλάδα. 
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Εισαγωγή 

 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην κοινωνία,  που συνδέονται εκτός των άλλων µε την 

κατάργηση των συνόρων, την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και την αλµατώδη 

εξέλιξη της τεχνολογίας, οδήγησαν σε έντονες ανακατατάξεις και µεταβολές στη 

φύση της κοινωνικής δοµής και των κοινωνικών δεσµών. Οι αλλαγές αυτές ώθησαν 

δεκάδες ανθρώπους να µεταναστεύσουν ζητώντας  µια καλύτερη ζωή από αυτή που η 

πατρίδα τους µπορούσε να τους προσφέρει. Έτσι σήµερα στο γεωγραφικό χώρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν περισσότεροι από 10 εκατοµµύρια µετανάστες ενώ χώρες, 

όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία που στο παρελθόν υπήρξαν 

χώρες αποστολής, µετατράπηκαν σε χώρες υποδοχής µεταναστών και 

χαρακτηρίστηκαν ως «πολυπολιτισµικές» κοινωνίες. 

 Με τον όρο «πολυπολιτισµική» κοινωνία1 δηλώνεται µια κοινωνία µέσα στην 

οποία συµβιώνουν άνθρωποι µε διαφορετική κουλτούρα, γλώσσα, θρησκεία και 

γενικότερα µε διαφορετικό πολιτισµό. Η κοινή συµβίωση και συνύπαρξη οµάδων µε 

διαφορετικό πολιτισµό είναι, εκτός των άλλων, ζήτηµα πολιτικής και κοινωνικής 

παρέµβασης όπου µέχρι πρόσφατα αποτελούσε εθνική υπόθεση. Κυρίως, δηλαδή, τα 

ίδια τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ήταν υπεύθυνα για τον έλεγχο της 

µεταναστευτικής κίνησης που σηµειώνονταν στα εδάφη τους. Από την θέση σε 

ισχύος όµως της Συνθήκης του Άµστερνταµ η ΕΕ αποκτά, ένα ιδιαίτερο ρόλο στο 

                                                 
1 Πολυπολιτισµικότητα σε µια χώρα µπορεί να προκύψει: α) από τη συµβίωση αυτοχθόνων 
κοινωνικών οµάδων, µε ιδιαίτερο πολιτισµό, οι οποίες µπορεί να έχουν ίδια εθνική συνείδηση, β) από 
τη µετακίνηση οικονοµικών ή πολιτικών µεταναστών, οι οποίοι φέρουν την πολιτιστική τους 
κληρονοµιά, γ) από την παλιννόστηση οµάδων, οι οποίες µεταφέρουν πολιτισµικά στοιχεία της χώρας, 
όπου είχαν αποδηµήσει και δ) από τη δηµιουργία ενδιάµεσου πολιτισµού, ο οποίος δηµιουργείται από 
την επίδραση του πολιτισµικού περιβάλλοντος της χώρας υποδοχής , πάνω στον πολιτισµό της χώρας 
προέλευσης (Γιώτα Φώτου, Πολυπολιτισµική Εκπαιδευτική Πραγµατικότητα, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα 
2002, σελ.9 ). 
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τοµέα της µετανάστευσης. Σηµαντικά, ίσως όµως όχι και αρκετά, είναι τα βήµατα 

που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα για την οικοδόµηση µιας Κοινής 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, ένας από τους βασικότερους σκοπούς της οποίας είναι η 

αντιµετώπιση των κρουσµάτων ρατσιστικής βίας σε βάρος των µεταναστών. 

 Ο ρατσισµός και η ξενοφοβία προς τους µετανάστες άλλωστε αποτελούν µια 

µαύρη σελίδα της παγκόσµιας ιστορίας, έχουν αφήσει βαθιές πληγές και 

εξακολουθούν να µαστίζουν πολλές περιοχές του πλανήτη µας. Οι «άλλοι», οι 

«ξένοι» ή οι «διαφορετικοί», όπως συχνά αποκαλούνται οι µετανάστες, αν και 

αποτελούν σηµαντικό παράγοντα της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτιστικής ζωής 

των κρατών - µελών της ΕΕ2, υφίστανται συχνά σοβαρές διακρίσεις ως προς τη 

συµµετοχή στις λειτουργίες των κοινωνιών στις οποίες ζουν και δεν απολαµβάνουν 

τα βασικά κοινωνικά δικαιώµατα. 

 «Ζητήσαµε εργάτες και ήρθαν άνθρωποι», επισήµανε εύστοχα ο Καθηγητής 

του Πανεπιστηµίου Κρήτης και ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου ∆ιαπολιτισµικών και 

Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.) κ. Μ. ∆αµανάκης3, διατυπώνοντας µε 

αυτό τον τρόπο µία από τις βασικότερες και βαθύτερες πηγές του ρατσιστικού 

φαινόµενου. Και ο ίδιος συνέχισε τονίζοντας ότι προκειµένου να υπάρξει κοινωνική 

συνοχή στο µέλλον αυτό που απαιτείται είναι «κοινωνική µάθηση». Με άλλα λόγια,  

συνάντηση και αλληλογνωριµία των διαφορετικών µεταξύ τους οµάδων, ανταλλαγή 

πολιτισµικών στοιχείων, αλληλοσεβασµός, αλληλοεκτίµηση και αλληλοαναγνώριση. 

                                                 
2 Η µετανάστευση δεν πρέπει να θεωρείται µόνο ως πρόβληµα, αλλά και ως ουσιαστικά θετικό 
φαινόµενο, όλων των εποχών και όλων των γεωγραφικών περιοχών, που παρέχει τόσο ευκαιρίες όσο 
και προκλήσεις. Είναι γεγονός ότι οι βιοµηχανικές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, επωφελούνται σηµαντικά από τη µετανάστευση και θα συνεχίσουν να χρειάζονται της έξωθεν 
µετανάστευση στο µέλλον, κυρίως σε τοµείς που απαιτούν πολύ ειδικευµένο ή ανειδίκευτο εργατικό 
δυναµικό (Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την 
ενσωµάτωση των θεµάτων της µετανάστευσης στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τις τρίτες 
χώρες- COM/2002/0703, www.europa.eu.int) 
3 Κατά την διάρκεια της οµιλίας του σε ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στις 19.3.2005 στο Ρέθυµνο 
και είχε ως θέµα: «Ένταξη των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία: Ένα ζήτηµα που αφορά και τις 
δύο πλευρές». 
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Κεντρική θέση στο σηµείο αυτό κατέχει η παιδεία/ η εκπαίδευση των 

πολιτών. Άλλωστε, η µετανάστευση επέφερε σηµαντικές αλλαγές στο σχολικό 

περιβάλλον. Παιδιά διαφορετικής εθνικότητας συνυπάρχουν κάτω από την ίδια 

σχολική στέγη και πολλές φορές µοιράζονται το ίδιο θρανίο. Αποτέλεσε όµως αυτή η 

«συνύπαρξη» πηγή ρατσιστικών στάσεων και αντιλήψεων ή αντιθέτως την αρχή µιας 

φιλίας µεταξύ των παιδιών;  

 Στο πλαίσιο της παραπάνω προβληµατικής και έχοντας ως γνώµονα το 

γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία δεν έµεινε ανέπαφη από τις οικονοµικές και 

γεωπολιτικές αλλαγές που συντελούνται στην Ευρώπη, αλλά µάλιστα επηρεασµένη 

από αυτές µετατράπηκε από χώρα «εξαγωγής» σε χώρα «υποδοχής» µεταναστών, 

αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση του παραπάνω 

ερωτήµατος στο σχολικό περιβάλλον του ∆ήµου Ρεθύµνης.  

 Συγκεκριµένα, η συλλογή στοιχείων πραγµατοποιήθηκε µε την διεξαγωγή 

σχετικής έρευνας, µέσω της οποίας επιχειρείται η καταγραφή των απόψεων και του 

βαθµού αποδοχής ή απόρριψης των Ελλήνων µαθητών ως προς τη διαφορετικότητα 

που εισάγουν οι αλλοδαποί συµµαθητές τους στις σχολικές κοινότητες. 

 Πιο αναλυτικά, στο πρώτο µέρος της εργασίας επιχειρείται µια θεωρητική 

παρουσίαση του σχετικού πλαισίου/ προβληµατισµού της έρευνας. Γίνεται µια 

καταγραφή του φαινόµενου του ρατσισµού και των µορφών του στη σύγχρονη εποχή. 

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο φαινόµενο της ξενοφοβίας και στις δράσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση ρατσιστικών και ξενοφοβικών 

αντιλήψεων και στάσεων στου κόλπους της. Επίσης αναπτύσσεται  ο ρόλος του 

σχολείου και γενικότερα της εκπαίδευσης για την εξάλειψη των παραπάνω 

φαινόµενων. 
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Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζεται η πρακτική σκοπιά των παραπάνω 

θεµάτων, καθώς γίνεται µια πλήρη περιγραφή της έρευνας και των µεθοδολογικών 

της ζητηµάτων. Συγκεκριµένα, επισηµαίνονται ο σκοπός, τα µέσα διεξαγωγής και τα 

βασικά ερωτήµατα/ προβληµατισµοί της έρευνας, ενώ ταυτόχρονα οροθετείται 

χρόνο-τοπικά. Τέλος, παρουσιάζονται τα γενικά συµπεράσµατα της εργασίας 

συνοδευµένα από κάποιες επισηµάνσεις και προβληµατισµούς πάνω στα επιµέρους 

ευρήµατα. 
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ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Ο Αλµπέρτο, η Λούντα αλλά και ο Πέτρος και η Ελπίδα έχουν ένα σηµαντικό 

κοινό σηµείο: είναι συµµαθητές. Το γεγονός αυτό, προκαλεί πολλά ερωτήµατα για 

την οµαλή «συνύπαρξη» αυτών των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον αλλά και ένα 

κρίσιµο θεωρητικό προβληµατισµό που ξεκινάει από το φαινόµενο του ρατσισµού 

και της ξενοφοβίας προς τους µετανάστες και επεκτείνεται µέχρι τον τρόπο 

διαχείρισης της νέας σχολικής πολυπολιτισµικής πραγµατικότητας. Για το λόγω αυτό 

κρίθηκε αναγκαία, πριν την περιγραφή και ανάλυση της έρευνας, η παρουσίαση και 

καταγραφή του σχετικού θεωρητικού πλαισίου/ προβληµατισµού της. 

 

Α. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ 

 

1.1 Ρατσισµός: Έννοια και Περιεχόµενο 

 

Ετυµολογικά ο όρος «ρατσισµός» προέρχεται από την ισπανική λέξη raza και 

την πορτογαλική raca, που χρονολογούνται από τον 13ο αιώνα, και έχουν  ως ρίζα 

τους την αραβική λέξη ras που σηµαίνει «κεφάλι». Ο νοµαδικός τρόπος ζωής των 

Αράβων είχε επιβάλλει στον καθένα τους να γνωρίζει τη γενεαλογική του καταγωγή 

και να την έχει µέσα στο «κεφάλι» του. Η παραδοσιακή αυτή γνώση της «καθαρής» 

φυλετικής καταγωγής του καθενός καθόριζε τη θέση, τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις του µέσα στη φυλή, η οποία είχε τον δικό της αρχηγό («κεφάλι») και 

ξεχώριζε από τις άλλες φυλές (που είχαν άλλο «κεφάλι»)4. Με το αρχικό αυτό νόηµα 

                                                 
4 Λίποβατς Θάνος, Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού, Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1990, σελ.233. 
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της φυλετικής και κοινωνικής καταγωγής, η λέξη «ράτσα»/ «φυλή» πέρασε και σε 

άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.  

Έτσι, µε την παραδοσιακή σηµασία του όρου, ρατσισµός είναι το δόγµα 

σύµφωνα µε το οποίο οι ανθρώπινες ιδιότητες και ικανότητες είναι φυλετικά 

προσδιορισµένες: το ανθρώπινο γένος είναι διαιρεµένο σε «φυλές» οι οποίες 

βρίσκονται µεταξύ τους σε σχέση «ανωτερότητας» ή «κατωτερότητας». Την πρώτη 

θέση µεταξύ των «φυλών» κατέχει η λευκή «φυλή» που είναι από τη φύση της 

ταγµένη να κυριαρχεί πάνω στις άλλες5.  

Ειδικότερα, ο κλασικός αυτός «βιολογικός» ρατσισµός βασιζόταν σε τρεις 

αρχές: πρώτον, ότι το ανθρώπινο είδος αποτελείται από σαφώς διαχωρισµένες οµάδες 

µε διαφορετικά βιολογικά χαρακτηριστικά, τις φυλές, δεύτερον, ότι οι φυλές αυτές 

µπορούν να ιεραρχηθούν σύµφωνα µε µια αξιολογική κλίµακα σε ανώτερες και 

κατώτερες και τρίτον, ότι η λευκή φυλή είναι η ανώτερη από τις άλλες και έχει το 

δικαίωµα εξουσίασης, που µπορεί να φθάσει έως την εξόντωση, των κατώτερων 

φυλών. 

Όµως, η ιδέα των βιολογικά διαχωρισµένων φυλών αποδείχτηκε ότι δεν έχει 

καµία απολύτως επιστηµονική βάση: σύµφωνα µε τους γενετιστές, που υποστηρίζουν 

ότι δεν υπάρχουν φυλές, το 85% όλων των γενετικών διαφοροποιήσεων απαντάται 

ανάµεσα σε άτοµα που ανήκουν στον ίδιο τοπικό πληθυσµό. Ένα άλλο 8% απαντάται 

ανάµεσα σε τοπικούς πληθυσµούς ή οµάδες που ανήκουν στις θεωρούµενες µεγάλες 

φυλές, ενώ µόλις ένα 7% των γενετικών διαφοροποιήσεων λαµβάνει χώρα ανάµεσα 

σε µεγάλες φυλές.  

Το παραπάνω σύστηµα της φυλετικής αιτιολόγησης του ρατσισµού έχει 

σήµερα υποστεί σοβαρές εξελίξεις, καθώς ο ρατσισµός ως κοινωνική συµπεριφορά 

                                                 
5 Παπαδηµητρίου ∆. Ζήσης, Ο Ευρωπαϊκός Ρατσισµός: Εισαγωγή στο Φυλετικό Μίσος, Ιστορική, 
Κοινωνιολογική και Πολιτική Μελέτη, Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2000, σελ.42. 
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και πρακτική διαφέρει από εποχή σε εποχή, ανάλογα µε τις µεταλλαγές της ιστορικής 

συγκυρίας και τους εκάστοτε σκοπούς που καλείται να υπηρετήσει. Πρόκειται 

δηλαδή για µια δυναµική, εσωτερικά αντιφατική και εκτεθειµένη σε διαρκείς αλλαγές 

κοινωνική διαδικασία. Με την έννοια αυτή δεν υπάρχει ένας αµετάλλακτος αλλά 

πολλοί, διαφορετικοί µεταξύ τους, ρατσισµοί, οι οποίοι και συνδέονται κάθε φορά µε 

τις κοινωνίες µέσα στις οποίες εµφανίζονται6. 

 Στη σηµερινή συγκυρία, λοιπόν, παρατηρείται µια ιδεολογική µεταµόρφωση 

του ρατσισµού. Ο σύγχρονος ευρωπαϊκός ρατσισµός δεν βασίζεται πλέον σε 

επιχειρήµατα που έχουν ως σηµείο αναφοράς τη φυλετική κατωτερότητα αλλά σε 

επιχειρήµατα που έχουν κυρίως σαν πηγή διαχωρισµού και κατηγοριοποίησης την 

κουλτούρα, και στρέφονται πρωτίστως εναντίον των ξένων µεταναστών. 

Αναλυτικότερα, ο σύγχρονος ευρωπαϊκός ρατσισµός ή ο «νέο-ρατσισµός», 

όπως διαφορετικά χαρακτηρίζεται εξαιτίας της µετατόπισης από τη «φυλή» στην 

«κουλτούρα», εµπερικλείει τους εξής τρεις βασικούς τύπους ρατσισµού 7:   

1) «Πολιτισµικός» ρατσισµός: Αποτελεί το κυρίαρχο είδος του νέου ευρωπαϊκού 

ρατσισµού και βασίζεται στη διεκδίκηση της ανωτερότητας/ διαφορετικότητας του 

συστήµατος των αξιών, του πολιτισµού, του τρόπου ζωής µιας εθνικής οµάδας 

απέναντι στις αξίες, τον πολιτισµό, τον τρόπο ζωής άλλων οµάδων. Κρίσιµος 

παράγοντας για την εµφάνιση αυτού του είδους ρατσισµού αποτέλεσε η παρουσία, 

στις χώρες µέλη της Ε.Ε., ξένων µεταναστών προερχόµενων από περιοχές 

γεωγραφικά και κυρίως πολιτισµικά µακρινές. 

∆ύο είναι οι θέσεις /αρχές στις οποίες θεµελιώνεται ο πολιτισµικός 

ρατσισµός: Πρώτον, στην υπόθεση του ασυµβίβαστου των πολιτισµικών διαφορών, η 

                                                 
6  Όπως παραπάνω, σελ.49. 
7 Ανθόπουλος Μπάµπης, Πληροφόρηση και Ρατσισµός, στο Μετανάστες, Ρατσισµός και Ξενοφοβία: 
Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Εµπειρίες ∆ιακρίσεων, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 1998, σελ. 
131-167. 
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οποία καθιστά αντικειµενικώς αδύνατη τόσο την πολιτική ενσωµάτωση ή αφοµοίωση 

των ξένων µεταναστών όσο και την προοπτική µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας. 

∆εύτερον, στην επίκληση ενός υποτιθέµενου «φυσικού» ή και συνταγµατικού 

δικαιώµατος κάθε εθνικής οµάδας στη διατήρηση της ταυτότητας της, στο όνοµα του 

οποίου δικαιολογείται κάθε είδους µεροληπτική µεταχείριση σε βάρος των ξένων 

µεταναστών, που αποτρέπει την ανάµειξη τους µε τους αυτόχθονες. 

Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, η σχέση «πολιτισµικού» ρατσισµού και 

εθνικισµού είναι µεγάλη, καθώς η υποτίµηση των αξιών, του πολιτισµού και του 

τρόπου ζωής των άλλων εθνικών οµάδων είναι το αποτέλεσµα της έµφασης που δίνει 

µια εθνική πλειονότητα στη δικής της ανώτερη, όπως θεωρεί, πολιτισµική ταυτότητα. 

Για το λόγω αυτό αρκετοί συγγραφείς χρησιµοποιούν τις δύο αυτές έννοιες 

αδιακρίτως.  

2) «Ανταγωνιστικός» ρατσισµός: Μια άλλη εδραιωµένη µορφή ρατσισµού στο 

ευρωπαϊκό χώρο είναι ο «ανταγωνιστικός» ρατσισµός, ο οποίος και αυτός έχει ως 

βασικούς αποδέκτες του τους µετανάστες, καθώς πηγάζει από την αντίληψη ότι είναι 

αποκλειστικό δικαίωµα των αυτοχθόνων πολιτών στην πρόσβαση σε κοινωνικούς 

πόρους. Στο πλαίσιο αυτό, οι µετανάστες αντιµετωπίζονται ως ανεπιθύµητοι 

ανταγωνιστές στην αγορά εργασίας και συχνά τους αποδίδεται η ευθύνη για την 

αύξηση της ανεργίας µεταξύ του εγχώριου δυναµικού εξαιτίας της «διαθεσιµότητας» 

τους σε µεγαλύτερη εκµετάλλευση. Επίσης, οι µετανάστες-χρήστες των κοινωνικών 

υπηρεσιών θεωρούνται οι βασικοί υπαίτιοι για τον πολλαπλασιασµό των 

προβληµάτων και την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών αυτών. Με άλλα λόγια, οι 

µετανάστες αποτελούν τους «αποδιοποµπαίους τράγους»8, δηλαδή τα πρόσωπα 

εκείνα στα οποία επιρρίπτεται η ευθύνη για µια κατάσταση κρίσης, η οποία µάλιστα 

                                                 
8 Βλ. σχετικά Gresh Alain, Μετανάστες: Οι σύγχρονοι αποδιοποµπαίοι τράγοι, στο Η Μάστιγα του 
Κοινωνικού Αποκλεισµού,  Manier de vois, τ.χ. ελληνική έκδοση, 1995. 
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ενδέχεται να µην συνδέεται καθόλου µε την παρουσία ή την συµπεριφορά των 

µεταναστών σε µια χώρα. 

3) «Φοβικός» ρατσισµός: Ο τύπος αυτός τροφοδοτείται από συναισθήµατα 

συλλογικής αγωνίας συνδεδεµένα µε κοινωνικές απειλές, όπως η αύξηση της 

εγκληµατικότητας, η διακίνηση και το εµπόριο ναρκωτικών και ο φόβος 

σεξουαλικών επιθέσεων. Οι κοινωνικές απειλές είναι συνδεδεµένες, σύµφωνα µε την 

κοινή γνώµη, µε την παρουσία των µεταναστών στη χώρα τους. Χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός ότι αρκετοί ευρωπαίοι πολίτες αισθάνονται να απειλείται η 

ευρωπαϊκή, αλλά πρωτίστως η εθνική τους ταυτότητα από τους µετανάστες, κυρίως 

µάλιστα όταν αυτοί αντιπροσωπεύουν ένα τελείως διαφορετικό πολιτισµό9. 

Αυτοί οι τρεις τύποι ρατσισµού10 συνθέτουν, όπως προαναφέρθηκε, το 

φαινόµενο του «νέο-ρατσισµού», ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ένας «ρατσισµός χωρίς 

φυλές» και συναρτάται άµεσα µε το πρόβληµα της πολυπολιτισµικότητας, καθώς 

στρέφεται κυρίως εναντίον των µεταναστών.  

 

1.2. Ρατσισµός και Ξενοφοβία 

 

 Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι γεµάτη από περιστατικά εκδήλωσης 

συναισθηµάτων περιφρόνησης και φόβου µπροστά στο «άγνωστο» και το 
                                                 
9Πολυχρονάκη Κ., Η µετανάστευση Τούρκων εργαζοµένων στην Ευρώπη, στο Η Ελλάδα και το 
Ευρωπαϊκό µέλλον της Τουρκίας, Βιβλιοθήκη ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Μελετών, Εκδόσεις Ι. 
Σιδέρης, Αθήνα 2001, σελ. 284-286. 
10 Η έννοια του ρατσισµού συνδέεται άµεσα µε την έννοια της «διάκρισης» και την έννοια της 
«προκατάληψης». Ως «διάκριση» (discrimination) νοείται η διαδικασία µέσα της οποίας ένα µέλος ή 
µέλη µιας κοινωνικής προσδιορισµένης οµάδας υπόκεινται σε άνιση και ταυτόχρονα άδικη 
µεταχείριση ακριβώς λόγω του ότι ανήκουν σ’ αυτή την συγκεκριµένη οµάδα (π.χ. τσιγγάνοι, µαύροι, 
µουσουλµάνοι, µετανάστες, γυναίκες, ηλικιωµένοι, κ.λπ.). Η «προκατάληψη» (prejudice) είναι µία 
προκατειληµµένη γνώµη υπέρ ή κατά ενός προσώπου ή πράγµατος, καθώς και οι αρνητικές στάσεις 
έναντι µιας οµάδας ή των µελών της που εδράζονται σε στερεοτυπικές αντιλήψεις. Η προκατάληψη 
σχετίζεται µε την ύπαρξη «εσω-οµάδων» (in-groups)  («εµείς») και «εξω-οµάδων» (out-groups) («οι 
άλλοι») (Λαµπίρη- ∆ηµάκη Ιωάνα, Για µια παιδεία εναντίον των άµεσων και έµµεσων διακρίσεων 
ανάλογα µε το φύλο, την φυλή, την θρησκεία, την εθνικότητα ή άλλα χαρακτηριστικά, σε Μετανάστες, 
Ρατσισµός και Ξενοφοβία: Ελληνικές και Ευρωπαϊκές εµπειρίες διακρίσεων, Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα- Κοµοτηνή 1998, σελ.145-147). 
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«διαφορετικό». Την άποψη ότι το φαινόµενο του ρατσισµού εδράζεται στην 

πεποίθηση ότι οι κοινωνίες είχαν πάντα την ανάγκη να δηµιουργήσουν την εικόνα 

του «Άλλου»(«Other»), η οποία ορίζεται ως αντίποδας της κυριαρχούσα εικόνας του 

«εαυτού» ή του «εµείς», διατύπωσαν κατά καιρούς αρκετοί επιστήµονες11. 

Θα  ήταν λάθος, όµως να ερµηνεύσουµε κάθε έκφανση του ιδεολογήµατος 

«Άλλου» ως εκδήλωση ρατσισµού. Αντίθετα, η έννοια της ξενοφοβίας αρµόζει 

καλύτερα. Σε τι διαφέρουν όµως αυτές οι δύο έννοιες; «Σε όλα τα προηγούµενα 

ιστορικά συστήµατα» επισηµαίνει ο Immanuel Wallerstein, “η ξενοφοβία 

εξυπηρετούσε ένα πρακτικό σκοπό πρωταρχικής σηµασίας: την αποµάκρυνση του 

«βάρβαρου» από το φυσικό χώρο της κοινότητας, της κοινωνίας, της κλειστής 

οµάδας». Από την άλλη µεριά, «ο ρατσισµός δεν περιορίζεται απλώς σε µια στάση 

περιφρόνησης ή φόβου για κάποιο µέλος µιας άλλης οµάδας, βάσει κριτηρίων 

γενετικών (π.χ. χρώµα δέρµατος) ή κοινωνικών (π.χ. θρήσκευµα, πολιτισµικά 

πρότυπα, γλώσσα κ.τ.λ). Γενικά αν και εµπερικλείει τέτοιου είδους συναισθήµατα 

προχωρά πολύ πιο πέρα από αυτά. Συγκεκριµένα, όπως εξηγεί ο Wallerstein, ο 

σκοπός τον οποίο εξυπηρετεί ο ρατσισµός είναι η ενσωµάτωση των ατόµων στα 

σύγχρονα κοινωνικά-οικονοµικά συστήµατα αλλά σε επίπεδο υποδεέστερο αυτού των 

υπολοίπων µελών (Wallerstein, 1991, 32-33). 

Εποµένως, κυρίως στις προ-µοντέρνες κοινωνίες η ξενοφοβία αποσκοπούσε 

στην εκδίωξη των ξένων πληθυσµών ενώ ο ρατσισµός, από την άλλη πλευρά, 

                                                 
11 Η έννοια του «Άλλου»» αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στα πλαίσια της φαινοµενολογικής παράδοσης, 
ιδίως από τον Edmund Husserl και διαδόθηκε ευρέως από τα έργα των Jean-Paul Sartre,Claude Levi-
Strauss και των µεταδοµιστών Jacques Lacan και Michel Foucault. Με συστηµατικό τρόπο η αντίληψη 
αυτή άρχισε να χρησιµοποιείται από τους Edward Said και Stuart Hall. Χαρακτηριστικά, ο Said στο 
βιβλίο του Orientalism, αναφέρει ότι οι απαρχές της διάκρισης ανάµεσα στο «εµείς» και στο «αυτοί» 
εντοπίζονται στην αρχαιοελληνική αντίληψη περί βαρβάρων, όπου ο διαχωρισµός σε Ανατολή και 
∆ύση φαίνεται να υφίσταται από την εποχή της Ιλιάδας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο Said βλέπει όλες τις 
συναντήσεις ανάµεσα στους Ευρωπαίους και τους «Άλλους» ως διαφορετικές εκδηλώσεις της ίδιας 
πρωταρχικής διάκρισης ανάµεσα στη ∆ύση και στον υπόλοιπο κόσµο, όποια και αν είναι η µορφή των 
συναντήσεων (Said, 1985,56). 
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αποτελεί ένα συγκεκριµένο τύπο ξενοφοβίας, που οδηγεί στην ένταξη των «άλλων» 

µε απώτερο σκοπό την εκµετάλλευση και την καταπίεση του12.  

 

1.3. Μια Ευρωπαϊκή ∆ράση Κατά του Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας 

 

 Παρόλο που οι µετανάστες αποτελούν σηµαντικό παράγοντα της κοινωνικής, 

οικονοµικής και πολιτισµικής ζωής των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις 

περισσότερες φορές δεν απολαµβάνουν µια από τις βασικές αρχές και τις κοινές αξίες 

στις οποίες θεµελιώνεται η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης: πρόκειται για το 

δικαίωµα της ίσης µεταχείρισης, της ισότητας απέναντι στο νόµο και της προστασίας 

από τις διακρίσεις. Οι διακρίσεις σε βάρος των «άλλων», των «ξένων», των 

«διαφορετικών» µπορούν εύκολα να ξεφύγουν από τον έλεγχο και να οδηγήσουν σε 

εκδηλώσεις µισαλλοδοξίας, ξενοφοβίας και ρατσιστικής βίας. Για το λόγω αυτό η 

υποδοχή και η ενσωµάτωση των µεταναστών αποτελεί την πρόκληση του αιώνα στις 

περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες. Σε κοινοτικό επίπεδο, σηµαντικά µέτρα για την 

καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας αποτελούν τα εξής: 

(α) Με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης του Άµστερνταµ ενισχύεται ο ρόλος 

των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων για την καταπολέµηση του ρατσισµού, καθώς η 

Κοινότητα αποκτάει τη δύναµη να καταπολεµήσει τις διακρίσεις σε ένα ευρύτερο 

παρά ποτέ φάσµα λόγων- το φύλο, τη φυλετική και εθνοτική προέλευση, τη θρησκεία 

και τις πεποιθήσεις, τη µειονεξία, την ηλικία και το γενετήσιο προσανατολισµό. 

(β) Η Επιτροπή, για την εφαρµογή του άρθρου 13 της Συνθήκης του 

Άµστερνταµ, πρότεινε το Νοέµβριο του 1999 µια δέσµη µέτρων, στην οποία 

συµπεριλαµβανόταν νοµοθεσία για την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φυλετικής 

                                                 
12 Ένωση Πολιτών για την Παρέµβαση, Οι απαρχές του Ρατσισµού, www.paremvassi.gr. 
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προέλευσης σε ολόκληρη την Ε.Ε. Η νοµοθεσία έγινε δεκτή ως µια από τις ύψιστες 

προτεραιότητες και εγκρίθηκε σε µικρό χρονικό διάστηµα από το Συµβούλιο, τον 

Ιούνιο του 2000.  Έτσι το νοµοθετικό πλαίσιο της Κοινότητας σήµερα περιλαµβάνει 

την οδηγία (2000/43/ΕΚ) η οποία απαγορεύει τις φυλετικές και εθνοτικές διακρίσεις 

στην απασχόληση, την εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση και την 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την 

στέγαση13. 

 

Ο∆ΗΓΙΑ 2000/43/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 

ΣΚΟΠΟΣ        Η θέσπιση κατάλληλου πλαισίου για την καταπολέµηση των 
διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτική καταγωγής, µε στόχο να 
πραγµατωθεί στα κράτη-µέλη η αρχή της ίσης µεταχείρισης. 

ΠΕ∆ΙΟ 

ΕΦΑΣΜΟΓΗΣ 

        Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο 
δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των 
δηµοσίων φορέων και αφορά: 
α) τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση, την αυτό-
απασχόληση και την εργασία, συµπεριλαµβανοµένων των 
κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον 
κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελµατικής 
ιεραρχίας, συµπεριλαµβανοµένων των προαγωγών, 
β) την πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελµατικού 
προσανατολισµού, επαγγελµατικής κατάρτισης, επιµόρφωσης και 
επαγγελµατικού ανα-προσανατολισµού, συµπεριλαµβανοµένης της 
απόκτησης πρακτικής επαγγελµατικής πείρας, 
γ) τις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης, 
συµπεριλαµβανοµένων των απολύσεων και των αµοιβών, 
δ) την ιδιότητα του µέλους και την συµµετοχή σε µια οργάνωση 
εργαζοµένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση τα µέλη 
της οποίας ασκούν ένα συγκεκριµένο επάγγελµα, 
συµπεριλαµβανοµένων των πλεονεκτηµάτων που χορηγούνται από 
τέτοιες οργανώσεις, 
ε) την κοινωνική προστασία, συµπεριλαµβανοµένης της 
κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονοµικής περίθαλψης, 
στ) τις κοινωνικές παροχές, 
ζ) την εκπαίδευση, 
η) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιµα στο 
κοινό, και στην παροχή αυτών, συµπεριλαµβανοµένης της 
στέγασης.  

                                                 
13 Καταπολέµηση του Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας, www.europa.eu.int. 
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 (γ) Κατά τη διάρκεια της 1ης ∆ιάσκεψης Κορυφής των αρχηγών-µελών του 

Συµβουλίου της Ευρώπης στη Βιέννη τον Οκτώβριο του 1993, υιοθετήθηκε µια 

διακήρυξη και ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέµηση του ρατσισµού, της 

ξενοφοβίας, του αντισηµιτισµού και της µισαλλοδοξίας.  

 Συγκεκριµένα, η ∆ιακήρυξη της Βιέννης εκφράζει για πρώτη φορά µια 

βαθύτατη ανησυχία οφειλόµενη σε µια δυσάρεστη διαπίστωση: Οι αρχηγοί κρατών 

και κυβερνήσεων διαπίστωσαν µεταξύ άλλων µια ανησυχητική εµφάνιση επιθετικών 

εθνικισµών στην Ευρώπη, νέων εκφράσεων ξενοφοβίας, πολλαπλασιασµό των 

ρατσιστικών ενεργειών, των ταπεινωτικών µεταχειρίσεων και πρακτικών διακρίσεων 

κυρίως εναντίον των µεταναστευτικών πληθυσµών. 

 Τα θλιβερά αυτά φαινόµενα καταδίκασαν οι αρχηγοί κρατών και 

κυβερνήσεων, έκφραση της βούλησης των οποίων αποτελεί το σχέδιο δράσης που 

συνόδευε τη ∆ιακήρυξη. Η στρατηγική του σχεδίου διακρίνεται στα εξής σκέλη14: 

Πρώτον, προσπάθεια ενηµέρωσης κα ευαισθητοποίησης του κοινού µε σκοπό τον 

επηρεασµό της κοινής γνώµης, µέσω κυρίως της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας Νεολαίας 

κατά του ρατσισµού, της ξενοφοβίας, του αντισηµιτισµού και της µισαλλοδοξίας. 

∆εύτερον, ενδυνάµωση των πολιτικών και νοµικών εγγυήσεων, διαµέσου της 

δηµιουργίας ενός νέου οργάνου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισµού και 

της Μισαλλοδοξίας (ECRI). Τρίτον, εκµετάλλευση της σηµαντικότατης εµπειρίας του 

Συµβουλίου της Ευρώπης των τελευταίων 50 χρόνων, έτσι ώστε να υπάρξει µια 

σφαιρική προσπάθεια κατά του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας. Η παιδεία και τα 

ΜΜΕ είναι οι δύο τοµείς όπου ο οργανισµός δίνει ιδιαίτερη έµφαση. 

(δ) Η Ευρωπαϊκή Εκστρατεία της Νεολαίας έλαβε χώρα το 1995 µε το 

σύνθηµα: «Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί». Κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας 
                                                 
14 Leuprecht Peter, Η εκστρατεία του Συµβουλίου της Ευρώπης κατά του Ρατσισµού και της 
Μισαλλοδοξίας, στο Μετανάστες, Ρατσισµός και Ξενοφοβία: Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Εµπειρίες 
∆ιακρίσεων, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 1998, σελ. 34-35. 
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σε ολόκληρη την Ευρώπη ανελήφθησαν διάφορες πρωτοβουλίες, όπως προγράµµατα 

ενηµέρωσης στα σχολεία, προγράµµατα για την εκπαίδευση των µαθητών, παραγωγή 

εκπαιδευτικού υλικού, κατασκηνώσεις νέων, κοινωνική εργασία σε διάφορες αστικές 

περιοχές, φεστιβάλ, εκθέσεις, πιλοτικά προγράµµατα, θεατρικά έργα, εκστρατεία 

µέσω των ΜΜΕ, άρθρα στις εφηµερίδες, αγώνες και κέντρα ενηµέρωσης. Ορισµένα 

σηµαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας της νεολαίας ήταν η  

εβδοµάδα δράσης κατά του ρατσισµού, τα ευρωπαϊκά τρένα κατά του ρατσισµού και 

η ευρωπαϊκή εβδοµάδα των νέων. Οι πρωτοβουλίες αυτές κινητοποίησαν ένα 

τεράστιο αριθµό νέων παιδιών και προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των µέσων 

ενηµέρωσης 15. 

(ε) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας 

άρχισε να λειτουργεί το Μάρτιο του 1994. Τα βασικά σηµεία αναφοράς του ECRI 

είναι τα εξής16: Πρώτον, η αναθεώρηση της νοµοθεσίας των χωρών-µελών, των 

πολιτικών και άλλων µέτρων για την καταπολέµηση του ρατσισµού, της ξενοφοβίας, 

του αντισηµιτισµού και της µισαλλοδοξίας, καθώς και  της αποτελεσµατικότητάς 

τους. ∆εύτερον, η προώθηση περαιτέρω δράσεως σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Τρίτον, η διατύπωση συστάσεων γενικής πολιτικής για τις χώρες - µέλη. 

Τέταρτον, η µελέτη διεθνών νοµικών µέσων µε σκοπό την ενδυνάµωση τους όπου 

χρειάζεται. 

(ζ) Το 1997 ανακηρύχθηκε ως Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέµησης του 

Ρατσισµού. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στόχος  του Ευρωπαϊκού Έτους 

ήταν η ενθάρρυνση της δυναµικής συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων µεταξύ 

                                                 
15 Orton Frank, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) και η 
εκστρατεία κατά του Ρατσισµού του Συµβουλίου της Ευρώπης, στο Μετανάστες, Ρατσισµός και 
Ξενοφοβία: Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Εµπειρίες ∆ιακρίσεων, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, σελ. 
71-72. 
16 Όπως παραπάνω. 
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όλων των δυνάµεων που συµµετέχουν στον αγώνα για την καταπολέµηση του 

ρατσισµού17. 

(η) Στη Βιέννη ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί το 1998 το Ευρωπαϊκό 

Παρατηρητήριο  κατά των φαινόµενων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας (EUMC). Το έργο 

του EUMC επικεντρώνεται σε πέντε τοµείς18: 

 Παρακολούθηση των φαινόµενων του ρατσισµού, της ξενοφοβίας και του 

αντισηµιτισµού µέσω της συγκέντρωσης, καταγραφής και ανάλυσης πληροφοριών 

και δεδοµένων από όλα τα κράτη µέλη. 

 Ανάπτυξη µεθόδων για τη βελτίωση της συγκρισιµότητας, της αντικειµενικότητας 

και της αξιοπιστίας των δεδοµένων σε κοινοτικό επίπεδο. 

 ∆ιατύπωση συµπερασµάτων και κατάρτιση γνωµοδοτήσεων για την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα και  κράτη µέλη της. 

 Σύσταση δοµών και µηχανισµών για το συντονισµό της διάδοσης και ανταλλαγής 

πληροφοριών, απόψεων και συµπερασµάτων µε τα θεσµικά όργανα της Ε.Ε. τα κράτη 

µέλη, εθνικές και διεθνείς οργανώσεις καθώς και µε το κοινό. 

  Συντονισµό και ανάπτυξη του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης για το 

ρατσισµό και την ξενοφοβία (RAXEN) το οποίο και αποτελεί ένα από τα βασικά 

εργαλεία µε τα οποία το EUMC παρέχει στην Ε.Ε. και στα κράτη µέλη της 

αντικειµενικά, αξιόπιστα και συγκρίσιµα δεδοµένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε 

τα φαινόµενα του ρατσισµού, της ξενοφοβίας και του αντισηµιτισµού. 

Ο κύριος σκοπός του Παρατηρητήριου είναι να µελετά την έκταση και τις 

τάσεις των φαινόµενων ρατσισµού, ξενοφοβίας και αντισηµιτισµού στην Ένωση και 

                                                 
17 Boscher Annette, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η καταπολέµηση του Ρατσισµού, στο Μετανάστες, 
Ρατσισµός και Ξενοφοβία: Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Εµπειρίες ∆ιακρίσεων,  Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή, 1998, σελ. 39-40. 
18 ∆ραστηριότητες του Ευρωπαϊκού  Παρατηρητήριου Φαινόµενων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας, 
Ετήσια Έκθεση 2002, Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
2003, σελ. 3 & 7.  
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να αναλύει τα αίτια, τις επιπτώσεις και τις συνέπειες. Ρόλος του είναι, επίσης, να 

εκδίδει συµπεράσµατα και γνωµοδοτήσεις, µε βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνει, 

για τα ευρωπαϊκά όργανα και τα κράτη µέλη.   

Όσο χρήσιµο, όµως, κι αν είναι να πολλαπλασιάζονται από πλευράς 

Ευρωπαϊκής Ένωσης οι παραπάνω δραστηριότητες που φωτίζουν το πρόβληµα του 

ρατσισµού και της ξενοφοβίας, η διαµόρφωση µιας στερεοτυπικής προκατειληµµένης 

σκέψης, µιας ρατσιστικής νοοτροπίας, δεν αγγίζεται µόνο µε τους τρόπους αυτούς 

αποτελεσµατικά στις ρίζες της.  

Κι αυτό γιατί οι ρίζες της βυθίζονται στις δοµές της κοινωνίας και στους 

τρόπους που τα µέλη της κοινωνικοποιούνται µέσα στο οικογενειακό και αργότερα 

στο σχολικό περιβάλλον. Αν οι δοµές της κοινωνίας είναι εξουσιαστικές και οι 

«εκπαιδευτές», δηλαδή οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές µεταδίδουν στις νέες 

γενιές στερεότυπα που εµπνέουν ρατσιστικές αντιλήψεις και πρακτικές τότε καµία 

µεµονωµένη προσπάθεια δεν πρόκειται να καρποφορήσει19.  

Η εκπαίδευση, εποµένως, ως µία από τις βασικότερες διαδικασίες 

διαµόρφωσης του χαρακτήρα, των στάσεων και της συµπεριφοράς του ατόµου, είναι 

ίσως το καλύτερο εργαλείο διαχείρισης της πολυπολιτισµικής πραγµατικότητας και 

ως εκ τούτου το αντίδοτο στην διαµόρφωση ρατσιστικών τάσεων και αντιλήψεων. 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Λαµπίρη – ∆ηµάκη, Για µια παιδεία εναντίον των άµεσων και έµµεσων διακρίσεων ανάλογα µε το 
φύλο, την φυλή, την θρησκεία, την εθνικότητα ή άλλα χαρακτηριστικά, στο Μετανάστες, Ρατσισµός και 
Ξενοφοβία: Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Εµπειρίες ∆ιακρίσεων, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-
Κοµοτηνή 1998, σελ. 142- 149. 
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Β.  ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

2.1. Ο ρόλος του σχολείου 

Με λένε Αλία και είµαι από την Αλβανία. 

                    Ένα Αλβανάκι, ο Αλία, ήρθε στην Ελλάδα µε τους γονείς του 

                και το έστειλαν σχολείο. Την πρώτη µέρα ρωτάει η δασκάλα τα 

                                                           παιδάκια: - Εσένα πώς σε λένε;  -Ελενίτσα. -Και εσένα;                                    

-Κωστάκη. Ήρθε και η σειρά του µικρού Αλία: - Με λένε  Αλία και 

είµαι από την Αλβανία.  - Από εδώ και πέρα θα λέµε, του 

επισηµαίνει η δασκάλα του,  πως είσαι ο Γιαννάκης και είσαι από 

την Ελλάδα. Χάρηκε πολύ ο µικρός, αφού και τα υπόλοιπα παιδιά δε 

θα τον κοροϊδεύανε και θα έπαιζαν µαζί του. Όταν γύρισε σπίτι του 

λέει η µητέρα του: - Αλία, πλύνε τα χέρια σου και έλα να φάµε. - ∆ε 

µε λένε Αλία, µε λένε Γιαννάκη και είµαι Ελληνόπουλο. - Τι είπες; 

Αντί να είσαι περήφανος που είσαι από την Αλβανία λες πως είσαι 

Ελληνόπουλο; Και του δίνει ένα χέρι ξύλο. Το βράδυ γυρίζει ο 

πατέρας του. - Τι έχεις Αλία; Γιατί κλαις; - Ουφ πια! ∆ε µε λένε 

Αλία, µε λένε Γιαννάκη και είµαι Ελληνόπουλο. -Τι είπες; ∆εν 

ντρέπεσαι να λες ότι είσαι Ελληνόπουλο; Και τον δέρνει και αυτός. 

Την επόµενη µέρα πάει στο σχολείο και τον βλέπει η δασκάλα 

µελανιασµένο. - Τι έπαθες Γιαννάκη; - Πού να σας τα λέω κυρία, 

χθες το βράδυ µε έδειραν δύο Αλβανοί20! 

 
  
 Στην κοινωνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση των ατόµων ο ρόλος της 

εκπαίδευσης είναι καθοριστικός, καθώς το σχολείο αποτελεί όπως προαναφέρθηκε το 

δεύτερο, µετά την οικογένεια, σηµαντικό παράγοντα κοινωνικοποίησης. Σαν χώρος 

µελέτης, ανάλυσης, ερµηνείας και αξιολόγησης της πραγµατικότητας που περιβάλλει 

το µαθητή, παρέχει σ’ αυτόν µέσα από τα µαθήµατα, τις σχολικές διαδικασίες και 

πρακτικές, ποικίλα κίνητρα και ερεθίσµατα, επιδρώντας έτσι κατά τρόπο άµεσο ή 

έµµεσο στη διαµόρφωση κοινωνικών και πολιτικών στάσεων, ιδεών και αξιών των 

µαθητών.  

                                                 
20 Το ανέκδοτο αυτό υπάρχει στην εξής ιστοσελίδα: www.sfinaki.gr. Στην ηλεκτρονική αυτή 
διεύθυνση υπάρχουν αρκετά παρόµοια ανέκδοτα µε την θεµατική επικεφαλίδα «Ρατσισµός». 
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Είναι γνωστό βέβαια ότι η κοινωνικοποίηση του ατόµου αρχίζει µέσα στην 

οικογένεια από τη στιγµή της γέννησης του και συνεχίζεται εφ’ όρου ζωής, µέχρι το 

θάνατο του. Ενώ, όµως, η κοινωνικοποίηση συντελείτε καθ’ όλη την διάρκεια της 

ζωής του ανθρώπου, στη παιδική και στην εφηβική ηλικία η διαδικασία αυτή γίνεται 

πιο έντονη. Και αυτό γιατί η πρόσληψη µηνυµάτων και η διαµόρφωση στάσεων και 

µορφών συµπεριφοράς στην ηλικία αυτή τις περισσότερες φορές διενεργείται κατά 

τρόπο ασυνείδητο αλλά αποφασιστικό, αφού η χρονική αυτή περίοδος θεωρείται 

ιδιαίτερα ευαίσθητη, γόνιµη και δεκτική «προς απογραφή» µηνυµάτων, τάσεων και 

ιδεών.  

Τόσο στην οικογένεια και το σχολείο, όσο και σε ορισµένους άλλους φορείς 

κοινωνικοποίησης αναζητούνται συχνά τα αίτια για τη δηµιουργία προδιαθέσεων και 

στάσεων, τρόπων λήψης αποφάσεων, εθισµού του ατόµου στις συµµετοχικές 

διαδικασίες και καλλιέργεια συναισθηµάτων (π.χ. αυταρχισµού, εθνοκεντρισµού, 

ξενοµανίας, κ.ά.) που πολλές φορές αιτιολογούν την ανάπτυξη ορισµένων τάσεων 

αναφορικά µε τα κοινωνικό- πολιτικά φαινόµενα21. 

Με βάση λοιπόν αυτές τις διαπιστώσεις, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι σήµερα 

το σχολείο καλείται να διαδραµατίσει ένα ιδιαίτερο ρόλο: ένα ρόλο «διαµεσολαβητή» 

για την αποδοχή και ένταξη των αλλοδαπών µαθητών στο κοινωνικό ιστό µιας 

κοινωνίας και ως εκ τούτου ένα ρόλο εξαιρετικής σηµασίας για τη διατήρηση της 

συνοχής του κοινωνικού ιστού.  

Το έργο του δασκάλου στο νέο, πολυπολιτισµικό περιβάλλον του ∆ηµοτικού 

Σχολείου κρίνεται καθοριστικό. Το παραπάνω ανέκδοτο άλλωστε το αποδεικνύει. Οι 

εκπαιδευτικοί, ως κοινωνικοί µετασχηµατιστές αλλά και πολλαπλασιαστές 

κοινωνικών κανόνων και αξιών οφείλουν να είναι απαλλαγµένοι από ρατσιστικές 

                                                 
21 Βλ. περισσότερα: Πέλλα Καλογιαννάκη- Χουρδάκη, Έλληνες µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου και 
Πολιτική Κοινωνικοποίηση, Επιστήµες της Αγωγής, Εκδόσεις Γρηγόρης, Αθήνα 1993, σελ. 12-18. 
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τάσεις και αντιλήψεις και να προσφέρουν στου µαθητές την παιδεία εκείνη που 

κοινωνικοποιεί τα άτοµα να σκέπτονται χωρίς προκαταλήψεις.  

 Προς την κατεύθυνση αυτή οι έρευνες της Terri P. S. (1981) στο Λος 

Άντζελες των ΗΠΑ απέδειξαν ότι µια πολύ καλή επιλογή είναι, όπως σηµειώνεται 

παρακάτω,  η «∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση» (multicultural education)22. 

 

2.2. ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση 

 

Η αντιµετώπιση της πολιτισµικής διαφορετικότητας ποικίλλει από χώρα σε 

χώρα ανάλογα την κουλτούρα και την κυρίαρχη ιδεολογία της. Ωστόσο τα τελευταία 

χρόνια στη ∆ύση παρατηρείται µια στροφή προς την «∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση», 

που αποτελεί την κατάληξη µιας µακράς πορείας, σηµαντικότεροι σταθµοί της οποίας 

υπήρξαν η πολιτική της αφοµοίωσης και της ενσωµάτωσης, η πολυπολιτισµική και η 

αντιρατσιστική πολιτική.  

Ο όρος «∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση» καθορίζει το σύνολο των µεθόδων 

εκπαιδευτικής πρακτικής, που αποβλέπουν στο αµοιβαίο σεβασµό και την αµοιβαία 

κατανόηση µεταξύ όλων των µαθητών µε διαφορετική γλωσσική, εθνική ή 

θρησκευτική καταγωγή και προϋποθέτει την αναγνώριση της ανοµοιογένειας ως 

πραγµατικότητα σε κάθε ανθρώπινη οµάδα. Η «διαπολιτιστική αγωγή», ως 

παιδαγωγική αρχή δεν απευθύνεται µόνο στα µέλη των µειονοτήτων, αλλά σε όλα τα 

                                                 
22 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής οι µαθητές του πειραµατικού δείγµατος, που είχαν 
υποβληθεί σ’ ένα πρόγραµµα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης διάρκειας δέκα εβδοµάδων, εµφάνισαν 
σαφώς πιο θετική στάση απέναντι σε εθνικές µειονότητες και ήταν πιο φιλικοί και οικείοι απέναντι 
στους εκπροσώπους τους, σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου, που δεν παρακολούθησε το πρόγραµµα. 
Επιπλέον οι µαθητές που άνηκαν σε µειονότητες και συµµετείχαν στο πρόγραµµα διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης, εµφάνισαν σηµαντικά µεγαλύτερη αυτοεκτίµηση και είχαν πιο θετική εικόνα για τη δική 
τους οµάδα απ’ ότι ανάλογοι µαθητές της οµάδας ελέγχου. Στα συµπεράσµατα της η ερευνήτρια, αφού 
διαπιστώνει ότι η διαπολιτισµική εκπαίδευση αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο για την καταπολέµηση 
της προκατάληψης, προτείνει ανεπιφύλακτα την εφαρµογή της σε περισσότερο εκτεταµένο επίπεδο 
(Μιτίλης Αχιλλέας, Οι µειονότητες µέσα στη σχολική τάξη: Μια σχέση αλληλεπίδρασης, Εκδόσεις 
Οδυσσέας, Αθήνα 199, σελ. 92-93). 
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µέλη της πολυπολιτισµικής κοινωνίας, διαφέροντας έτσι από τη «διπολιτισµική-

διγλωσσική αγωγή»23. Στόχος της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης αποτελεί η 

ευαισθητοποίηση της κοινωνίας µε τις εξής αρχές24: 

•  Της ισότιµης αντιµετώπισης των πολιτισµών: Στην διαπολιτισµική εκπαίδευση 

αποφεύγεται η αξιολογική σύγκριση των πολιτισµών, καθώς όλοι θεωρούνται 

ισότιµοι µεταξύ τους. Αξιολόγηση βέβαια υπάρχει αλλά ο κάθε πολιτισµός 

αξιολογείται µε εσωτερικά και όχι εξωτερικά συγκριτικά κριτήρια. Εξετάζετε δηλαδή 

η «λειτουργικότητα» του κάθε πολιτισµού κάτω από τις συγκεκριµένες ιστορικές, 

κοινωνικοπολιτικές και οικονοµικές συνθήκες όπου λειτουργεί καθώς και η σηµασία 

του για την πολιτισµοποίηση του ατόµου και όχι η ανωτερότητα ή κατωτερότητα του 

σε σύγκριση µε κάποιους άλλους πολιτισµούς. Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή 

παιδαγωγική αντίληψη, η οποία έχει ως αφετηρία τον πολιτισµό της χώρας 

προέλευσης και εκείνο της χώρας υποδοχής, η διαπολιτισµική θεωρία αποδέχεται και 

την ύπαρξη ενός ενδιάµεσου, ισότιµα µε τους πολιτισµούς των χωρών προέλευσης 

και υποδοχής, πολιτισµού, του λεγόµενου «πολιτισµού των µεταναστών» 

(Migrantenkultur). Πρόκειται για τον πολιτισµό που προκύπτει από τη 

διαφοροποίηση και τη µετεξέλιξη του πολιτισµού της χώρας προέλευσης  λόγω των 

επιδράσεων που δέχεται από τον πολιτισµό της χώρας υποδοχής. 

•  Της αποδοχής του µορφωτικού κεφαλαίου των παιδιών διαφορετικής                              

πολιτισµικής προέλευσης: Η αποδοχή του µορφωτικού κεφαλαίου του κάθε µαθητή 

ανεξάρτητα από τη φυλετική, εθνική ή κοινωνική προέλευσή του αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την απρόσκοπτη εξέλιξη του. Αντίθετα, µη αποδοχή του µορφωτικού 

                                                 
23 Η «διαπολιτισµική-διγλωσσική αγωγή» απευθύνεται στα παιδιά των µειονοτήτων που δέχονται από 
την οικογένειά τους και από τα µέλη της µειονότητάς τους πολιτισµικά ερεθίσµατα σχετικά µε τον 
πολιτισµό της χώρας προέλευσης και από το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον ερεθίσµατα 
σχετικά µε τον πολιτισµό της χώρας υποδοχής. 
24 Φώτου Γιώτα, Πολυπολιτισµική Εκπαιδευτική Πραγµατικότητα, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα 2002, 
σελ.12-14. 
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κεφαλαίου ισοδυναµεί µε έµµεση απόρριψη του ίδιου του µαθητή και εποµένως µε 

περιορισµό των µορφωτικών του ευκαιριών. Προκειµένου όµως να γίνει εφικτή η 

«ισοτιµία των µορφωτικών κεφαλαίων» των παιδιών πρέπει πρωτίστως να υπάρξει 

«ισοτιµία των πολιτισµών τους». 

•  Της παροχής ίσων ευκαιριών: Μέσω αυτής της αρχής η ∆ιαπολιτισµική 

Εκπαίδευση επιδιώκει την θεµατοποίηση της σχέσης µεταξύ πολιτισµικού και 

οικονοµικού συστήµατος (στην έννοια της εξίσωσης των ευκαιριών των µειονοτικών 

µαθητών µ’ εκείνες της κυρίαρχης οµάδας) και την αποφυγή µιας µονοδιάστατης 

(δηλαδή µόνο πολιτισµική) προσέγγισης των εκπαιδευτικών θεµάτων. Εποµένως, η 

υιοθέτηση της αρχής «παροχής ίσων ευκαιριών» αποτελεί µια προσπάθεια σύνδεσης 

της εκπαίδευσης των µειονοτικών µαθητών µε το κοινωνικοοικονοµικό και πολιτικό 

σύστηµα. 

Στην Ελλάδα η είσοδος της ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης πραγµατοποιήθηκε 

το 1996, µε την ψήφιση του νόµου 2413/96. Με τις διατάξεις του οποίου προβλέπεται 

η ίδρυση, ή µετατροπή των ήδη υπαρχόντων, σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους µε 

εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισµικές ή µορφωτικές ιδιαιτερότητες. Σήµερα 

λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα 27 σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης (13 

∆ηµοτικά, 8 Γυµνάσια και 6 Λύκεια).  

Τι γίνεται όµως στα υπόλοιπα σχολεία της χώρας, όπου ενώ η παρουσία των 

αλλοδαπών µαθητών είναι εµφανής δεν έχει υιοθετηθεί η αρχή της διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης; Τελικά ο ρατσισµός και η ξενοφοβία ξεκινάει… από τα θρανία; 

Απάντηση στα ερωτήµατα αυτά καλείται να δώσει, η ερευνητική διαδικασία. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ. Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ: 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ… ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΑΝΙΑ; 

 

Το φαινόµενο της συνύπαρξης µαθητών µε διαφορετική κουλτούρα, 

πολιτισµό, γλώσσα, θρησκεία, κ.ά. κάτω από την ίδια σχολική στέγη αποτελεί 

πρόσφορο και ενδιαφέροντα χώρο έρευνας και στην χώρα µας λόγω των σηµαντικών 

αλλαγών που σηµειώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Με τη µαζική είσοδο 

οικονοµικών και πολιτικών προσφύγων κυρίως από το 1989 και µετά, η Ελλάδα 

µετατράπηκε, όπως προαναφέρθηκε, από χώρα προέλευσης σε χώρα υποδοχής 

µεταναστών, γεγονός που επέδρασε καταλυτικά στη συµπεριφορά των Ελλήνων 

πολιτών απέναντι στους ξένους25 καθώς και των Ελλήνων µαθητών απέναντι στους 

αλλοδαπούς συµµαθητές τους . 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: 

− ΣΚΟΠΟΙ – ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

Με βάση τη θεωρητική τεκµηρίωση της σπουδαιότητας του σχολείου για την 

καλλιέργεια συναισθηµάτων, στάσεων, αντιλήψεων και αξιών στο άτοµο, 

οροθετούνται ως πρωταρχικοί σκοποί της έρευνας:  

                                                 
25 Συγκεκριµένα, η άποψη πως η ξενοφοβία και ο ρατσισµός είναι ξένα προς την ιδιοσυστασία του 
Έλληνα, έρχεται σε αντίθεση µε τα στατιστικά στοιχεία. Το ποσοστό των Ελλήνων που είναι της 
γνώµης ότι ο αριθµός των µεταναστών που ζουν στην Ελλάδα είναι υπερβολικά µεγάλος, αυξήθηκε 
από 29% το 1989 σε 45% το 1995, 57% το 1993 και 69,2% το 1995. Το 64,6% των ερωτηθέντων ήταν 
της άποψης ότι οι ξένοι αποτελούν δηµόσιο κίνδυνο, ενώ το 80,5% θεωρεί πως η παρουσία των ξένων 
αυξάνει την ανεργία. Οι Έλληνες, επίσης κατέχουν την πρώτη θέση µεταξύ των Ευρωπαίων που 
απορρίπτουν τους ξένους λόγω διαφορετικής εθνικότητας, ενώ το ποσοστό εκείνων που διαφωνούν µε 
την παρουσία ξένων στη χώρα µας λόγω διαφορετικής «φυλής» ανέρχεται στο 24% (Παπαδηµητρίου 
∆. Ζήσης, Ξενοφοβία και ρατσισµός στην Ελλάδα, στο Η καταπολέµηση του Ρατσισµού και της 
Ξενοφοβίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Κείµενα Επικαιρότητας 9, Κέντρο ∆ιεθνούς και 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2000, σελ.41). 
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(i) η διερεύνηση αφενός του τρόπου που σκέφτεται και αντιδρά ο Έλληνας 

µαθητής στην νέα πολυπολιτισµική σχολική πραγµατικότητα και 

 (ii) αφετέρου της ύπαρξης ή όχι ρατσιστικών τάσεων και αντιλήψεων από την 

πλευρά των Ελλήνων µαθητών προς τα παιδιά των µεταναστών. 

 Ειδικότερα, για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η έρευνα αναζητά να δώσει 

απαντήσεις κυρίως στα εξής ερωτήµατα/ προβληµατισµούς: 

 Πώς αντιλαµβάνονται οι µαθητές του δηµοτικού σχολείου την παρουσία των 

αλλοδαπών συµµαθητών τους και ποια είναι η στάση τους απέναντι τους; 

 Ποιες αντιλήψεις έχουν διαµορφώσει γύρω από τη συµµετοχή των παιδιών αυτών 

στις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις του σχολείου; 

 Ποια είναι η γνώµη τους για την σύναψη φιλικών σχέσεων µε παιδιά 

διαφορετικής εθνικότητας; 

 Ποιες αντιλήψεις έχουν διαµορφώσει για τη χώρα τους και ποιες είναι οι 

προτιµήσεις τους για τις άλλες χώρες; 

 Σε ποιο βαθµό έχει αναπτυχθεί ο εθνοκεντρισµός τους; 

 Πως αντιλαµβάνονται την παρουσία των µεταναστών στην Ελλάδα; 

 

− ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ (ΧΡΟΝΟ-ΤΟΠΙΚΑ) ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ∆ΕΙΓΜΑ 

 

Η διεξαγωγή της έρευνας ξεκίνησε στις αρχές του Οκτωβρίου του 2005 και 

ολοκληρώθηκε στο τέλος του ιδίου µήνα, έχοντας ως αντικείµενο τους µαθητές της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ηλικίας 10-12 ετών. Ειδικότερα, τον πληθυσµό26 της 

έρευνας αποτέλεσαν οι Έλληνες µαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης των ∆ηµοτικών 

                                                 
26 Με τον όρο «πληθυσµό» ορίζουµε το σύνολο ατόµων, όπου βασικός σκοπός είναι η µελέτη, 
ανάλυση και διεξαγωγή αποτελεσµάτων, τα οποία θα ερµηνεύουν µε τον καλύτερο τρόπο το υπο-
µελέτη σύνολο (Ι. Λαµπίρη- Χ. Κελπερής, Κοινωνικές έρευνες µε στατιστικές µεθόδους, Θεσµοί την 
Ελληνικής Κοινωνίας, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κοµοτηνή, σελ. 264-265). 
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Σχολείων του ∆ήµου Ρεθύµνης. Η στροφή του ερευνητικού ενδιαφέροντος προς το 

συγκεκριµένο πληθυσµό δεν είναι τυχαία, συνδέεται µε ορισµένους παράγοντες, 

όπως:  

Πρώτον, η επιλογή µαθητών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης βασίστηκε στο 

γεγονός ότι εκεί συγκεντρώνεται ο µεγαλύτερος αριθµός αλλοδαπών µαθητών, ενώ 

από την άλλη είναι ο χώρος όπου θεµελιώνεται η οµαλή ή συγκρουσιακή σχέση του 

µαθητή µε το σχολείο27.  

∆εύτερον, η επιλογή των µαθητών των δύο τελευταίων τάξεων του δηµοτικού 

σχολείου συνδέεται άµεσα α) µε το γεγονός ότι κατά την ηλικία αυτή ολοκληρώνεται 

ο κύκλος της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι µαθητές έχουν διαµορφώσει µια 

πρώτη - γενική στάση για τα γεγονότα και τις καταστάσεις που συµβαίνουν στο 

ευρύτερο πολιτικό-κοινωνικό τους περιβάλλον και β) µε τις ιδιαιτερότητες και τη 

σηµασία που αποδίδεται στην ηλικία αυτή αναφορικά µε τις αντιλήψεις και στάσεις 

που αρχίζουν να διαµορφώνονται απέναντι στα πολιτικό - κοινωνικά φαινόµενα. 

Τρίτον, η επιλογή του συγκεκριµένου ∆ήµου οφείλεται καθαρά σε λόγους 

εύκολης πρόσβασης στο πληθυσµό της έρευνας αλλά και προσωπικού ενδιαφέροντος. 

Για την διεξαγωγή της έρευνας, η µέθοδος της δειγµατοληψίας28 που 

ακολουθήθηκε είναι η τεχνική της δειγµατοληψίας των ποσοστώσεων. Έτσι οι 

προϋποθέσεις και οι συνθήκες επιλογής του δείγµατος ικανοποιήθηκαν σε δύο 

επίπεδα: στο επίπεδο του φύλου και στο επίπεδο της τάξης των µαθητών. 

Αναλυτικότερα, τα υποκείµενα της έρευνας ήταν 120 µαθητές29 που κατά το έτος 

                                                 
27 Γ. Νικολάου, Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών µαθητών στο δηµοτικό σχολείο: από την 
«οµοιογένεια» στην πολυπολιτισµικότητα, Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2000, σελ.24. 
28 Όταν ο πληθυσµός προς ανάλυση είναι µεγάλος σε µέγεθος, οι αναλυτές καταφεύγουν στον ορισµό 
ενός µικρότερου µέρους (δείγµα) µε σκοπό την διερεύνησή του. Η διαδικασία αυτή επιλογής του 
συγκεκριµένου δείγµατος ονοµάζεται δειγµατοληψία. Για αξιόπιστη στατιστική ανάλυση το δείγµα 
πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό, δηλαδή οι τιµές του να είναι αντιπροσωπευτικές των τιµών του 
πληθυσµού ώστε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης να είναι αξιόπιστα. 
29 Ο συνολικός αριθµός του πληθυσµού της έρευνας ήταν 1.101 µαθητές, εκ των οποίων οι 531 
φοιτούσαν στην Ε’ τάξη των δηµοτικών σχολείων του ∆ήµου Ρεθύµνης και οι υπόλοιποι 570 στην 
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πραγµατοποίησής της φοιτούσαν στην Ε’ και Στ’ τάξη των δηµοτικών σχολείων του 

∆ήµου Ρεθύµνης. Έγιναν προσπάθειες η δειγµατοληψία να είναι αντιπροσωπευτική, 

έτσι ώστε η διεξαγωγή συµπερασµάτων να είναι ενδεικτική ολόκληρου του 

µαθητικού πληθυσµού του συγκεκριµένου δήµου για την ηλικία αυτή. Το τελικό 

δείγµα πάρθηκε από 7 δηµοτικά σχολεία του ∆ήµου Ρεθύµνης, τα οποία είχαν το 

µεγαλύτερο αριθµό µαθητών στις συγκεκριµένες τάξεις: 2ο∆ηµοτικό Σχολείο 

Ρεθύµνου, 3ο∆ηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου, 5ο∆ηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου, 

6ο∆ηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου, 7ο∆ηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου, 9ο∆ηµοτικό Σχολείο 

Ρεθύµνου και 13ο∆ηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου. Σε όλα τα σχολεία φοιτούσαν και 

αλλοδαποί µαθητές. 

 

− ΜΕΣΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

Για την συλλογή των στοιχείων της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ανώνυµο 

ερωτηµατολόγιο30 µε 24 ερωτήσεις εκ των οποίων οι 3 είναι ανοικτού τύπου (βλ. 

Παράρτηµα Α). Αρχικά πραγµατοποιήθηκε µια δοκιµαστική εφαρµογή προκειµένου 

να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος της ορθότητας και της σαφήνειας των ερωτήσεων. Με 

βάση τον έλεγχο αυτό, αναδιατυπώθηκαν οι ερωτήσεις οι οποίες, για την καλύτερη 

µεθοδολογική προσέγγιση του θέµατος, στη συνέχεια κατανεµήθηκαν σε τρεις 

θεµατικούς άξονες: 

Ι. Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον: Ο λόγος 

επιλογής του συγκεκριµένου άξονα σχετίζεται µε την διερεύνηση της ύπαρξης ή όχι 

                                                                                                                                            
ΣΤ’. Επίσης, τα κορίτσια ήταν 535 και τα αγόρια 566. Λόγω του ότι οι διαφορές τόσο µεταξύ των 
τάξεων όσο και µεταξύ του φύλου είναι πολύ µικρές, στο δείγµα υπάρχει ίδιος αριθµός κοριτσιών και 
αγοριών και ίδιος αριθµός µαθητών της Ε’ και ΣΤ’ τάξης. 
30 Από κάθε σχολείο πάρθηκαν 20 ερωτηµατολόγια (10 από την Ε’ και 10 από τη ΣΤ’ τάξη), µε 
εξαίρεση το 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο (10 από την Ε’ τάξη) και το 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο (10 από τη ΣΤ’ 
τάξη). 
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φιλικών σχέσεων ανάµεσα στους Έλληνες και τους αλλοδαπούς µαθητές. Ειδικότερα, 

εξετάζεται αν και κατά πόσο η διαφορετική εθνικότητα αποτελεί κριτήριο για την 

ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον. 

ΙΙ. Παρουσία, φοίτηση και συµµετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του 

σχολείου των αλλοδαπών µαθητών: Βασική επιδίωξη του θεµατικού αυτού άξονα 

είναι η διερεύνηση του κατά πόσο οι µαθητές του δηµοτικού σχολείου εµφανίζονται 

θετικοί ή αρνητικοί στην ένταξη και συµµετοχή των αλλοδαπών µαθητών στα 

ελληνικά σχολεία. Ο καλύτερος βαθµολογικά µαθητής είναι αυτός που οφείλει να 

κρατήσει την ελληνική σηµαία ή ο Έλληνας καλύτερος βαθµολογικά µαθητής; Έχει 

δικαίωµα να εκλεγεί αλλοδαπός µαθητής πρόεδρος σε µια σχολική τάξη; Μπορεί να 

γίνει αρχηγός της σχολικής οµάδας µαθητής µε διαφορετική εθνικότητα; Κατά την 

διάρκεια των εθνικών εορτασµών που πραγµατοποιούνται στο χώρο του σχολείου, 

µπορούν να συµµετέχουν µαθητές µε διαφορετική εθνικότητα; Τα παραπάνω 

ζητήµατα αποτελούν µερικά µόνο από τα κρίσιµα ερωτήµατα που µπορούν να 

ενταχθούν στον συγκεκριµένο άξονα. 

ΙΙΙ.  Αντιλήψεις για τη χώρα – στάσεις απέναντι στις άλλες χώρες: Στον άξονα 

αυτό επιδιώκεται η διερεύνηση των εθνοκεντρικών τάσεων των µαθητών µέσα από 

την καταγραφή των αντιλήψεων τους για τη Ελλάδα, τις προτιµήσεις για τις άλλες 

χώρες και τον αυτο-προσδιορισµό της ταυτότητάς τους. 

Ως ανεξάρτητες µεταβλητές εξετάστηκαν το φύλο, η ηλικία, η τάξη, το 

επάγγελµα του πατέρα και της µητέρας καθώς επίσης και το εκπαιδευτικό επίπεδο 

των γονέων των µαθητών του δείγµατος. Ο χρόνος συµπλήρωσης του κάθε 

ερωτηµατολογίου δεν ξεπέρασε τα 15 λεπτά. Τα ερωτηµατολόγια δεν µοιράστηκαν 

για αυτο-συµπλήρωση στους µαθητές, αλλά συµπληρώθηκαν υπό την µορφή 

ατοµικής-δοµηµένης συνέντευξης.  
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 Η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας έγινε µε τη χρήση 

του στατιστικού πακέτου SPSS. Οι στατιστικοί πίνακες που προέκυψαν από την 

ανάλυση είναι αρκετοί. Η παρουσίαση όµως των αποτελεσµάτων εντοπίζεται κυρίως 

στα στοιχεία που παρουσιάζουν µια γενική εικόνα του υπό διερεύνηση ζητήµατος και 

αναφέρονται σε περιπτώσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, εφόσον η έλλειψη 

αντίστοιχων ερευνών στον ελλαδικό χώρο περιορίζει την παρουσίαση των δεδοµένων 

σε µια αρχικά περιγραφική και εισαγωγική ανάλυση των ευρηµάτων.  

 

− ΑΝΑΛΥΣΗ &ΕΡΜΗΝΕΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 

 Στην παρούσα υπο-ενότητα επιχειρείται η παρουσίαση των κυριότερων 

ευρηµάτων της έρευνας, καθώς και των πιθανών ερµηνειών και της γενικότερης 

προβληµατικής που αφορούν τις απαντήσεις των Ελλήνων µαθητών του δείγµατος.  

Συγκεκριµένα, από την επεξεργασία των ερευνητικών δεδοµένων και µε βάση τους 

τρεις γενικούς θεµατικούς άξονες προκύπτει η παρακάτω εικόνα: 

 

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό 

περιβάλλον: 

 Ως προς το γενικότερο θεµατικό άξονα «ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων 

στο σχολικό περιβάλλον», οι επτά ερωτήσεις που δόθηκαν στα παιδιά για την 

διερεύνηση του, έχουν ως εξής: «Οι φίλοι σου, τα παιδιά που παίζεις µαζί τους, είναι 

συµµαθητές σου ή είναι παιδιά εκτός σχολείου;», «Συνήθως παίζεις µόνο µε αγόρια ή 

µόνο µε κορίτσια;», «Στο σχολείο σου ή στη γειτονιά σου υπάρχουν παιδιά που 

προέρχονται από άλλη χώρα;», «Αν υπάρχουν, αυτά είναι: αρκετά, πολλά, λίγα ή 

ελάχιστα;», «Κάνεις παρέα µε αυτά τα παιδιά;», «Ο καλύτερος σου φίλος είναι/ θα 
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µπορούσε να είναι ένα παιδί που προέρχεται από άλλη χώρα;», «Αν όχι, γιατί;». Από 

την επεξεργασία των αντίστοιχων ερευνητικών δεδοµένων προέκυψαν οι εξής 

παρατηρήσεις: 

 Σε ό,τι αφορά την προέλευση των φίλων/ των παιδιών που παίζουν µαζί, το 

µεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων µαθητών του δείγµατος (72,5%) απάντησε ότι οι 

φίλοι του προέρχονται τόσο από το σχολικό όσο και από το εξωσχολικό περιβάλλον. 

Σε δεύτερη θέση, και µε σηµαντική διαφορά από την πρώτη (25%) έρχεται το 

ποσοστό που δηλώνει τους συµµαθητές ως φίλους, ενώ µόνο ένα πολύ µικρό 

ποσοστό παιδιών (1,7%) αναφέρει ότι οι φίλοι του είναι παιδιά εκτός σχολείου. 

Ιδιαίτερα χαµηλό είναι επίσης και το ποσοστό (0,8%) που δήλωσε ότι δεν έχει φίλους 

(Πίνακας & ∆ιάγραµµα 1). Η «έκθεση», εποµένως, των παιδιών στο σχολικό 

περιβάλλον διευρύνει τον κοινωνικό τους κύκλο και εµπλουτίζει τις κοινωνικές τους 

σχέσεις. 

 Σχετικά µε το φύλο των παιδιών που παίζουν µαζί, οι περισσότεροι µαθητές  

του δείγµατος (54,6%) δήλωσαν ότι συνήθως παίζουν/ κάνουν παρέα και µε αγόρια 

και µε κορίτσια (Πίνακας  & ∆ιάγραµµα 2). Στο ερώτηµα αυτό στατιστικά σηµαντική 

διαφορά εµφανίζεται, όπως είναι λογικό, ανάµεσα στα αγόρια και στα κορίτσια, 

καθώς οι µαθητές οι οποίοι απάντησαν ότι παίζουν µόνο µε αγόρια (28,6%) ήταν 

αγόρια, µε εξαίρεση ένα κορίτσι, ενώ εκείνοι που δήλωσαν µόνο µε κορίτσια ήταν 

όλοι κορίτσια (Πίνακας 29). 

 Ως προς την ύπαρξη ή όχι παιδιών που προέρχονται από άλλη χώρα στο 

σχολείο ή στη γειτονιά, η συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος (97,5%) έχει 

προσέξει την ύπαρξη τους, εφόσον δηλώνει ότι υπάρχουν αυτά τα παιδιά τόσο στο 

σχολείο (62,5%) όσο και στη γειτονιά (2,5%) ή ακόµα και στα δύο (32,5%). Μόνο 
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ένα πολύ µικρό ποσοστό παιδιών (2,5%) δήλωσε άγνοια για την ύπαρξη τους 

(Πίνακας  & ∆ιάγραµµα 3). 

  Η εικόνα βέβαια που έχουν σχηµατίσει οι περισσότεροι ερωτηθέντες µαθητές 

είναι ότι τα παιδιά αυτά είναι λίγα/ ελάχιστα (68,4%) στο κοινωνικό τους περίγυρο. 

Αξιόλογο όµως είναι και το ποσοστό εκείνο (31,6%) που θεωρεί ότι είναι αρκετά/ 

πολλά (Πίνακας  & ∆ιάγραµµα 4). 

 Κάνουν, όµως, παρέα µε αυτά τα παιδιά; «Ναι, µερικές φορές», ήταν η 

απάντηση του µεγαλύτερου ποσοστού του δείγµατος (37,6%), ενώ υπήρξαν και 

κάποια παιδιά που δήλωσαν ότι κάνουν παρέα πολύ συχνά (15,4%). Αντιθέτως, 

κάποια άλλα επισήµαναν ότι ναι µεν κάνουν παρέα αλλά σπάνια (23,9%). «Όχι δεν 

κάνω ποτέ», απάντησε το 23,1% του δείγµατος (Πίνακας & ∆ιάγραµµα 5). 

 Θετική ήταν η στάση του µεγαλύτερου ποσοστού του δείγµατος (73,3%) 

σχετικά µε την ερώτηση για την καταγωγή του καλύτερου φίλου. Συγκεκριµένα, η 

πλειοψηφία των µαθητών (59,2%) θεωρεί ότι θα µπορούσε ο καλύτερος φίλος να 

είναι ένα παιδί που προέρχεται από άλλη χώρα, ενώ υπήρξαν παιδιά (14,2%) που 

δήλωσαν ότι ο καλύτερος τους φίλος είναι ήδη παιδί που προέρχεται από άλλη χώρα 

(Πίνακας & ∆ιάγραµµα 6). Παράλληλα φαίνεται ότι οι µισοί περίπου από τους 

µαθητές εκείνους  που προηγουµένως δήλωσαν ότι δεν κάνουν ποτέ παρέα µε κάποιο 

παιδί που προέρχεται από άλλη χώρα, επιβεβαίωσαν την αρνητική τους αυτή στάση 

και στην ερώτηση αυτή καθώς υποστήριξαν ότι δεν είναι, άλλα ούτε και θα µπορούσε 

να είναι, ο καλύτερος τους φίλος παιδί που προέρχεται από άλλη χώρα (25,8%). Να 

σηµειωθεί ότι  περισσότερο τα αγόρια (67,7%) από ότι τα κορίτσια (32,2%) τάχθηκαν 

υπέρ αυτής της άποψης (Πίνακας 30), καθώς επίσης και τα παιδιά των εργατών 

(38,7%). Εκπληκτικό όµως είναι το γεγονός ότι οι υπόλοιποι µαθητές, παρόλο που 
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δεν κάνουν παρέα µε παιδιά που προέρχονται από άλλη χώρα, υποστήριξαν ότι ο 

καλύτερος τους φίλος θα µπορούσε να είναι ένα από αυτά τα παιδιά (Πίνακας 31). 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αιτιολόγηση της παραπάνω θέσης από 

τους µαθητές του δείγµατος, δηλαδή της άποψης ότι δεν είναι, αλλά ούτε θα 

µπορούσε να είναι  ο καλύτερος φίλος τους παιδί που προέρχεται από άλλη χώρα. Στο 

σηµείο αυτό, έπειτα από την κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των µαθητών (καθώς 

η συγκεκριµένη ερώτηση είναι η πρώτη «ανοικτού τύπου» ερώτηση που συναντάµε 

στο ερωτηµατολόγιο), διαµορφώθηκαν δύο βασικές  κατηγορίες: Στην πρώτη, στην 

οποία εµπερικλείεται το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών (64,5%), οι µαθητές 

δικαιολογούν την επιλογή τους εκφράζοντας µια αρνητική στάση - δηλώνοντας την 

αντίθεση τους προς τους ξένους31. Ενώ στη δεύτερη (22,6%) η αιτιολόγηση βασίζεται 

σε µια θετική στάση - στην προτίµηση τους προς τους Έλληνες32. Επίσης, ένα πολύ 

µικρό ποσοστό παιδιών (6,5%) δήλωσε κάποιους άλλους τυχαίους λόγους, όπως για 

π.χ. ότι «δεν έχω επαφή µε αυτά τα παιδιά, δεν µένουµε κοντά» ή ότι «από µικρή έχω 

βρει την καλύτερη µου φίλη». Μικρό ήταν και το ποσοστό εκείνο (6,5%) που 

δήλωσαν «δεν ξέρω/ δεν απαντώ». 

 

2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Παρουσία, φοίτηση και συµµετοχή στις 

πολιτιστικές εκδηλώσεις του σχολείου των αλλοδαπών µαθητών: 

 Για την διερεύνηση του συγκεκριµένου θεµατικού άξονα οι ερωτήσεις που 

δόθηκαν στα παιδιά είχαν ως εξής: «Συµφωνείς να γίνει αρχηγός της σχολικής 

                                                 
31 Ενδεικτικές είναι οι παρακάτω απαντήσεις των παιδιών: «είναι ξένος, δεν ταιριάζουµε», «δεν µου 
αρέσει να παίζω µαζί τους», «δεν µου αρέσει να έχω φίλους από ξένη χώρα», «δεν τους αντέχω», «η 
µαµά µου και ο µπαµπάς µου δεν µ’ αφήνουν να κάνω παρέα µε ξένους», «γιατί είναι ξένοι», «γιατί 
κάνουν τους έξυπνους», «δεν τους εµπιστεύοµαι», «δεν µου αρέσει που είναι από άλλη χώρα», «δεν 
θέλω να κάνω παρέα µαζί τους», «δεν µου αρέσουν οι ξένοι», «δεν φέρονται ωραία στους Έλληνες», 
κ.ά. 
32 Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι εξής απαντήσεις: «γιατί είµαι από την Ελλάδα και έχω καλούς 
Έλληνες φίλους», «θέλω να έχω φίλους από την Ελλάδα», «µ’ αρέσει να κάνω παρέα µε Έλληνες», 
«προτιµώ τους Έλληνες για φίλους µου», «συµπαθώ πιο πολύ τους Έλληνες», κ.ά. 
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οµάδας (π.χ. ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης) συµµαθητής/ τρια σου που προέρχεται 

από άλλη χώρα;», «Θα ψήφιζες για πρόεδρο της τάξης σου συµµαθητή/ τρια σου που 

προέρχεται από άλλη χώρα;», «Την ελληνική σηµαία στις παρελάσεις µπορεί να την 

κρατάει ένα παιδί που προέρχεται από άλλη χώρα;», «Όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως 

από ποια χώρα προέρχονται, πρέπει να βρίσκονται στην ίδια τάξη;», «Η παρουσία 

στα σχολεία των παιδιών που προέρχονται από άλλες χώρες δηµιουργεί πολλά 

προβλήµατα;». Η βασική εικόνα που αποτυπώνεται µέσα από την διερεύνηση των 

παραπάνω ερωτηµάτων έχει ως εξής: 

 Οι περισσότεροι µαθητές του δείγµατος (63,3%) συµφώνησαν να γίνει 

αρχηγός της σχολικής οµάδας συµµαθητής/ τρια τους που προέρχεται από άλλη 

χώρα. Οι διαφοροποιήσεις που σηµειώθηκαν εδώ αφορούν την µικρή υπεροχή των 

κοριτσιών (56,5%) έναντι των αγοριών (43,4%), καθώς συνήθως τα κορίτσια δεν 

ενδιαφέρονται τόσο πολύ όπως τα αγόρια για το ποδόσφαιρο και την 

καλαθοσφαίριση. Αντιστοίχως, περισσότερο τα αγόρια (61,4%) απ’ ότι τα κορίτσια 

(38,6%) διαφώνησαν στην ανάληψη της αρχηγίας της σχολικής οµάδας από παιδί 

που προέρχεται από άλλη χώρα (Πίνακας & ∆ιάγραµµα 8 καθώς και Πίνακας 32). 

 Η προηγούµενη θετική αντίληψη κυριαρχεί και στις στάσεις των µαθητών 

απέναντι σε ένα αλλοδαπό πρόεδρο της σχολικής τάξης, καθώς το 64,2% απάντησε 

ότι «µάλλον θα ψήφιζε» για πρόεδρο της τάξης του συµµαθητής/ τρια του που 

προέρχεται από άλλη χώρα, ενώ το 19,2% δήλωσε ότι «σίγουρα θα ψήφιζε». 

Αντίθετη άποψη είχε το 35,8%, εκ το οποίο το 10% δήλωσε ότι «µάλλον δεν θα 

ψήφιζε» και το 25,8% ότι «δεν θα ψήφιζε σε καµία περίπτωση» (Πίνακας & 

∆ιάγραµµα 9). 

  Σε ότι αφορά το επίκαιρο ζήτηµα για το αν µπορεί ένας αλλοδαπός µαθητής 

να είναι σηµαιοφόρος, η πλειοψηφία των µαθητών (57,5%) τάχθηκε υπέρ της 
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άποψης ότι την ελληνική σηµαία στις παρελάσεις µπορεί να την κρατάει ένα παιδί 

που προέρχεται από άλλη χώρα. Αξιόλογο είναι όµως και το ποσοστό (42,5%) που 

υιοθέτησε την αντίθετη άποψη (Πίνακας & ∆ιάγραµµα 10).  

 Παρόλο που το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος (65,9%) υποστηρίζει ότι η 

παρουσία στα σχολεία των παιδιών που προέρχονται από άλλες χώρες δηµιουργεί 

πολλά προβλήµατα (Πίνακας και ∆ιάγραµµα 13), τάσσεται υπέρ (81,7%) της 

φοίτησης των παιδιών αυτών στην ίδια τάξη µε τους Έλληνες µαθητές (Πίνακας και 

∆ιάγραµµα 11) και µάλιστα διαφωνεί (85,8%) µε την άποψη ότι τα παιδιά των 

Ελλήνων δεν θα πρέπει να κάθονται στο ίδιο θρανίο µε τα παιδιά που προέρχονται 

από άλλες χώρες (Πίνακας και ∆ιάγραµµα 12).  

 

3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Αντιλήψεις για τη χώρα/ στάσεις απέναντι στις 

άλλες χώρες: 

 Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στα παιδιά για την συγκεκριµένη υπο-ενότητα της 

έρευνας είναι οι εξής: «Οι ξένοι που ζουν στην Ελλάδα θα πρέπει να γυρίσουν στην 

πατρίδα τους;», «Οι ξένοι που ζουν στην χώρα µας πρέπει να έχουν τα ίδια 

δικαιώµατα που έχουµε και εµείς;», «Πιστεύεις ότι η Ελλάδα είναι: µια χώρα σαν τις 

άλλες, χειρότερη από τις άλλες ή η καλύτερη χώρα του κόσµου;», «Πιστεύεις ότι 

κάθε µία από τις παρακάτω χώρες είναι φιλική ή εχθρική απέναντι στην Ελλάδα: 

Ρωσία, Γαλλία, Αλβανία, Αγγλία, Τουρκία, ΗΠΑ, Κίνα, Γερµανία;», «Τι θα έλεγες 

ότι αισθάνεσαι περισσότερο: µόνο Κρητικός, Κρητικός και Έλληνας, Έλληνας και 

Κρητικός, µόνο Έλληνας;», «Θα µπορούσες όταν µεγαλώσεις να παντρευτείς 

κάποιον/α µε διαφορετική εθνικότητα από εσένα;», «Πιστεύεις ότι η παρουσία 

µεταναστών είναι για το µέλλον της χώρας µας: κάτι καλό, κάτι µάλλον καλό, κάτι 



Ελένη Καλλιτσουνάκη          Το Φαινόµενο του Ρατσισµού και της  Ξενοφοβίας προς τους Μετανάστες  

 - 39 - 39

µάλλον κακό ή κάτι κακό;», «Γιατί;». Παρακάτω αναφέρονται τα αντίστοιχα 

ερευνητικά ευρήµατα. 

 Σχετικά µε τις αντιλήψεις, που φαίνεται να έχουν διαµορφώσει οι µαθητές του 

δείγµατος µας για τη χώρα τους, ένα σηµαντικό ποσοστό των µαθητών (60%) θεωρεί 

την Ελλάδα σαν χώρα όµοια µε τις άλλες, ενώ ένα άλλο (35%) την αξιολογεί ως την 

«καλύτερη χώρα του κόσµου». Αντιθέτως, αρνητική στάση για τη χώρα τους 

εκφράζει µόλις το 5% του δείγµατος, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα είναι «χειρότερη από 

τις άλλες» (Πίνακας και ∆ιάγραµµα 16). 

 Σε ό,τι αφορά  τις φιλικές χώρες προς την Ελλάδα, το µεγαλύτερο ποσοστό 

των µαθητών εκφράστηκε θετικά για τις εξής χώρες: Ρωσία (75,8%), Γαλλία 

(88,3%), Αγγλία (86,7%), Κίνα (72,5%) και Γερµανία (80,8%). Σε ό,τι αφορά τώρα 

τις εχθρικές προς την Ελλάδα χώρες, οι περισσότεροι µαθητές (75,8%) ανέφεραν την 

Τουρκία ως εχθρική προς την Ελλάδα χώρα33 (Πίνακες & ∆ιαγράµµατα 17.1 - 17.8). 

 Ωστόσο, η Αλβανία και οι Η.Π.Α. αποτελούν τις χώρες που δίχασαν τους 

µαθητές. Εδώ δεν υπερίσχυσε η θετική ή η αρνητική άποψη, όπως µε τις υπόλοιπες 

χώρες, αλλά οι µαθητές µοιράστηκαν ακριβώς στα  δύο. Συγκεκριµένα, το 49,2% των 

µαθητών δήλωσαν ότι η Αλβανία είναι µια χώρα φιλική/ µάλλον φιλική προς την 

Ελλάδα, ενώ το 50% είχε αντίθετη άποψη, επισηµαίνοντας ότι η Αλβανία είναι µια 

χώρα εχθρική/ µάλλον εχθρική απέναντι στη χώρα µας. Το ίδιο συνέβη και µε  

Η.Π.Α., όπου το 55,8% των µαθητών υιοθετεί µια θετική στάση, τονίζοντας ότι είναι 

φιλική/ µάλλον φιλική χώρα, ενώ το 39% δηλώνει ότι είναι µια χώρα εχθρική/ 

                                                 
33  Το γενικότερο πολιτικό κλίµα και τα ιστορικά και πολιτιστικά µηνύµατα, που φαίνεται να δέχονται 
τα παιδιά µέσα από το άµεσο και έµµεσο περιβάλλον τους, δείχνουν ότι επιδρούν σηµαντικά στη 
διαµόρφωση ορισµένων στάσεων και στερεοτύπων στην ηλικία αυτή. Τα κατά καιρούς, άλλωστε, 
εµφανιζόµενα προβλήµατα µε τη γείτονα χώρα, που συχνότατα προβάλλονται και σχολιάζονται µέσα 
από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, αλλά και από άλλους φορείς, δείχνουν ότι επηρεάζουν τα παιδιά 
της ηλικίας αυτής στη διαµόρφωση µιας αρνητικής στάσης απέναντι στη συγκεκριµένη χώρα. 
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µάλλον εχθρική απέναντι στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο ποσοστό των παιδιών (5%) 

δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αυτή την χώρα34. 

  Οι παραπάνω απαντήσεις των παιδιών που αφορούν τις αντιλήψεις για τη 

χώρα τους και την προτίµηση τους σε άλλες χώρες, σε συνδυασµό µε τις απαντήσεις 

που σχετίζονται µε τους «ξένους» που ζουν στην Ελλάδα σκιαγραφούν την έλλειψη 

σηµαντικών εθνοκεντρικών τάσεων.  Χαρακτηριστικό είναι ότι η πλειοψηφία των 

παιδιών (68,3%) τάχθηκε υπέρ της µη επιστροφής των ξένων στην πατρίδα τους 

(Πίνακας και ∆ιάγραµµα 14) και υπέρ της άποψης (80,8%) ότι οι ξένοι που ζουν 

στην Ελλάδα θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώµατα που έχουν και οι Έλληνες 

πολίτες (Πίνακας και ∆ιάγραµµα 15). 

 Ακόµα και όταν τα παιδιά κληθήκαν να απαντήσουν ξεκάθαρα για το τι 

πιστεύουν ότι προσφέρει η παρουσία των µεταναστών στο µέλλον της χώρας µας, 

επικράτησε για άλλη µια φορά το θετικό κλίµα, καθώς η πλειοψηφία των µαθητών 

(56,7%) δήλωσε ότι η παρουσία των µεταναστών είναι «κάτι καλό/ κάτι µάλλον 

καλό» για την Ελλάδα. Σε δεύτερη θέση, βρίσκονται αυτοί που απάντησαν το 

αντίθετο (41,7%), ενώ υπήρξε και ένα µικρό ποσοστό (1,7%) που δήλωσε άγνοια 

(Πίνακας και ∆ιάγραµµα 20). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αιτιολόγηση της παραπάνω θέσης από 

τους µαθητές του δείγµατος (Πίνακας και ∆ιάγραµµα 20.1.). Έπειτα από την 

                                                 
34 Οι αντιλήψεις που διαµορφώνουν τα παιδιά σχετικά µε τις άλλες χώρες, αλλά και τη συσχέτιση που 
κάνουν αναφορικά µε τη δική τους, στην περίπτωση των φιλικά διακείµενων χωρών, εκφράζουν 
αφενός τις σχέσεις της χώρας των παιδιών µε τις άλλες και τις οµοιότητες ή διαφορές µε τη χώρα τους, 
και αφετέρου την επιθυµία τους να µάθουν για τις χώρες αυτές, ή ακόµα και να τις επισκεφτούν, ενώ 
στη περίπτωση των εχθρικά διακείµενων, ότι υποδηλώνουν πολλούς και ποικίλους παράγοντες, που 
έχουν να κάνουν κυρίως µε τις σχέσεις της συγκεκριµένης µε τις άλλες, τη γενικότερη εξωτερική 
πολιτική, την επίδραση του ξένου παράγοντα στην πολιτική της χώρας, την ένταξη της χώρας σε 
διεθνείς οργανισµούς ή κοινότητες κ.λ.π. Προς την κατεύθυνση αυτή, βέβαια, σηµαντικό ρόλο 
φαίνεται να παίζουν κι άλλοι παράγοντες, όπως: εθνικά βιώµατα, σύγχρονη πολιτική πραγµατικότητα, 
διεθνείς σχέσεις, σχολείο, οικογένεια, µέσα µαζικής ενηµέρωσης, κ.ά. (Πέλλα Καλογιαννάκη- 
Χουρδάκη, Έλληνες µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου και Πολιτική Κοινωνικοποίηση, Επιστήµες της 
Αγωγής, Εκδόσεις Γρηγόρης, Αθήνα 1993, σελ. 62-64).  
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οµαδοποίηση των απαντήσεων τους, διαµορφώθηκαν έξι σηµαντικές κατηγορίες. 

Ειδικότερα, τα επιχειρήµατα που χρησιµοποίησαν τα παιδιά εκείνα που τάχθηκαν 

υπέρ της άποψης ότι η παρουσία των µεταναστών είναι για το µέλλον της χώρας µας 

κάτι καλό ή κάτι µάλλον καλό διακρίνονται στις εξής κατηγορίες/ θεµατικές υπο-

ενότητες: 

(i) χρηστική αντίληψη: «οι άνθρωποι που είναι από άλλες χώρες µας 

προσφέρουν πολλά, όπως για παράδειγµα δουλεύουν σε κάποιες δουλειές που οι 

Έλληνες δεν κάνουν», «έρχονται για να δουλέψουν», «µας βοηθούν στις δουλειές 

µας», «έχουµε περισσότερους πελάτες στα µαγαζιά µας», «µας κάνουν τις δουλειές 

µας και δεν κουραζόµαστε », «βοηθάνε στα δηµόσια έργα», κ.ά. 

(ii) ιδεολογική αντίληψη: «έτσι γινόµαστε πιο φιλικοί µε τις άλλες χώρες και 

µπορεί να σταµατήσουν οι πόλεµοι», «γιατί βοηθάµε αυτούς τους ανθρώπους να 

κάνουν µια καλύτερη ζωή», «γιατί θέλω κάποια µέρα όλη η γη να είναι ενωµένη για 

να νιώθουµε κι εµείς πιο ασφαλείς», «γιατί θα είναι ωραίο για την χώρα µας να 

γνωρίσουµε καινούργιους φίλους», «αν έχουµε φίλους από άλλες χώρες µαθαίνουµε 

τον πολιτισµό τους, την γλώσσα τους», «γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί», 

«γνωρίζουµε παιδιά από άλλες χώρες και αυτό µας βοηθάει να κάνουµε περισσότερες 

φιλίες», «γιατί όταν έρχονται και άλλοι λαοί γνωρίζουµε και άλλα έθιµα», «τους 

δίνουµε µια ευκαιρία να συνεχίσουν την ζωή τους σε µια άλλη χώρα», κ.ά. 

(iii) θετικός εθνικισµός: «έχουµε περισσότερο πληθυσµό και η χώρα µας 

γίνεται πιο γνωστή», «συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µας», 

«βοηθάνε στην οικονοµία της χώρας µας», «µας αυξάνουν τον πληθυσµό», «έχει 

περισσότερο κόσµο η Ελλάδα», «γινόµαστε περισσότεροι», «γεµίζει η χώρα µας µε 

ανθρώπους», κ.ά. 
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Οι αντίστοιχες κατηγορίες/ θεµατικές υπο- ενότητες για τα παιδιά που 

τάχθηκαν υπέρ της αντίθετης άποψης είναι οι εξής: 

(i) εγκληµατοφοβία: «µπορεί να κάνουν κακό στους Έλληνες, π.χ. να τους 

ληστέψουν», «δεν φέρονται καλά, δεν µιλάνε µε λόγια, σκοτώνουν», «µπορεί να 

κηρύξουν πόλεµο», «προκαλούν πολλές φασαρίες», «δεν είναι τόσο καλοί 

άνθρωποι», «κάνουν κακά πράγµατα, π.χ. κλέβουν», «κάνουν κακά πράγµατα, π.χ. 

όταν παίζει ποδόσφαιρο και χάνουν βγαίνουν στους δρόµους και χτυπάνε 

αυτοκίνητα», «µας ληστεύουν τα σπίτια, µπορεί να κάψουν την πόλη µας», «µας 

κλέβουν, µας βαράνε, µας παίρνουν τα χρήµατα και τα αυτοκίνητα», «προκαλούν 

προβλήµατα όπως και στις άλλες χώρες, π.χ. σπάνε µαγαζιά», «µπορεί να µας κάνουν 

κακό, π.χ. να σκοτώσουν κάποιον», «γιατί µπορεί να έχουν έρθει για κακούς 

σκοπούς», «γιατί µάλλον θα µας επιτεθούν», «µπορεί κάποιοι από αυτούς να είναι 

κακοποιοί», «γιατί τους ταΐζουµε και µας δέρνουν», κ.ά. 

(ii) αρνητικός εθνικισµός: «ξαφνικά θα χαθούν οι Έλληνες», «δεν τηρούν τα 

έθιµα και τους κανόνες µας», «µπορεί στο τέλος να είναι περισσότεροι από τους 

Έλληνες», «γιατί έχουµε γεµίσει µετανάστες», «δεν πρέπει να έχουµε πολλούς 

µετανάστες, πρέπει να υπάρχουν µόνο Έλληνες», «χάνονται οι Έλληνες, οι ξένοι 

είναι περισσότεροι», «δεν σέβονται τη σηµαία και τη θρησκεία µας», «θα 

εξαφανιστούν οι Έλληνες», κ.ά. 

(iii) ανεργία: «χάνουν οι Έλληνες τις δουλείες τους γιατί τις παίρνουν οι ξένοι 

και µένουν άνεργοι», «υπάρχει ανεργία», κ.ά. 

Υψηλό ήταν το ποσοστό των µαθητών (20,8%) που είτε απάντησαν «κάτι 

καλό/ κάτι µάλλον καλό» είτε «κάτι κακό/κάτι µάλλον κακό», δεν µπόρεσαν στην 

συνέχεια να αιτιολογήσουν την απάντηση τους αυτή (Πίνακας και ∆ιάγραµµα 21.1). 
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 «Κρητικός και Έλληνας» αισθάνεται το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών 

του δείγµατος (37,5%), ενώ σε δεύτερη θέση και µε πολύ µικρή διαφορά βρίσκονται 

εκείνοι που αισθάνονται «Έλληνες και Κρητικοί» (35%). Ένα µικρό ποσοστό 

απάντησε «µόνο Κρητικός» (10%), καθώς και «µόνο Έλληνας» (16,7%) (Πίνακας 

και ∆ιάγραµµα 18). 

 Τέλος, η πλειοψηφία των παιδιών τάχθηκε υπέρ της µη σύναψης γάµων µε 

άτοµα διαφορετικής εθνικότητας (65,%). Σε δεύτερη θέση (34,2%) βρίσκονται τα 

παιδιά που έχουν αντίθετη άποψη, δηλώνοντας ότι όταν θα µεγαλώσουν θα 

µπορούσαν να παντρευτούν κάποιον/α µε διαφορετική εθνικότητα από αυτά. «∆εν 

ξέρω/ δεν απαντώ» απάντησε µια πολύ µικρή (0,8%) κατηγορία παιδιών (Πίνακας 

και ∆ιάγραµµα 19). 

 

−  ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Η προσέγγιση και ανάλυση των ευρηµάτων της έρευνας επιτρέπει ως ένα 

βαθµό την εξαγωγή ορισµένων παρατηρήσεων και την απάντηση στη σχετική 

προβληµατική που τέθηκε στην αρχή της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας. Βέβαια 

οι παρατηρήσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά και µόνο τον πληθυσµό της έρευνας, 

δηλαδή τους Έλληνες µαθητές των δηµοτικών σχολείων του ∆ήµου Ρεθύµνης. 

Η πρώτη βασική παρατήρηση που προκύπτει από την έρευνα, είναι ότι η 

ύπαρξη παιδιών µε διαφορετική εθνικότητα στο σχολικό περιβάλλον αντιµετωπίζεται 

από τα µικρά παιδιά του δείγµατος µάλλον µε µια θετική διάθεση, καθώς η 

πλειοψηφία τους όχι µόνο δεν έχει πρόβληµα µε την παρουσία τους στο σχολείο, 

αλλά τους αναγνωρίζει το δικαίωµα συµµετοχής στις διάφορες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις και βλέπει θετικά την σύναψη φιλικών σχέσεων µαζί τους.  
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Από την άλλη πλευρά, υπάρχει βέβαια και ένα ποσοστό µαθητών, το οποίο 

εκφράζει αισθήµατα ρατσισµού και ξενοφοβίας, καθώς φαίνεται να διατηρεί σταθερά 

αρνητική στάση απέναντι στα παιδιά που προέρχονται από άλλη χώρα (σε σειρά 

σχετικών ερωτήσεων υιοθετεί σχεδόν πάντα την αντίθετη άποψη). Το ποσοστό αυτό 

κυµαίνεται από 20% µέχρι 25%, ενώ «τη µεσαία οδό», έχει επιλέξει περίπου το 10% 

του δείγµατος, όπου πότε αποδέχεται και πότε όχι την συµµετοχή των αλλοδαπών 

συµµαθητών του στο σχολικό γίγνεσθαι. 

Σύµφωνα µε τη συγκριτική ανάλυση των στοιχείων της έρευνας, η 

ξενοφοβική συµπεριφορά παρουσιάζει, ως ένα βαθµό, σχέση εξάρτησης µε τις εξής 

µεταβλητές: 

1) Την ταυτότητα: 

Συγκεκριµένα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρουσιάζει το γεγονός ότι οι 

περισσότεροι µαθητές που εκφράζουν κάποια µορφή ξενοφοβίας απέναντι στα παιδιά 

που προέρχονται από άλλη χώρα, υιοθετούν ως ταυτότητα εκείνη του «Έλληνας και 

Κρητικός». Τα παιδιά δηλαδή που προτάσσουν την εθνική τους ταυτότητα έναντι της 

τοπικής είναι κυρίως εκείνα που αισθάνονται ότι κατά κάποιο τρόπο «απειλούνται» 

από τους «άλλους», τους «ξένους», τους µετανάστες, και όχι το αντίθετο που 

ενδεχοµένως ήταν, τουλάχιστον στο επίπεδο των θεωρητικών υποθέσεων, πιο πιθανό.  

2) Το φύλο: 

 Όπως προκύπτει από την έρευνα, συχνά παρατηρούνται µε βάση το φύλο των 

ερωτηθέντων µικρές ή µεγάλες διαφοροποιήσεις ως προς την αποδοχή των 

αλλοδαπών µαθητών. Οι µαθήτριες φαίνεται να είναι περισσότερο δεκτικές έναντι 

των αλλοδαπών συµµαθητών τους από τους µαθητές, καθώς σε µεγαλύτερο ποσοστό 
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υιοθετούν θετική στάση για την παρουσία και συµµετοχή των παιδιών µε άλλη 

εθνικότητα στο σχολικό γίγνεσθαι35. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούν στο γενικό συµπέρασµα ότι τελικά η 

µαθητική κοινότητα της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ρεθύµνης, στην 

πλειοψηφία της είναι µια ανοικτή και ανεκτική οµάδα στη διαφορετικότητα και στην  

πολυπολιτισµικότητα που εισάγουν οι αλλοδαποί µαθητές στις σχολικές κοινότητες. 

Τα παιδιά «συνυπάρχουν» αρµονικά µεταξύ τους και δεν «βλέπουν» κάποιο 

πρόβληµα στη συνύπαρξη αυτή, σε αντίθεση ίσως µε τους γονείς ή και τους 

καθηγητές τους. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξε και 

σχετική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε. για λογαριασµό της UNICEF µε αντικείµενο 

«∆ιακρίσεις - Ρατσισµός - Ξενοφοβία στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα». 

Αναλυτικότερα, πληθυσµός της έρευνας αποτέλεσαν όχι µόνο  οι µαθητές του 

∆ηµοτικού Σχολείου αλλά και µαθητές του Γυµνασίου και Λυκείου, οι γονείς των 

µαθητών αυτών καθώς επίσης και οι καθηγητές τους. Η συλλογή των στοιχείων έγινε 

από 6 έως 13/03/2001 στα δύο µεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ελλάδας: το 

λεκανοπέδιο της Αθήνας και στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης, όπου 

συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό αλλοδαπών που διαµένουν µόνιµα στην 

Ελλάδα. Αξιοσηµείωτα είναι, εκτός των άλλων, τα παρακάτω συµπεράσµατα της 

έρευνας: 

• Οι φορείς κοινωνικοποίησης των µαθητών, δάσκαλοι, καθηγητές και γονείς, 

εµφανίζονται στις απαντήσεις τους πιο αρνητικοί τόσο απέναντι στην παρουσία των 

                                                 
35  Στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι παρόλο που έγινε προσπάθεια καταγραφής ορισµένων επιπλέον 
βασικών δηµογραφικών χαρακτηριστικών των µαθητών του δείγµατος, δεν  κατέστη δυνατή η 
συσχέτιση των απόψεων των µαθητών µε τα δηµογραφικά αυτά στοιχεία, καθώς οι σχετικές ερωτήσεις 
δεν λειτούργησαν σωστά, κι έτσι δεν έγινε εφικτή η συσχέτιση του κοινωνικοοικοµικού περιβάλλοντος 
των µαθητών (π.χ. εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων, οικονοµική κατάσταση οικογένειας, κ.ά.) µε τις 
αντιλήψεις και στάσεις που υιοθετούν. 
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παιδιών µεταναστών στα ελληνικά σχολεία, όσο και εν γένει στην παρουσία των 

αλλοδαπών στην χώρα, σε σχέση µε το υποκείµενο της κοινωνικοποίησης, τους 

µαθητές δηλαδή της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα οι 

µαθητές του δηµοτικού εµφανίζουν την καλύτερη γνώµη και συµπεριφορά απέναντι 

στους αλλοδαπούς συµµαθητές τους. 

• Η ξενοφοβική συµπεριφορά συσχετίζεται µε τις εξής µεταβλητές:  

 (i) Το βαθµό γνωριµίας/ συναναστροφής: όσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός 

προσέγγισης Ελλήνων και αλλοδαπών τόσο µειώνονται οι ξενοφοβικές αντιλήψεις. 

Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα ορατό στους µαθητές του δηµοτικού, καθώς όσοι 

συνυπάρχουν στην τάξη µε αλλοδαπούς µαθητές εµφανίζουν πολύ µεγαλύτερα 

ποσοστά αποδοχής και ανεκτικότητας του «διαφορετικού» από τους µαθητές 

εκείνους που δεν συναναστρέφονται µε παιδιά από άλλες χώρες.  

 (ii) Το µορφωτικό επίπεδο: οι γονείς µε υψηλό επίπεδο µόρφωσης εµφανίζουν 

περιορισµένη ξενοφοβική συµπεριφορά από τους γονείς µε στοιχειώδη µόρφωση. Το 

ίδιο ισχύει και µε τα παιδιά τους, καθώς τα παιδιά γονέων µε υψηλότερο επίπεδο 

µόρφωσης είναι πιο δεκτικά στη διαφορετικότητα από τα παιδιά γονέων µε χαµηλό 

επίπεδο µόρφωσης. 

  (iii) Το φύλο: Μητέρες και γυναίκες εκπαιδευτικοί φαίνεται να υιοθετούν 

αντιλήψεις διακρίσεων σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους πατέρες και τους άντρες 

εκπαιδευτικούς. Στο µαθητικό όµως κοινό, οι µαθήτριες είναι περισσότερο δεκτικές 

ως προς τη «διαφορετικότητα» από τους µαθητές. 

  (iv) Την εκπαιδευτική βαθµίδα: Οι γονείς των παιδιών του δηµοτικού και οι 

δάσκαλοι εµφανίζονται περισσότερο ανήσυχοι για την παρουσία των αλλοδαπών 

µαθητών από τους γονείς των παιδιών των γυµνασίων και λυκείων και τους 

καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Εντούτοις οι µαθητές του δηµοτικού 
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είναι πολύ περισσότερο ανοιχτοί στην πολυπολιτισµικότητα συγκριτικά µε τους 

µαθητές των γυµνασίων και λυκείων. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Το σχολικό περιβάλλον για τους αλλοδαπούς µαθητές δεν είναι απλώς ο 

χώρος µέσα στον οποίο έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά µε την ελληνική παιδεία 

αλλά τις περισσότερες φορές είναι ο χώρος µέσα στον οποίο βιώνουν και την πρώτη 

επαφή τους µε την ελληνική κοινωνία. Η θεµελίωση εποµένως επιτυχούς ή 

συγκρουσιακής σχέσης µε το σχολικό περιβάλλον βαραίνει αποφασιστικά την 

διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την οµαλή συνύπαρξη των ατόµων µε 

διαφορετική εθνικότητα. 

Το βασικότερο ίσως στοιχείο που καθορίσει τη µορφή της σχέση αυτής είναι 

η αποδοχή των παιδιών µε διαφορετική εθνικότητα από τους Έλληνες συµµαθητές 

τους και κατ’ επέκταση η έλλειψη ρατσιστικών στάσεων και συµπεριφορών. Η 

έρευνα απέδειξε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό καθώς η πλειοψηφία των µαθητών του 

δείγµατος εµφανίζει µία θετική στάση απέναντι στην παρουσία και συµµετοχή των 

αλλοδαπών συµµαθητών τους στο σχολικό περιβάλλον.  

Θα µπορέσει όµως να διατηρηθεί τελικά και αργότερα η θετική αυτή στάση 

των παιδιών, όταν βασικοί φορείς κοινωνικοποίησης τους (γονείς και δάσκαλοι), 

όπως σηµειώνεται στην έρευνα της UNICEF, εµφανίζονται στις απαντήσεις τους πιο 

αρνητικοί απέναντι στην παρουσία των παιδιών των µεταναστών στα ελληνικά 

σχολεία σε σχέση µε το υποκείµενο της κοινωνικοποίησης, τους µαθητές; 
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ΕΡ.1 Οι φίλοι σου, τα παιδιά που παίζεις µαζί τους, είναι συµµαθητές 
σου ή είναι παιδιά εκτός σχολείου; 

1 2 3 4 9 
Συµµαθητές 

µου 
Παιδιά εκτός 
σχολείου 

Και τα δύο ∆εν έχω 
φίλους 

∆εν ξέρω/ 
∆εν απαντώ 

 
ΕΡ.2 Συνήθως παίζεις µόνο µε αγόρια ή µόνο µε κορίτσια; 

1 2 3 9 
Μόνο µε αγόρια Μόνο µε κορίτσια Και τα δύο ∆Ξ/ ∆Α 

 
ΕΡ.3 Στο σχολείο σου ή στη γειτονιά σου υπάρχουν παιδιά  που 
προέρχονται από άλλη χώρα;  

1 2 3 4 9 
Ναι, στο 

σχολείο µου 
Ναι, στην 

γειτονιά µου 
Και στα δύο Όχι, δεν 

υπάρχουν 
∆Ξ/ ∆Α 

 
ΕΡ.4 Αν υπάρχουν, αυτά είναι: 

1 2 3 4 9 
Αρκετά Πολλά Λίγα Ελάχιστα ∆Ξ/ ∆Α 

 
ΕΡ.5 Κάνεις παρέα µε αυτά τα παιδιά; 

1 2 3 4 9 
Ναι, πολύ 
συχνά 

Ναι, µερικές 
φορές 

Ναι, αλλά 
σπάνια 

Όχι, δεν 
κάνω ποτέ 

∆Ξ/ ∆Α 

 
ΕΡ.6 Ο καλύτερος σου φίλος είναι/ θα µπορούσε να είναι ένα παιδί που 
προέρχεται από άλλη χώρα; 

1 2 3 9 
Ναι, είναι Ναι, θα µπορούσε 

να είναι 
Όχι ∆Ξ/ ∆Α 

 
ΕΡ. 7 Αν όχι, γιατί; 
…………………..………………………………………………………… 
 
ΕΡ.8 Συµφωνείς να γίνει αρχηγός της σχολικής οµάδας (π.χ. 
ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης ) συµµαθητής/τρια σου που προέρχεται 
από άλλη χώρα; 

1 2 9 
Ναι, συµφωνώ Όχι, δεν συµφωνώ ∆Ξ/ ∆Α 
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ΕΡ.9 Θα ψήφιζες για πρόεδρο της τάξης σου συµµαθητή/τρια σου που 
προέρχεται από άλλη χώρα; 
 

1 2 3 4 9 
Ναι, σίγουρα 
θα ψήφιζα 

Ναι, µάλλον 
θα ψήφιζα 

Όχι, µάλλον 
δεν θα 
ψήφιζα 

Όχι, δεν θα ψήφιζα 
σε καµία 
περίπτωση 

∆Ξ/ 
∆Α 

 
Συµφωνείς ή διαφωνείς µε τις παρακάτω απόψεις (ΕΡ. 10-15): 
 
ΕΡ.10 Την ελληνική σηµαία στις παρελάσεις µπορεί να την κρατάει ένα 
παιδί που προέρχεται από άλλη χώρα. 

1 2 3 4 9 
Συµφωνώ Μάλλον 

συµφωνώ 
Μάλλον 
διαφωνώ 

∆ιαφωνώ ∆Ξ/ ∆Α 

 
ΕΡ.11 Όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως από ποια χώρα προέρχονται, πρέπει 
να βρίσκονται στην ίδια τάξη. 

1 2 3 4 9 
Συµφωνώ Μάλλον 

συµφωνώ 
Μάλλον 
διαφωνώ 

∆ιαφωνώ ∆Ξ/ ∆Α 

 
ΕΡ.12 Τα παιδιά των Ελλήνων δεν θα πρέπει να κάθονται στο ίδιο θρανίο 
µε τα παιδιά που προέρχονται από άλλες χώρες. 

1 2 3 4 9 
Συµφωνώ 

 
Μάλλον 
συµφωνώ 

Μάλλον 
διαφωνώ 

∆ιαφωνώ ∆Ξ/ ∆Α 

 
ΕΡ.13 Η παρουσία στα σχολεία των παιδιών που προέρχονται από άλλες 
χώρες δηµιουργεί πολλά προβλήµατα. 

1 2 3 4 9 
Συµφωνώ Μάλλον 

συµφωνώ 
Μάλλον 
διαφωνώ 

∆ιαφωνώ ∆Ξ/ ∆Α 

 
ΕΡ.14 Οι ξένοι που ζουν στην Ελλάδα θα πρέπει να γυρίσουν στην 
πατρίδα τους. 

1 2 3 4 9 
Συµφωνώ Μάλλον 

συµφωνώ 
Μάλλον 
διαφωνώ 

∆ιαφωνώ ∆Ξ/ ∆Α 
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ΕΡ.15 Οι ξένοι που ζουν στη χώρα µας πρέπει να έχουν τα ίδια 
δικαιώµατα που έχουµε και εµείς. 

1 2 3 4 9 
Συµφωνώ Μάλλον 

συµφωνώ 
Μάλλον 
διαφωνώ 

∆ιαφωνώ ∆Ξ/ ∆Α 

 
ΕΡ. 16 Πιστεύεις ότι η Ελλάδα είναι: 

1 2 3 9 
Μία χώρα σαν τις 

άλλες 
Χειρότερη από τις 

άλλες 
Η καλύτερη χώρα 

του κόσµου 
∆Ξ/ ∆Α 

 
ΕΡ. 17 Πιστεύεις ότι η κάθε µία από τις παρακάτω χώρες είναι φιλική ή 
εχθρική απέναντι στην Ελλάδα: 

 Φιλική Μάλλον 
φιλική 

Μάλλον 
εχθρική 

Εχθρική ∆εν γνωρίζω 
αυτή την χώρα 

Ρωσία 1 2 3 4 9 
Γαλλία 1 2 3 4 9 
Αλβανία 1 2 3 4 9 
Αγγλία 1 2 3 4 9 
Τουρκία 1 2 3 4 9 
ΗΠΑ 1 2 3 4 9 
Κίνα 1 2 3 4 9 
Γερµανία 1 2 3 4 9 
 
ΕΡ. 18 Τι θα έλεγες ότι αισθάνεσαι περισσότερο: 

1 2 3 4 9 
Μόνο 

Κρητικός 
Κρητικός και 
Έλληνας 

Έλληνας και 
Κρητικός 

Μόνο 
Έλληνας 

∆Ξ/ ∆Α 

 
ΕΡ.19 Θα µπορούσες να παντρευτείς, όταν µεγαλώσεις, κάποιον/α µε 
διαφορετική εθνικότητα από εσένα; 

1 2 9 
Ναι Όχι ∆Ξ/ ∆Α 

 
ΕΡ.20 Πιστεύεις ότι η παρουσία µεταναστών είναι για το µέλλον της 
χώρας µας: 

1 2 3 4 9 
Κάτι καλό Κάτι µάλλον 

καλό 
Κάτι µάλλον 

κακό 
Κάτι κακό ∆Ξ/ ∆Α 

    
 ΕΡ.20.1 Γιατί; 
……………………………………………………………………………                             
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ΕΡ. 21 Το τελευταίο διάστηµα έχεις προσέξει τους γονείς σου να 
διαβάζουν κάποιο βιβλίο; 

1 2 9 
Ναι Όχι ∆εν θυµάµαι 

 
ΕΡ. 22 Οι γονείς σου διαβάζουν εφηµερίδα; 

1 2 9 
Ναι Όχι ∆εν θυµάµαι 

 
ΕΡ. 23 Ποια είναι η αγαπηµένη εκποµπή των γονέων σου; 
…………………………………………………………………………...... 
 
Επάγγελµα πατέρα………………………………………………………… 
Επάγγελµα µητέρας……………………………………………………….. 
Εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα…………………………………………….. 
Εκπαιδευτικό επίπεδο µητέρας…………………………………………..... 
 
 
ΑΓΟΡΙ      ΚΟΡΙΤΣΙ                   
 
ΗΛΙΚΙΑ                                                           ΤΑΞΗ                   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

Συµµαθητές µου Παιδιά εκτός 
σχολείου

Και τα δύο ∆εν έχω φίλους
0

20

40

60

80

100

C
ou

nt

30
25,0%

2
1,67%

87
72,5%

1
0,83%

∆ιάγραµµα 1. Οι φίλοι σου, τα παιδιά που παίζεις µαζί τους, 
είναι συµµαθητές σου ή είναι παιδιά εκτός σχολείου;            

(ΕΡ. 1)

 
  
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Συµµαθητές 

µου 30 25,0 25,0 25,0

  Παιδιά 
εκτός 
σχολείου 

2 1,7 1,7 26,7

  Και τα δύο 87 72,5 72,5 99,2
  ∆εν έχω 

φίλους 1 ,8 ,8 100,0

  Total 120 100,0 100,0
                                                                                                                 

                                                                                                                       Πίνακας 1. 
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Μόνο µε αγόρια Μόνο µε κορίτσια Και τα δύο
0

10

20

30

40

50

60

70

C
ou

nt

34
28,57%

20
16,81%

65
54,62%

∆ιάγραµµα 2. Συνήθως παίζεις µόνο µε αγόρια ή µόνο µε 
κορίτσια; (ΕΡ. 2)

 
 

 
 
 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Μόνο µε 

αγόρια 34 28,3 28,6 28,6

  Μόνο µε 
κορίτσια 20 16,7 16,8 45,4

  Και τα δύο 65 54,2 54,6 100,0
  Total 119 99,2 100,0  
Missing System 1 ,8    
Total 120 100,0    

            

           Πίνακας 2. 
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75
62,5%

3
2,5%

39
32,5%

3
2,5%

Ναι, στο σχολείο 
µου
Ναι, στην γειτονιά 
µου
Και στα δύο
Όχι, δεν 
υπάρχουν

∆ιάγραµµα 3. Στο σχολείο σου ή στη γειτονιά σου υπάρχουν 
παιδιά που προέρχονται από άλλη χώρα; (ΕΡ. 3)

 
 
 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ναι, στο 

σχολείο 
µου 

75 62,5 62,5 62,5

  Ναι, στην 
γειτονιά 
µου 

3 2,5 2,5 65,0

  Και στα 
δύο 39 32,5 32,5 97,5

  Όχι, δεν 
υπάρχουν 3 2,5 2,5 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
       

           Πίνακας 3. 

 

 



Ελένη Καλλιτσουνάκη          Το Φαινόµενο του Ρατσισµού και της  Ξενοφοβίας προς τους Μετανάστες  

 - 56 - 56

Αρκετά

Πολλά

Λίγα

Ελάχιστα

0 10 20 30 40 50 60

Count

23
19,66%

14
11,97%

51
43,59%

29
24,79%

∆ιάγραµµα 4. Αν υπάρχουν, αυτά είναι; (ΕΡ.4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Αρκετά 23 19,2 19,7 19,7
  Πολλά 14 11,7 12,0 31,6
  Λίγα 51 42,5 43,6 75,2
  Ελάχιστα 29 24,2 24,8 100,0
  Total 117 97,5 100,0  
Missing System 3 2,5   
Total 120 100,0   

                   
                                                                                                                       Πίνακας 4. 
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18
15,38%

44
37,61%28

23,93%

27
23,08%

Ναι, πολύ συχνά
Ναι, µερικές φορές
Ναι, αλλά σπάνια
Όχι δεν κάνω 
ποτέ

∆ιάγραµµα 5. Κάνεις παρέα µε αυτά τα παιδιά; (ΕΡ. 5)

 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ναι, πολύ 

συχνά 18 15,0 15,4 15,4

  Ναι, 
µερικές 
φορές 

44 36,7 37,6 53,0

  Ναι, αλλά 
σπάνια 28 23,3 23,9 76,9

  Όχι δεν 
κάνω ποτέ 27 22,5 23,1 100,0

  Total 117 97,5 100,0  
Missing System 3 2,5    
Total 120 100,0    

                    

                                                                                                                       Πίνακας 5. 
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17
14,17%

71
59,17%

31
25,83%

1
0,83%

Ναι, είναι
Ναι, θα µπορούσε 
να είναι
Όχι
∆εν ξέρω/ δεν 
απαντώ

∆ιάγραµµα 6. Ο καλύτερος σου φίλος είναι/ θα µπορούσε να 
είναι ένα παιδί που προέρχεται από άλλη χώρα; (ΕΡ.6)

 
  
 
 

  Frequency Percent
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ναι, είναι 17 14,2 14,2 14,2
  Ναι, θα 

µπορούσε να 
είναι 

71 59,2 59,2 73,3

  Όχι 31 25,8 25,8 99,2
  ∆εν ξέρω/ 

δεν απαντώ 1 ,8 ,8 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
           

           Πίνακας 6. 

 
 
 
 
 



Ελένη Καλλιτσουνάκη          Το Φαινόµενο του Ρατσισµού και της  Ξενοφοβίας προς τους Μετανάστες  

 - 59 - 59

Αντίθεση στους ξένους

Για τυχαίους λόγους

Προτίµηση σε έλληνες

∆εν ξέρω/ δεν απαντώ

0 5 10 15 20

Count

2
6,45%

7
22,58%

2
6,45%

20
64,52%

∆ιάγραµµα 7. Αν όχι, γιατί; (ΕΡ. 7)

 
 
 
 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Αντίθεση 

στους ξένους 20 16,7 64,5 64,5

  Για τυχαίους 
λόγους 2 1,7 6,5 71,0

  Προτίµηση 
σε έλληνες 7 5,8 22,6 93,5

  ∆εν ξέρω/ 
δεν απαντώ 2 1,7 6,5 100,0

  Total 31 25,8 100,0  
Missing System 89 74,2    
Total 120 100,0    

                     
                                                                                                                       Πίνακας 7. 
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76
63,33%

44
36,67%

Ναι, συµφωνώ
Όχι, δεν συµφωνώ

∆ιάγραµµα 8. Συµφωνείς να γίνει αρχηγός της σχολικής 
οµάδας (π.χ. ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης) 

συµµαθητής/τρια σου που προέρχεται από άλλη χώρα; (ΕΡ.8)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ναι, 

συµφωνώ 76 63,3 63,3 63,3

  Όχι, δεν 
συµφωνώ 44 36,7 36,7 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
                  

                                                                                                                       Πίνακας 8. 
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23
19,17%

54
45,0%

12
10,0%

31
25,83%

Ναι, σίγουρα θα 
ψήφιζα
Ναι, µάλλον θα 
ψήφιζα
Όχι, µάλλον δεν 
θα ψήφιζα
Όχι, δεν θα ψήφιζα 
σε καµία 
περίπτωση

∆ιάγραµµα 9. Θα ψήφιζες για πρόεδρο της τάξης σου 
συµµαθητή/τρια σου που προέρχεται από άλλη χώρα; (ΕΡ.9)

 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ναι, σίγουρα 

θα ψήφιζα 23 19,2 19,2 19,2

  Ναι, µάλλον 
θα ψήφιζα 54 45,0 45,0 64,2

  Όχι, µάλλον 
δεν θα 
ψήφιζα 

12 10,0 10,0 74,2

  Όχι, δεν θα 
ψήφιζα σε 
καµία 
περίπτωση 

31 25,8 25,8 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
                   

                                                                                                                       Πίνακας 9. 
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77
64,17%

43
35,83%

Συµφωνώ/ 
Μάλλον Συµφωνώ
∆ιαφωνώ/ Μάλλον 
∆ιαφωνώ

∆ιάγραµµα 9.1. Θα ψήφιζες για πρόεδρο της τάξης σου 
συµµαθητή/τρια σου που προέρχεται από άλλη χώρα; (ΕΡ.9M)

 
 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ναι, σίγουρα 

θα ψήφιζα 23 19,2 19,2 19,2

  Ναι, µάλλον 
θα ψήφιζα 54 45,0 45,0 64,2

  Όχι, µάλλον 
δεν θα 
ψήφιζα 

12 10,0 10,0 74,2

  Όχι, δεν θα 
ψήφιζα σε 
καµία 
περίπτωση 

31 25,8 25,8 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
                   

  Πίνακας 9. 
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52
43,33%

17
14,17%

6
5,0%

45
37,5%

Συµφωνώ
Μάλλον συµφωνώ
Μάλλον διαφωνώ
∆ιαφωνώ

∆ιάγραµµα 10. Την ελληνική σηµαία στις παρελάσεις µπορεί 
να την κρατάει ένα παιδί που προέρχεται από άλλη χώρα;    

(ΕΡ.10)

 
 
 
 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Συµφωνώ 52 43,3 43,3 43,3
  Μάλλον 

συµφωνώ 17 14,2 14,2 57,5

  Μάλλον 
διαφωνώ 6 5,0 5,0 62,5

  ∆ιαφωνώ 45 37,5 37,5 100,0
  Total 120 100,0 100,0  

                 
 Πίνακας 10. 

 
 
 



Ελένη Καλλιτσουνάκη          Το Φαινόµενο του Ρατσισµού και της  Ξενοφοβίας προς τους Μετανάστες  

 - 64 - 64

69
57,5%

51
42,5%

Συµφωνώ/ 
Μάλλον Συµφωνω
∆ιαφωνώ/ Μάλλον 
∆ιαφωνώ

∆ιάγραµµα 10.1. Την ελληνική σηµαία στις παρελάσεις µπορεί να 
την κρατάει ένα παιδί που προέρχεται από άλλη χώρα; (ΕΡ.10Μ)

 
 
 
 
 
 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Συµφωνώ 52 43,3 43,3 43,3
  Μάλλον 

συµφωνώ 17 14,2 14,2 57,5

  Μάλλον 
διαφωνώ 6 5,0 5,0 62,5

  ∆ιαφωνώ 45 37,5 37,5 100,0
  Total 120 100,0 100,0  

                 
  Πίνακας 10. 
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87
72,5%

11
9,17%

4
3,33%

18
15,0%

Συµφωνώ
Μάλλον συµφωνώ
Μάλλον διαφωνώ
∆ιαφωνώ

∆ιάγραµµα 11. Όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως από ποια χώρα 
προέρχονται, πρέπει να βρίσκονται στην ίδια τάξη. (ΕΡ.11)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Συµφωνώ 87 72,5 72,5 72,5
  Μάλλον 

συµφωνώ 11 9,2 9,2 81,7

  Μάλλον 
διαφωνώ 4 3,3 3,3 85,0

  ∆ιαφωνώ 18 15,0 15,0 100,0
  Total 120 100,0 100,0  

                 
  Πίνακας 11. 
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98
81,67%

22
18,33%

Συµφωνώ/ 
Μάλλον Συµφωνώ
∆ιαφωνώ/ Μάλλον 
∆ιαφωνώ

∆ιάγραµµα 11.1. Όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως από ποια χώρα 
προέρχονται, πρέπει να βρίσκονται στην ίδια τάξη. (ΕΡ.11M)

 
 
 
 
 
 
 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Συµφωνώ 87 72,5 72,5 72,5
  Μάλλον 

συµφωνώ 11 9,2 9,2 81,7

  Μάλλον 
διαφωνώ 4 3,3 3,3 85,0

  ∆ιαφωνώ 18 15,0 15,0 100,0
  Total 120 100,0 100,0  

                   
Πίνακας 11. 
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14
11,67%

3
2,5%

97
80,83%

Συµφωνώ
Μάλλον συµφωνώ
Μάλλον διαφωνώ
∆ιαφωνώ

∆ιάγραµµα 12. Τα παιδιά των Ελλήνων δεν θα πρέπει να 
κάθονται στο ίδιο θρανίο µε τα παιδιά που προέρχονται από 

άλλες χώρες. (ΕΡ.12)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Συµφωνώ 14 11,7 11,7 11,7
  Μάλλον 

συµφωνώ 3 2,5 2,5 14,2

  Μάλλον 
διαφωνώ 6 5,0 5,0 19,2

  ∆ιαφωνώ 97 80,8 80,8 100,0
  Total 120 100,0 100,0  

                   

  Πίνακας 12. 
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17
14,17%

103
85,83%

Συµφωνώ/ 
Μάλλον Συµφωνώ
∆ιαφωνώ/ Μάλλον 
∆ιαφωνώ

∆ιάγραµµα 12.1. Τα παιδιά των Ελλήνων δεν θα πρέπει να 
κάθονται στο ίδιο θρανίο µε τα παιδιά που προέρχονται από 

άλλες χώρες. (ΕΡ.12Μ)

 
 
 
 
 
 
 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Συµφωνώ 14 11,7 11,7 11,7
  Μάλλον 

συµφωνώ 3 2,5 2,5 14,2

  Μάλλον 
διαφωνώ 6 5,0 5,0 19,2

  ∆ιαφωνώ 97 80,8 80,8 100,0
  Total 120 100,0 100,0  

                 

    Πίνακας 12. 
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23
19,17%

18
15,0%

11
9,17%

68
56,67%

Συµφωνώ
Μάλλον συµφωνώ
Μάλλον διαφωνώ
∆ιαφωνώ

∆ιάγραµµα 13.  Η παρουσία στα σχολεία των παιδιών που 
προέρχονται από άλλες χώρες δηµιουργεί πολλά προβλήµατα. 

(ΕΡ. 13)

 
 
 
 
 
 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Συµφωνώ 23 19,2 19,2 19,2
  Μάλλον 

συµφωνώ 18 15,0 15,0 34,2

  Μάλλον 
διαφωνώ 11 9,2 9,2 43,3

  ∆ιαφωνώ 68 56,7 56,7 100,0
  Total 120 100,0 100,0  

                  

   Πίνακας 13. 
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41
34,17%

79
65,83%

Συµφωνώ/ 
Μάλλον Συµφωνώ
∆ιαφωνώ/ Μάλλον 
διαφωνώ

∆ιάγραµµα 13. 1. Η παρουσία στα σχολεία των παιδιών που 
προέρχονται από άλλες χώρες δηµιουργεί πολλά προβλήµατα. 

(ΕΡ. 13Μ)

 
 

 

 
 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Συµφωνώ 23 19,2 19,2 19,2
  Μάλλον 

συµφωνώ 18 15,0 15,0 34,2

  Μάλλον 
διαφωνώ 11 9,2 9,2 43,3

  ∆ιαφωνώ 68 56,7 56,7 100,0
  Total 120 100,0 100,0  

                 

    Πίνακας 13. 
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28
23,33%

9
7,5%

12
10,0%

70
58,33%

1
0,83%

Συµφωνώ
Μάλλον συµφωνώ
Μάλλον διαφωνώ
∆ιαφωνώ
∆εν ξέρω/ δεν 
απαντώ

∆ιάγραµµα 14. Οι ξένοι που ζουν στην Ελλάδα θα πρέπει να 
γυρίσουν στην πατρίδα τους. (ΕΡ.14)

 
 
 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Συµφωνώ 28 23,3 23,3 23,3
  Μάλλον 

συµφωνώ 9 7,5 7,5 30,8

  Μάλλον 
διαφωνώ 12 10,0 10,0 40,8

  ∆ιαφωνώ 70 58,3 58,3 99,2
  ∆εν ξέρω/ 

δεν απαντώ 1 ,8 ,8 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
                

   Πίνακας 14. 
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37
31,09%

82
68,91%

Συµφωνώ/ 
Μάλλον Συµφωνώ
∆ιαφωνώ/ Μάλλον 
∆ιαφωνώ

∆ιάγραµµα 14.1. Οι ξένοι που ζουν στην Ελλάδα θα πρέπει να 
γυρίσουν στην πατρίδα τους. (ΕΡ.14Μ)

 
 

 
 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Συµφωνώ 28 23,3 23,3 23,3
  Μάλλον 

συµφωνώ 9 7,5 7,5 30,8

  Μάλλον 
διαφωνώ 12 10,0 10,0 40,8

  ∆ιαφωνώ 70 58,3 58,3 99,2
  ∆εν ξέρω/ 

δεν απαντώ 1 ,8 ,8 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
                   

Πίνακας 14. 
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81
67,5%

16
13,33%

6
5,0%

17
14,17%

Συµφωνώ
Μάλλον συµφωνώ
Μάλλον διαφωνώ
∆ιαφωνώ

ΕΡ.15. Οι ξένοι που ζουν στη χώρα µας πρέπει να έχουν τα ίδια 
δικαιώµατα που έχουµε και εµείς. (ΕΡ.15)

 
 
 
 
 
  
 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Συµφωνώ 81 67,5 67,5 67,5
  Μάλλον 

συµφωνώ 16 13,3 13,3 80,8

  Μάλλον 
διαφωνώ 6 5,0 5,0 85,8

  ∆ιαφωνώ 17 14,2 14,2 100,0
  Total 120 100,0 100,0  

                

   Πίνακας 15. 
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97
80,83%

23
19,17%

Συµφωνώ/ 
Μάλλον Συµφωνώ
∆ιαφωνώ/ Μάλλον 
∆ιαφωνώ

ΕΡ.15.1. Οι ξένοι που ζουν στη χώρα µας πρέπει να έχουν τα 
ίδια δικαιώµατα που έχουµε και εµείς. (ΕΡ.15Μ)

 
 

 

  
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Συµφωνώ 81 67,5 67,5 67,5
  Μάλλον 

συµφωνώ 16 13,3 13,3 80,8

  Μάλλον 
διαφωνώ 6 5,0 5,0 85,8

  ∆ιαφωνώ 17 14,2 14,2 100,0
  Total 120 100,0 100,0  

                 

 Πίνακας 15. 
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Μια χώρα σαν τις άλλες

Χειρότερη από τις άλλες

Η καλύτερη χώρα του κόσµου

0 20 40 60 80

Count

72
60,0%

6
5,0%

42
35,0%

∆ιάγραµµα 16. Πιστεύεις ότι η Ελλάδα είναι: (ΕΡ.16)

 
 
 
 
 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Μια χώρα 

σαν τις 
άλλες 

72 60,0 60,0 60,0

  Χειρότερη 
από τις 
άλλες 

6 5,0 5,0 65,0

  Η καλύτερη 
χώρα του 
κόσµου 

42 35,0 35,0 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
                   

Πίνακας 16. 
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Φιλική

Μάλλον φιλική

Μάλλον εχθρική

Εχθρική

∆εν γνωρίζω αυτή τη χώρα

0 10 20 30 40 50

Count

45
37,5%

46
38,33%

9
7,5%

16
13,33%

4
3,33%

∆ιάγραµµα 17.1. Πιστεύεις ότι η κάθε µία από τις παρακάτω 
χώρες είναι φιλική ή εχθρική απέναντι στην Ελλάδα: Ρωσία. 

(ΕΡ.17.1)

 
 
 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Φιλική 45 37,5 37,5 37,5
  Μάλλον 

φιλική 46 38,3 38,3 75,8

  Μάλλον 
εχθρική 9 7,5 7,5 83,3

  Εχθρική 16 13,3 13,3 96,7
  ∆εν γνωρίζω 

αυτή τη χώρα 4 3,3 3,3 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
             

   Πίνακας 17.1. 
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Φιλική

Μάλλον φιλική

Μάλλον εχθρική

Εχθρική

∆εν γνωρίζω αυτή τη χώρα

0 10 20 30 40 50 60 70

Count

68
56,67%

38
31,67%

6
5,0%

5
4,17%

3
2,5%

∆ιάγραµµα 17.2. Πιστεύεις ότι η κάθε µία από τις παρακάτω 
χώρες είναι φιλική ή εχθρική απέναντι στην Ελλάδα: Γαλλία

(ΕΡ.17.2)

 
 
 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Φιλική 68 56,7 56,7 56,7
  Μάλλον 

φιλική 38 31,7 31,7 88,3

  Μάλλον 
εχθρική 6 5,0 5,0 93,3

  Εχθρική 5 4,2 4,2 97,5
  ∆εν γνωρίζω 

αυτή τη χώρα 3 2,5 2,5 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
                

Πίνακας 17.2. 
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Φιλική

Μάλλον φιλική

Μάλλον εχθρική

Εχθρική

∆εν γνωρίζω αυτή τη χώρα

0 10 20 30

Count

31
25,83%

28
23,33%

29
24,17%

31
25,83%

1
0,83%

∆ιάγραµµα 17.3. Πιστεύεις ότι η κάθε µία από τις παρακάτω 
χώρες είναι φιλική ή εχθρική απέναντι στην Ελλάδα: Αλβανία 

(ΕΡ.17.3)

 
 
 
 
 
  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Φιλική 31 25,8 25,8 25,8
  Μάλλον 

φιλική 28 23,3 23,3 49,2

  Μάλλον 
εχθρική 29 24,2 24,2 73,3

  Εχθρική 31 25,8 25,8 99,2
  ∆εν γνωρίζω 

αυτή τη χώρα 1 ,8 ,8 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
               

 Πίνακας 17.3. 
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Φιλική

Μάλλον φιλική

Μάλλον εχθρική

Εχθρική

∆εν γνωρίζω αυτή τη χώρα

0 20 40 60 80

Count

76
63,33%

28
23,33%

8
6,67%

6
5,0%

2
1,67%

∆ιάγραµµα 17.4. Πιστεύεις ότι η κάθε µία από τις παρακάτω 
χώρες είναι φιλική ή εχθρική απέναντι στην Ελλάδα: Αγγλία 

(ΕΡ.17.4)

 
 
 
 
 
  
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Φιλική 76 63,3 63,3 63,3
  Μάλλον 

φιλική 28 23,3 23,3 86,7

  Μάλλον 
εχθρική 8 6,7 6,7 93,3

  Εχθρική 6 5,0 5,0 98,3
  ∆εν γνωρίζω 

αυτή τη χώρα 2 1,7 1,7 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
                 

 Πίνακας 17.4. 
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Φιλική

Μάλλον φιλική

Μάλλον εχθρική

Εχθρική

0 10 20 30 40 50

Count

15
12,5%

14
11,67%

43
35,83%

48
40,0%

∆ιάγραµµα 17.5. Πιστεύεις ότι η κάθε µία από τις παρακάτω 
χώρες είναι φιλική ή εχθρική απέναντι στην Ελλάδα: Τουρκία 

(ΕΡ.17.5)

 
 
 
 
 
 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Φιλική 15 12,5 12,5 12,5
  Μάλλον 

φιλική 14 11,7 11,7 24,2

  Μάλλον 
εχθρική 43 35,8 35,8 60,0

  Εχθρική 48 40,0 40,0 100,0
  Total 120 100,0 100,0  

              
    Πίνακας 17.5. 

 
 
 
 



Ελένη Καλλιτσουνάκη          Το Φαινόµενο του Ρατσισµού και της  Ξενοφοβίας προς τους Μετανάστες  

 - 81 - 81

 

Φιλική

Μάλλον φιλική

Μάλλον εχθρική

Εχθρική

∆εν γνωρίζω αυτή τη χώρα

0 10 20 30 40

Count

31
25,83%

36
30,0%

24
20,0%

23
19,17%

6
5,0%

∆ιάγραµµα 17.6. Πιστεύεις ότι η κάθε µία από τις παρακάτω 
χώρες είναι φιλική ή εχθρική απέναντι στην Ελλάδα: ΗΠΑ    

(ΕΡ.17.6)

 
 
 
 
 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Φιλική 31 25,8 25,8 25,8
  Μάλλον 

φιλική 36 30,0 30,0 55,8

  Μάλλον 
εχθρική 24 20,0 20,0 75,8

  Εχθρική 23 19,2 19,2 95,0
  ∆εν γνωρίζω 

αυτή τη χώρα 6 5,0 5,0 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
                  

Πίνακας 17.6. 
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Φιλική

Μάλλον φιλική

Μάλλον εχθρική

Εχθρική

∆εν γνωρίζω αυτή τη χώρα

0 10 20 30 40 50

Count

43
35,83%

44
36,67%

15
12,5%

11
9,17%

7
5,83%

∆ιάγραµµα 17.7. Πιστεύεις ότι η κάθε µία από τις παρακάτω 
χώρες είναι φιλική ή εχθρική απέναντι στην Ελλάδα: Κίνα    

(ΕΡ.17.7)

 
 
 
 
 
 
 
  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Φιλική 43 35,8 35,8 35,8
  Μάλλον 

φιλική 44 36,7 36,7 72,5

  Μάλλον 
εχθρική 15 12,5 12,5 85,0

  Εχθρική 11 9,2 9,2 94,2
  ∆εν γνωρίζω 

αυτή τη χώρα 7 5,8 5,8 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
               

   Πίνακας 17.7. 
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Φιλική

Μάλλον φιλική

Μάλλον εχθρική

Εχθρική

∆εν γνωρίζω αυτή τη χώρα

0 10 20 30 40 50 60 70

Count

63
52,5%

34
28,33%

7
5,83%

13
10,83%

3
2,5%

∆ιάγραµµα 17.8. Πιστεύεις ότι η κάθε µία από τις παρακάτω 
χώρες είναι φιλική ή εχθρική απέναντι στην Ελλάδα: Γερµανία 

(ΕΡ.17.8)

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

Valid Φιλική 63 52,5 52,5 52,5
  Μάλλον 

φιλική 34 28,3 28,3 80,8

  Μάλλον 
εχθρική 7 5,8 5,8 86,7

  Εχθρική 13 10,8 10,8 97,5
  ∆εν γνωρίζω 

αυτή τη χώρα 3 2,5 2,5 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
               

  Πίνακας 17.8. 
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12
10,0%
µόνο Κρητικός

45
37,5%
Κρητικός και Έλληνας

42
35,0%
Έλληνας και Κρητικός

20
16,67%
µόνο Έλληνας

∆ιάγραµµα 18. Τι θα έλεγες ότι αισθάνεσαι περισσότερο:      
(ΕΡ.18)

 
 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Μόνο 

Κρητικός 12 10,0 10,0 10,0

  Κρητικός 
και 
Έλληνας 

45 37,5 37,5 47,5

  Έλληνας 
και 
Κρητικός 

42 35,0 35,0 82,5

  Μόνο 
Έλληνας 20 16,7 16,7 99,2

  ∆εν ξέρω/ 
δεν απαντώ 1 ,8 ,8 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
                  

    Πίνακας 18. 



Ελένη Καλλιτσουνάκη          Το Φαινόµενο του Ρατσισµού και της  Ξενοφοβίας προς τους Μετανάστες  

 - 85 - 85

 

41
34,17%
ναι

78
65,0%
όχι

1
0,83%
ν ξέρω/ δεν απαντώ

∆ιάγραµµα 19. Θα µπορούσες να παντρευτείς, όταν 
µεγαλώσεις, κάποιον/α µε διαφορετική εθνικότητα από εσένα; 

(ΕΡ.19)

 
  
 
 
 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ναι 41 34,2 34,2 34,2
  Όχι 78 65,0 65,0 99,2
  ∆εν ξέρω/ 

δεν απαντώ 1 ,8 ,8 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
                       

Πίνακας 19. 
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32
26,67%
κάτι καλό

36
30,0%
κάτι µάλλον καλό

24
20,0%
κάτι µάλλον κακό

26
21,67%
κάτι κακό

∆ιάγραµµα 20. Πιστεύεις ότι η παρουσία µεταναστών είναι για 
το µέλλον της χώρας µας: (ΕΡ. 20)

 
 
 
 
 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Κάτι καλό 32 26,7 26,7 26,7
  Κάτι 

µάλλον 
καλό 

36 30,0 30,0 56,7

  Κάτι 
µάλλον 
κακό 

24 20,0 20,0 76,7

  Κάτι κακό 26 21,7 21,7 98,3
  ∆εν ξέρω/ 

δεν απαντώ 2 1,7 1,7 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
                     

  Πίνακας 20. 
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∆ιάγραµµα 20.1.Πιστεύεις ότι η παρουσία µεταναστών είναι για 
το µέλλον της χώρας µας: (ΕΡ:20Μ)

 
 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Κάτι καλό 32 26,7 26,7 26,7
  Κάτι 

µάλλον 
καλό 

36 30,0 30,0 56,7

  Κάτι 
µάλλον 
κακό 

24 20,0 20,0 76,7

  Κάτι κακό 26 21,7 21,7 98,3
  ∆εν ξέρω/ 

δεν απαντώ 2 1,7 1,7 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
                       

Πίνακας 20. 
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∆ιάγραµµα 20.1. Γιατί; (ΕΡ. 20.1)

 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 
Κάτι (µάλλον) 
καλό 

Χρηστική αντίληψη 
19 15,8 15,8 15,8

 Κάτι 
(µάλλον) καλό 

Ιδεολογική 
αντίληψη 17 14,2 14,2 30,0

 Κάτι 
(µάλλον) καλό 

Θετικός εθνικισµός 16 13,3 13,3 43,3

 Κάτι 
(µάλλον) κακό 

Εγκληµατοφοβία 24 20,0 20,0 63,3

 Κάτι 
(µάλλον) κακό 

Αρνητικός 
εθνικισµός 17 14,2 14,2 77,5

 Κάτι 
(µάλλον) κακό 

Ανεργία 2 1,7 1,7 79,2

  ∆εν ξέρω/ δεν 
απαντώ 25 20,8 20,8 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
                

Πίνακας 20.1. 
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∆ιάγραµµα 21. Το τελευταίο διάστηµα έχεις προσέξει τους 
γονείς σου να διαβάζουν κάποιο βιβλίο; (ΕΡ.21)

 
 
 
 
  
 
 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ναι 77 64,2 64,2 64,2
  Όχι 40 33,3 33,3 97,5
  ∆εν 

θυµάµαι 3 2,5 2,5 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
                    

 Πίνακας 21. 
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∆ιάγραµµα 22. Οι γονείς σου διαβάζουν εφηµερίδα; (ΕΡ. 22)

 
 
 
 
 
 
 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ναι 103 85,8 85,8 85,8
  Όχι 17 14,2 14,2 100,0
  Total 120 100,0 100,0  

                  
   Πίνακας 22. 
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∆ιάγραµµα 23. Ποια είναι η αγαπηµένη εκποµπή των γονέων 
σου (πατέρας); (ΕΡ.23)

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ενηµέρωση- 

ειδήσεις 40 33,3 33,3 33,3

  Αθλητικά- 
ποδόσφαιρο 5 4,2 4,2 37,5

  Ξένες ταινίες/ 
σειρές 6 5,0 5,0 42,5

  Πρωινές 
εκποµπές 1 ,8 ,8 43,3

  Μεσηµεριανές 4 3,3 3,3 46,7
  Ελληνικές σειρές 23 19,2 19,2 65,8
  Ριάλιτι 4 3,3 3,3 69,2
  ∆ιάφορες 

βραδινές 
εκποµπές 

13 10,8 10,8 80,0

  ∆εν ξέρω 12 10,0 10,0 90,0
  Τηλεπαιχνίδια 3 2,5 2,5 92,5
  ∆ιάφορα 3 2,5 2,5 95,0
  ∆εν βλέπουν 

τηλεόραση 6 5,0 5,0 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
                    Πίνακας 23. 
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∆ιάγραµµα 23.1. Ποια είναι η αγαπηµένη εκποµπή των γονέων 
σου (Μητέρα); (ΕΡ.23)

 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ενηµέρωση- 

ειδήσεις 25 20,8 20,8 20,8

  Ξένες ταινίες/ 
σειρές 5 4,2 4,2 25,0

  Πρωινές εκποµπές 2 1,7 1,7 26,7
  Μεσηµεριανές 

εκποµπές 9 7,5 7,5 34,2

  Ελληνικές σειρές 40 33,3 33,3 67,5
  Ριάλιτι 8 6,7 6,7 74,2
  ∆ιάφορες βραδινές 

εκποµπές 12 10,0 10,0 84,2

  ∆εν ξέρω 10 8,3 8,3 92,5
  Τηλεπαιχνίδια 3 2,5 2,5 95,0
  ∆ιάφορα 2 1,7 1,7 96,7
  ∆εν βλέπουν 

τηλεόραση 4 3,3 3,3 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
                                  

 Πίνακας 23.1. 
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∆ιάγραµµα 24. Επάγγελµα πατέρα

 
 
 
  
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ελεύθεροι 
επαγγελµατίες 
(έχουν δική τους 
επιχείρηση) 

28 23,3 23,3 23,3 

Επιστηµονικά 
ελεύθερα 
επαγγέλµατα 

13 10,8 10,8 34,2 

∆ηµόσιοι 
υπάλληλοι 29 24,2 24,2 58,3 

Μισθωτοί 
ιδιωτικού τοµέα 18 15,0 15,0 73,3 

Εργάτες 26 21,7 21,7 95,0 
Άλλο 6 5,0 5,0 100,0 

Valid 

Total 120 100,0 100,0   
 

Πίνακας 24. 
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∆ιάγραµµα 24.1. Επάγγελµα µητέρας

 
 
 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ελεύθεροι 

επαγγελµατίες 25 20,8 20,8 20,8

  Επιστηµονικά 
ελεύθερα 
επαγγέλµατα 

4 3,3 3,3 24,2

  ∆ηµόσιοι 
υπάλληλοι 31 25,8 25,8 50,0

  Μισθωτοί 
ιδιωτικού 
τοµέα 

23 19,2 19,2 69,2

  Εργάτριες  17 14,2 14,2 83,3
  Άλλο 20 16,7 16,7 100,0
  Total 120 100,0 100,0  

               
 Πίνακας 24.1. 
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∆ιάγραµµα 25. Εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα

 
 
 
  
 
 
 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ∆ηµοτικό 11 9,2 9,2 9,2
  Γυµνάσιο 20 16,7 16,7 25,8
  Λύκειο 32 26,7 26,7 52,5
  ΑΕΙ/ ΤΕΙ 28 23,3 23,3 75,8
  ∆εν 

γνωρίζω 29 24,2 24,2 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
                   

Πίνακας 25. 
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∆ιάγραµµα 25.1. Εκπαιδευτικό επίπεδο µητέρας

 
 
 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ελεύθεροι 

επαγγελµατίες 25 20,8 20,8 20,8

  Επιστηµονικά 
ελεύθερα 
επαγγέλµατα 

4 3,3 3,3 24,2

  ∆ηµόσιοι 
υπάλληλοι 31 25,8 25,8 50,0

  Μισθωτοί 
ιδιωτικού 
τοµέα 

23 19,2 19,2 69,2

  Εργάτριες  17 14,2 14,2 83,3
  Άλλο 20 16,7 16,7 100,0
  Total 120 100,0 100,0  

              
  Πίνακας 25.1. 
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∆ιάγραµµα 26. Φύλο

 
 
 
 
 
 
 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Αγόρι 60 50,0 50,0 50,0
  Κορίτσι 60 50,0 50,0 100,0
  Total 120 100,0 100,0  

                             
         Πίνακας 26. 
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∆ιάγραµµα 27. Ηλικία

 
 
 
 
 
 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 10,00 34 28,3 28,3 28,3
  10,50 7 5,8 5,8 34,2
  11,00 53 44,2 44,2 78,3
  11,50 7 5,8 5,8 84,2
  12,00 19 15,8 15,8 100,0
  Total 120 100,0 100,0  

                   
           Πίνακας 27. 
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∆ιάγραµµα 28. Τάξη

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
Valid Πέµπτη 

δηµοτικού 60 50,0 50,0 50,0

  Έκτη 
δηµοτικού 60 50,0 50,0 100,0

  Total 120 100,0 100,0  
                              

         Πίνακας 28. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ 
 

 
 

Φύλο 
 Αγόρι Κορίτσι Total 

Μόνο µε αγόρια 33 1 34
Μόνο µε κορίτσια 0 20 20

Συνήθως παίζεις 
µόνο µε αγόρια ή 
µόνο µε κορίτσια; Και τα δύο 27 38 65
Total 60 59 119

 
                     Πίνακας 29. 

 
 
 
 

Φύλο 
  Αγόρι Κορίτσι Total 

Ναι, είναι 7 10 17 
Ναι, θα µπορούσε να 
είναι 32 39 71 

Όχι 21 10 31 

Ο καλύτερος σου 
φίλος είναι/ θα 
µπορούσε να είναι 
ένα παιδί που 
προέρχεται από άλλη 
χώρα; 

∆εν ξέρω/ δεν απαντώ 0 1 1 

Total 60 60 120 
 
                                                                                                                     Πίνακας 30.    
 
                       

 

Ο καλύτερος σου φίλος είναι/ θα 
µπορούσε να είναι ένα παιδί που 
προέρχεται από άλλη χώρα; Total 

  
Ναι, 
είναι 

Ναι, θα 
µπορούσε 
να είναι Όχι 

∆εν ξέρω/ 
δεν 

απαντώ   
Κάνεις 
παρέα µε 
αυτά τα 
παιδιά; 

Ναι, πολύ 
συχνά 6 7 5 0 18 

  Ναι, µερικές 
φορές 6 32 6 0 44 

  Ναι, αλλά 
σπάνια 3 19 6 0 28 

  Όχι δεν 
κάνω ποτέ 0 12 14 1 27 

Total 15 70 31 1 117 
 

                     Πίνακας 32. 
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Φύλο 
 Αγόρι Κορίτσι Total 

Ναι, συµφωνώ 
33 43 76

Συµφωνείς να γίνει 
αρχηγός της 
σχολικής οµάδας 
συµµαθητής/ τρια 
σου που προέρχεται 
από άλλη χώρα; 

Όχι, δεν συµφωνώ 
27 17 44

Total 60 60 120
 

                     Πίνακας 33. 
 
 
 

 
Φύλο 

 Αγόρι Κορίτσι Total 
Συµφωνώ 8 6 14 
Μάλλον συµφωνώ 3 0 3 
Μάλλον διαφωνώ 4 2 6 

Τα παιδιά των 
Ελλήνων δεν θα 
πρέπει να κάθονται 
στο ίδιο θρανίο µε 
τα παιδιά που 
προέρχονται από 
άλλες χώρες. 

∆ιαφωνώ 
45 52 97 

Total 60 60 120 
 
                                                                                                                     Πίνακας 34. 

 
 

 
 

Φύλο 
 Αγόρι Κορίτσι Total 

Συµφωνώ 18 10 28 
Μάλλον συµφωνώ 6 3 9 
Μάλλον διαφωνώ 5 7 12 
∆ιαφωνώ 30 40 70 

Οι ξένοι που ζουν 
στην Ελλάδα θα 
πρέπει να γυρίσουν 
στην πατρίδα τους. 

∆εν ξέρω/ δεν 
απαντώ 1 0 1 

Total 60 60 120 
 

                     Πίνακας 35. 
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Φύλο 
 Αγόρι Κορίτσι Total 

Συµφωνώ 40 41 81 
Μάλλον συµφωνώ 5 11 16 
Μάλλον διαφωνώ 3 3 6 

Οι ξένοι που ζουν 
στην χώρα µας 
πρέπει να έχουν τα 
ίδια δικαιώµατα 
που έχουµε και 
εµείς. 

∆ιαφωνώ 
12 5 17 

Total 60 60 120 
 

                     Πίνακας 36. 
 
 
 

 
Φύλο 

 Αγόρι Κορίτσι Total 
Κάτι καλό 16 16 32 
Κάτι µάλλον καλό 15 21 36 
Κάτι µάλλον κακό 14 10 24 
Κάτι κακό 14 12 26 

Πιστεύεις ότι η 
παρουσία των 
µεταναστών είναι 
για το µέλλον της 
χώρας µας: ∆εν ξέρω/ δεν 

απαντώ 1 1 2 

Total 60 60 120 
 

                     Πίνακας 37. 
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