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ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ (σελ. 551) 

 

Το φαινόμενο της μετανάστευσης φέρνει στην επιφάνεια ερωτήματα ως προς τις 

διάφορες όψεις της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτιστικής και ατομικής ζωής στις χώρες 

υποδοχής μεταναστών. Εστιάζοντας στις μεταναστευτικές ομάδες, διαπιστώνεται 

έλλειψη ως προς τη μελέτη των υποκειμενικών νοηματοδοτήσεων και αναγκών των 

ατόμων αυτών, υπό μια πολύπλευρη οπτική.  

Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη στοιχείων και όψεων της υποκειμενικότητας 

των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων σε μια χώρα υποδοχής, των κοινωνικών 

διαμεσολαβήσεων που τη διαμορφώνουν μέσω των υποκειμενοποιήσεων που 

συνεπάγονται, καθώς και των υποκειμενικών νοηματοδοτήσεων ως προς την εθνική 

καταγωγή και την προσωπικότητά τους. Επιπρόσθετο σκοπό αποτελεί η σύγκριση σε 

όλα τα πιο πάνω επίπεδα των αποτελεσμάτων σε δύο χώρες υποδοχής μεταναστών, την 

Ελλάδα και την Κύπρο.  

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 2444 υποκείμενα.  Τα 1820 προέρχονται 

από τον ελλαδικό χώρο και είναι μαθητές και μαθήτριες των Ε’ - Στ’ δημοτικού και Α’ 

- Β’ γυμνασίου. Τα υπόλοιπα 600 προέρχονται από την Κύπρο και είναι μαθητές και 

μαθήτριες των Ε’ - Στ’ δημοτικού κατά τη σχολική περίοδο 2007-2008. Ένα από τα 

ερευνητικά εργαλεία της έρευνας είναι το ερωτηματολόγιο. Δόθηκαν δύο 

ερωτηματολόγια, ένα σε γηγενείς μαθητές/τριες και ένα σε μαθητές/τριες από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες τα οποία αποτελούντο από τρία μέρη. 

Συμπληρωματικά, διεξήχθησαν και συνεντεύξεις, σε 16 άτομα στην Ελλάδα (8 γηγενείς 

μαθητές και μαθήτριες και 8 μαθητές και μαθήτριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων) 

και σε 8 στην Κύπρο (4 γηγενείς μαθητές και μαθήτριες και 4 μαθητές και μαθήτριες 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων).  
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Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της περιγραφικής και 

της επαγωγικής στατιστικής όσον αφορά τα δεδομένα των ερωτηματολογίων και ο 

χωρισμός των ερωτήσεων σε θεματικές κατηγορίες για τα δεδομένα των συνεντεύξεων.  

Στο Α’  κοινό μέρος του ερωτηματολογίου για τα γηγενή παιδιά και τα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τα πρώτα, 

παρουσιάζουν ψηλότερους μέσους όρους σχεδόν σε όλους τους παράγοντες συγκριτικά 

με τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων: ως προς την «Αυτοεκτίμηση στην 

επιτέλεση έργων και τη σχολική επίδοση», ως προς τις «Σχέσεις με άτομα της χώρας 

υποδοχής», ως προς την «Πρόσληψη του σχολικού κλίματος»και τις «Μελλοντικές 

Προσδοκίες».  

Στο μέρος Β’ που αφορά αποκλειστικά τους/τις  γηγενείς μαθητές και μαθήτριες, 

και στις δύο χώρες της έρευνας, τα παιδιά παρουσιάζουν χαμηλούς μέσους όρους ως 

προς την «Αρνητική στάση προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων», με τα 

αποτελέσματα όμως των συνεντεύξεων να προβληματίζουν. Οι γηγενείς μαθητές και 

μαθήτριες παρουσιάζουν ακόμα, μέτριους μέσους όρους όσον αφορά τη «Θετική στάση 

προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων», αλλά και ως προς την «Άποψη για 

τη διαφορετικότητα» των παιδιών αυτών. Παράλληλα, τα αποτελέσματα από τις 

συνεντεύξεις δίνουν άλλη διάσταση στο θέμα αυτό.  

Όσον φορά το μέρος Β’, που αφορά μόνο τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων στην Κύπρο και στην Ελλάδα, φαίνεται ότι διατηρούν σε αρκετά μεγάλο βαθμό 

«Συνήθειες της χώρας καταγωγής», να υιοθετούν στον ίδιο βαθμό «Συνήθειες της 

χώρας υποδοχής», να παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό ως προς το αίσθημα της 

«Υποχρέωσης προς τη χώρα καταγωγής», να θεωρούν πολύ σημαντική τη γνώση της 

«Ελληνικής γλώσσας» και να προσλαμβάνουν ως αρκετά καλές τις συνθήκες στη χώρα 

υποδοχής.  

Στο Γ’ μέρος του ερωτηματολογίου το οποίο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς 

για εκτίμηση της επίδοσης των παιδιών στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά, καθώς και για 

τη Συμπεριφορά και την Προσαρμογή στο σχολείο, παρατηρήθηκε και στις δύο χώρες 

της έρευνας ότι βαθμολογώντας με τους ίδιους όρους και κριτήρια τους/τις γηγενείς 

μαθητές/τριες και τους/τις μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, 

βαθμολογούν ψηλότερα και στους τέσσερις τομείς, τα γηγενή παιδιά.  

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων Ελλάδας – Κύπρου αναδεικνύει διαφορές αλλά 

και ομοιότητες ως προς τα στοιχεία που διαμεσολαβούν προς τη διαμόρφωση των 

υποκειμενικοτήτων των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. 
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1. Εισαγωγή 

 

    Η ανθρώπινη μετανάστευση αποτελεί ένα πολύπλοκο και δυναμικό φαινόμενο, με 

πολλαπλές προεκτάσεις. Οι πολυπλοκότητες είναι πολυάριθμες: ως προς τις αλλαγές 

στις ζωές των ατόμων που μετακινούνται, ως προς τα κοινωνικά περιβάλλοντα των 

χωρών καταγωγής και των χωρών υποδοχής, ως προς τα διαφοροποιητικά 

χαρακτηριστικά των ατόμων που τα ωθούν στην επιλογή ποικίλων στρατηγικών 

ένταξης και επιπολιτισμού στις νέες χώρες, ως προς τις στάσεις του γηγενούς 

πληθυσμού προς τους μετανάστες, και ως προς τις ταυτότητες που θα αναπτύξουν και 

οι δύο ομάδες πληθυσμού, ως συνέπεια των αλληλεπιδράσεων διαμέσου της 

συνύπαρξής τους1.  

Οι σημερινές κοινωνίες, λόγω του φαινομένου της μετανάστευσης, προβάλλουν σαν 

χαρακτηριστικό γνώρισμα την πλουραλιστική πολιτισμική πραγματικότητα2. Ως εκ 

τούτου, έρχεται στο προσκήνιο και η συζήτηση για την παρουσία των «άλλων» σε 

διάφορες εκδοχές της ετερότητας. Τουτέστιν, δημιουργούνται στις χώρες υποδοχής 

μεταναστών καταστάσεις διαπολιτισμικότητας, όπου βιώνεται με διάφορους τρόπους η 

πολιτισμική ετερότητα και αναπτύσσεται η διαπολιτισμική επικοινωνία είτε από 

πρόθεση είτε από αναγκαιότητα,  μεταξύ των μεταναστεύσαντων και των γηγενών3.  

Τα άτομα που μεταναστεύουν είναι φορείς μιας εκ των μορφών ετερότητας, η οποία 

σχετίζεται μεταξύ άλλων και με την πολιτισμική και εθνική τους διαφορετικότητα. 

Κατά συνέπεια, σε προσωπικό επίπεδο για τα άτομα αυτά δημιουργείται λόγω της 

μετανάστευσης μια άλλη αίσθηση του εαυτού, και για τις κοινωνίες υποδοχής, μια άλλη 

αίσθηση του «άλλου» και της συνύπαρξης μαζί του.  

Ο επιστημονικός χώρος και κυρίως ο χώρος των ανθρωπιστικών επιστημών 

ανταποκρίθηκε στις νέες αυτές κοινωνικές καταστάσεις και προκλήσεις με αιχμή την 

ανάπτυξη της διαπολιτισμικής θεωρίας και έρευνας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη 

διατύπωση θεωρητικών απόψεων και αντιλήψεων αναφορικά με τους τρόπους 

συνύπαρξης και συμβίωσης των μετακινούμενων πληθυσμών με τις κοινωνίες 

υποδοχής, αλλά και τη διεξαγωγή πληθώρας ερευνών που συνέβαλαν στην καλύτερη 

κατανόηση των παραμέτρων των διαμορφούμενων κοινωνικών καταστάσεων.  

Η εποχή της μετανεωτερικότητας όπως αυτή εκφράζεται και στα πλαίσια της 

παγκοσμιοποίησης και των πληθυσμιακών μετακινήσεων φαίνεται να «συνηγορεί υπέρ 

 
1 Low, B. S. (2006). Whither Thou Goest: An Evolutionary Perspective on Migration. Στο Mahalingam, R (Ed). Cultural 
Psychology of Immigrants. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, pp. 15-32, p. 29 
2Γεωργογιάννης, Π. (2006). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Πάτρα: Αυτοέκδοση, σ. 15 
3Γεωργογιάννης, Π. (2008). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7ος.  Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 31-34. 
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μιας διαπολιτισμικής αντίληψης για τη συνύπαρξη, η οποία δίνει ιδιαίτερη σημασία 

στην προσωπικότητα του καθενός χωριστά, επιδιώκοντας την κοινωνικότητα συνεχώς 

μέσα από τη διαφορετικότητα»4. 

Εστιάζοντας στα άτομα που μεταναστεύουν και ειδικά στα παιδιά των οικογενειών 

μεταναστών και στη διαμόρφωση των προσωπικοτήτων τους σε συνθήκες 

μετανάστευσης, αυτό που διαπιστώνεται από τη σχετική ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας είναι ότι έχουν διεξαχθεί πολυάριθμες έρευνες με σημαντικά 

αποτελέσματα. Ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο γίνονται αξιόλογες προσπάθειες, ως προς 

τη μελέτη διαφόρων στοιχείων που άπτονται των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων που 

μεταναστεύουν.  Οι διάφορες έρευνες έχουν εστιάσει, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα 

ένταξης, σχολικής επίδοσης (για τα παιδιά μαθητικής ηλικίας), ζητήματα 

αντιμετώπισης των ατόμων αυτών από τους γηγενείς, θέματα αυτοεκτίμησης των 

παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, ζητήματα διγλωσσίας καθώς και θέματα 

σχετικά με τις εκτιμήσεις και τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών για τα παιδιά 

μεταναστών.   

Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών καθώς και η θεωρία που παρήγαγαν 

αποτέλεσαν βάση, ώστε να αναδειχθεί το πλαίσιο διεξαγωγής της παρούσας έρευνας. 

Μέσω αυτών, τέθηκε ο προβληματισμός σχετικά με την έλλειψη μιας συνολικότερης 

οπτικής των ζητημάτων σχετικά με τη διαβίωση των ατόμων που μεταναστεύουν στις 

χώρες υποδοχής, κυρίως δε, στη μελέτη της υποκειμενικότητας τους, υπό μία πιο 

πολύπλευρη θέασή της.  

Κατ’ επέκταση, διατυπώνεται η άποψη ότι οι διάφορες έρευνες είτε παράβλεψαν είτε  

μόνο περιθωριακά ασχολήθηκαν με το θέμα της υποκειμενικότητας των ατόμων από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες. Δηλαδή, το αντικείμενο έρευνας κάθε φορά 

αποτελούσε ενδεχόμενα ένα επιμέρους στοιχείο αναφορικά με την υποκειμενικότητα.  

Στόχος αυτής της έρευνας είναι να θέσει το ερώτημα της υποκειμενικότητας στο 

επίκεντρό της. Γιατί, για να μελετηθεί η υποκειμενικότητα στην ουσία της, χρειάζεται 

να ληφθούν υπόψιν οι διαμεσολαβήσεις που προηγούνται της διαμόρφωσής της, καθώς 

και η μελέτη των υποκειμενικών νοηματοδοτήσεων των ατόμων γι’ αυτή. Οι 

προβληματισμοί αυτοί οδηγούν στη διατύπωση του προβλήματος που θα απασχολήσει 

την παρούσα έρευνα.  

 

 

 
4 Χρυσαφίδης, Κ. (2003). Προλεγόμενα. Στο Κανακίδου, Ε., & Παπαγιάννη, Β. (Επιμ.). Από τον Πολίτη του Έθνους στον Πολίτη του 
Κόσμου. Αθήνα: Τυπωθήτω, σσ.11-18, σ. 16 
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1.1. Διατύπωση του προβλήματος 

 

Σε συνθήκες μετανάστευσης, τα άτομα είναι αναγκασμένα να αλλάξουν τον τρόπο 

ζωής τους, αφού δημιουργούνται νέες συνθήκες διαβίωσης γι’ αυτά στις χώρες 

υποδοχής5,6  και συνήθως παρατηρείται μεταβολή και στην οργάνωση των 

ψυχολογικών λειτουργιών τους7. 

Ευρήματα  ερευνών παρουσιάζουν μερικές από τις επιδράσεις που υφίστανται στην 

προσωπικότητά τους άτομα που μεταναστεύουν σε μια νέα χώρα. Μελετήθηκαν θέματα 

σχετικά με την επίδραση του κοινωνικού πλαισίου8,9, με τις στρατηγικές 

επιπολιτισμού10, ,11 12, τις αλλαγές στην εθνική ταυτότητα13, , ,14 15 16, τη στάση των γηγενών 

απέναντι στα άτομα αυτά17, , ,18 19 20, θέματα αυτοεκτίμησης μετά από 

μετανάστευση21, , , ,22 23 24 25, ενώ υπάρχουν έρευνες σχετικές με τη σχολική επίδοση και την 

 
5 Βέικου, Μ. (2001). Η επιτελεστική κατασκευή της εθνοτικής ταυτότητας: Ελληνο – Αλβανοί μετανάστες και η καθημερινή τους 
εμπειρία στη γειτονιά μιας ελληνικής πόλης. Στο Μαρβάκης, Α., Παρσανόγλου, Δ. & Παύλου, Μ. (2001)(Επιμ). Μετανάστες Στην 
Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 305-327 
6 McKay, D. (2006). Translocal Circulation: Place and Subjectivity in an Extended Filipino Community. The Asia Pacific Journal of 
Anthropology, 7(3), pp. 265-278 
7 Rogoff, B., & Wertsch, J. V. (1984). Children’s learning in the “zone of proximal development”. San Francisco: Jossey-Bass 
8 Brodwin, P. (2003). Marginality and Subjectivity in the Haitian Diaspora. Anthropological Quarterly 76 (3), 383 -410. 
9 Youdell, D. (2006). Subjectivation and performative politics-Butler thinking Althusser and Foucault: intelligibility, agency and the 
raced-nationed-religioned subjects of education. British Journal of Sociology of Education, 27 (4), pp. 511-528 
10 Costigan, C. L, & Dokis, D. P. (2006). Similarities and Differences in Acculturation Among Mothers, Fathers, and Children In 
Immigrant Chinese Families. Journal of Cross Cultural Psychology, 37 (6), pp. 723-741 
11 Dinh, T. K., & Nguyen, H. H. (2006). The effects of acculturative variables on Asian American parent – child relationships. 
Journal of Social and Personal Relationships, 23(3), pp. 407-426 
12 Μούσουρου, Λ. (2006). Παιδιά παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο ελληνικό σχολείο. Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, 
Δ.  (Επιμ.). Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 211-244 
13 Birman, D., & Trickett, E. J. (2001). Cultural Transitions in First-Generation Immigrants. Acculturation of Soviet Jewish Refugee 
Adolescents and Parents. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(4), pp. 456-477 
14 Γκόβαρης, Χ. (2008). Δίγλωσση – Διαπολιτισμική Ταυτότητα. Μια εμπειρική προσέγγιση των διαδικασιών υποκειμενικής 
νοηματοδότησής της. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην 
εκπαίδευση, Τόμος 6ος , Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 191-196 
15 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanization. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
16 Moran, J. R., Fleming, C. M., Somervell, P., & Manson, S. M. (1999). Measuring Bicultural Ethnic Identity Among American 
Indian Adolescents: A Factor Analytic Study. Journal of Adolescent Research, 14(4), pp. 405-426 
17 Dimakos, I., C. & Tasiopoulou, K. (2003). Attitudes Towards Migrants: what do Greek students think about their immigrant 
classmates? Intercultural Education, 14(3), pp. 307-316. 
18 Κασιμάτη, Κ. (2006). Η Ένταξη των Αλβανών Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία (Από Διηγήσεις Αλβανών και Ελλήνων). 
Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, Δ. (2006) (Επιμ.). Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. 
Αθήνα: Gutenberg, σσ. 353-411 
19 Lee, R. M., Noh, C., Yoo, H. C., & Doh, H. (2007). The Psychology of Diaspora Experiences: Intergroup Contact, Perceiced 
Discrimination, and the Ethnic Identity of Koreans in China. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 13 (2), 115-124 
20 Γεωργογιάννης, Π., & Βλητσάκη, Β. (2007). Οι συγκινησιακές διαδικασίες που απορρέουν από Έλληνες, Αλβανούς και 
Τσιγγάνους μαθητές κατά την παρατήρηση Αλβανών συμμαθητών τους, όταν δε γνωρίζουν και όταν γνωρίζουν την καταγωγή τους. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία και έρευνα: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, 
Τόμος 5ος, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 125-142 
21 Γεωργογιάννης, Π., & Γιάννακα, Χ. (2007). Αυτοαντίληψη και ετεροαντίληψη των επιδόσεων Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών 
και διαμορφωμένες συνεργατικές και διαπροσωπικές σχέσεις. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία 
και έρευνα: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 5ος. Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 69-87 
22 Κουνέλη, Β., & Γεωργογιάννης, Π. (2007). Αυτοεκτίμηση και σχολική επίδοση σε ελληνικά σχολεία όπου φοιτούν και αλλοδαποί 
μαθητές. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία και έρευνα: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην 
εκπαίδευση, Τόμος 5ος. Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 88-109 
23 Cauce, A. M., Hiraga, Y., Mason, C., Aguilar, T., Ordonez, N., & Gonzales, N. (1992). Between a rock and a hard place: Social 
adjustment of biracial youth. In M.P.P. Root (Ed), Racially mixed people in America. New York: Routledge, pp. 207-222 
24 Eyou, M. L., Adair, B., & Dixon, R. (2000). Cultural identity and psychological Chinese immigrants in New Zealand. Journal of 
Adolescence, 23, 531-533     
25 Giavrimis, P., Konstantinou, E. & Hatzichristou, C. (2003). Dimensions if immigrant students’ adaptation in the Greek schools: 
self concept and coping strategies. Intercultural Education, 14 (4), 423-434. 
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προσαρμογή παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στα σχολεία της 

πλειονότητας26 27,28.  

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας κατέδειξε ότι το θέμα της υποκειμενικότητας και 

της διαμόρφωσής της σε συνθήκες μετανάστευσης, βρίσκεται στο περιθώριο της 

επιστημονικής έρευνας. 

Εκτός αυτού,  διαπιστώθηκε να είναι ελάχιστη έως μηδαμινή η άρθρωση λόγου σε 

πρώτο πρόσωπο από τους μετανάστες ως υποκείμενα ερευνών29. Τα διάφορα στοιχεία 

της υποκειμενικότητας των μεταναστών μελετήθηκαν ως κάτι στατικό και όχι «με 

βαθμό διαφοροποίησης ανάλογο της πολυπλοκότητας της κατάστασής τους»30. Η 

εμπειρική μεταναστευτική έρευνα όμως χρειάζεται να απομακρυνθεί από την 

«επικρατούσα τάση», δηλαδή τη «μελέτη μεμονωμένων παραγόντων που επιδρούν στη 

συμπεριφορά των μεταναστών και που αγνοούν τα κοινωνικά συμφραζόμενα, και να 

κάνει στροφή στη μελέτη των συνθηκών ζωής τους, όπως αυτοί τις βιώνουν. 

Επιπρόσθετα, χρειάζεται να εφαρμοστεί ένα μεθοδολογικό πλαίσιο από τη σκοπιά του 

υποκειμένου, το οποίο θα διερευνά συστηματικά τις διαδικασίες διαμεσολάβησης των 

συνθηκών της δράσης των ατόμων»31. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα παιδιά μεταναστών και το πώς αυτά τοποθετούνται και 

αναπτύσσουν την υποκειμενικότητά τους στα νέα πλαίσια διαβίωσής τους, 

διαπιστώνεται ότι θα έπρεπε να τους δίνεται περισσότερο ο λόγος, και να μην 

βασίζονται οι σχετικές έρευνες, όπως συνήθως, στις αντιλήψεις των ενηλίκων32,33.  

Δεδομένου λοιπόν ότι είναι περιορισμένες οι δυνατότητες άρθρωσης λόγου από τα 

παιδιά, παρατηρείται είτε η αγνόηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών είτε απλά δεν 

αποτελεί πεδίο συστηματικής έρευνας. Εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος αυτού, η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση τείνει να «περιέλθει σε ιδεολογικό αδιέξοδο στο μέτρο που 

αντιμετωπίζει τους αλλοδαπούς μαθητές περισσότερο ως «αντικείμενα» παρά ως 

 
26 Γεωργογιάννης, Π., & Μπομπαρίδου, Χ. (2007). Οι επιδόσεις μαθητών μειονοτικών ομάδων σε σχέση με τους Έλληνες μαθητές 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία 
και έρευνα: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 5ος. Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 330-343 
27 Palaiologou, N. (2007). School adjustment difficulties of immigrant children in Greece. Intercultural Education, 18(2), pp. 99-
110.  
28 PISA (2003). Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003. 
Διαθέσιμο στο:  www.pisa.oecd.ogr. Ανασύρθηκε στις  1.07.06 
29 Μαρβάκης, Α., Παρσανόγλου, Δ. & Παύλου, Μ. (2001). Μετανάστες στην Ελλάδα: «προβλήματα», κοινωνικά φαινόμενα και 
υποκείμενα. Στο Μαρβάκης, Α., Παρσανόγλου, Δ. & Παύλου, Μ. (Επιμ). Μετανάστες Στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 
σσ. 13-28, σ. 19 
30 Γκόβαρης, Χ. (2008). Δίγλωσση – Διαπολιτισμική Ταυτότητα. Μια εμπειρική προσέγγιση των διαδικασιών υποκειμενικής 
νοηματοδότησής της. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην 
εκπαίδευση, Τόμος 6ος , Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 191-196, σ. 191 
31 Μπάρος, Β., & Μανάφη, Γ. (2008). Η εφαρμογή της θεωρίας των δυνατοτήτων στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Μια νέα 
προοπτική στη βάση της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: 
Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σ. 48 
32 Τσαλίκογλου, Φ. (2004). Εισαγωγικό σημείωμα. Στο ΙΜΕΠΟ, Τσαλίκογλου, Φ. & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο συμμαθητής, η 
συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 13-16  
33 Yeh, C. J., Ma, P. W., Madan-Bahel, A., Hunter, C., Jung, S., Kim, A. B., Akitaya, K., & Sasaki, K. (2005). The Cultural 
Negotiations of Korean Immigrant Youth. Journal of Counseling & Development, 83, pp. 172-182 

http://www.pisa.oecd.ogr/
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υποκείμενα της εκπαίδευσης»34. Δηλαδή, για πρακτικούς κυρίως λόγους, η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση αντί να προσεγγίζει το κάθε άτομο ως μοναδικό ον, το 

προσεγγίζει ως το παράδειγμα της κατηγορίας στην οποία είναι ενταγμένο35. 

Η γνώση όμως των στοιχείων της υποκειμενικότητας των μαθητών αυτών θεωρείται 

σημαντική για τη διαμόρφωση προγραμμάτων και παρεμβάσεων κατάλληλων προς τις 

ιδιαίτερες ανάγκες αλλά και ικανότητές τους, για την ομαλή μετάβαση στο νέο τους 

περιβάλλον 36. 

 

1.2. Οριοθέτηση του προβλήματος 

 

Η έρευνα θα αναζητήσει στοιχεία που διαμορφώνουν την υποκειμενικότητα των 

παιδιών τα οποία αλλάζουν χώρα διαμονής μετά από μετανάστευση, αναδεικνύοντας 

τις κοινωνικές διαμεσολαβήσεις που υφίστανται και τις υποκειμενοποίησεις που 

έπονται αυτών. Επιπρόσθετα, μέσω της διερεύνησης των στοιχείων της 

υποκειμενικότητας, των κοινωνικών διαμεσολαβήσεων και των υποκειμενοποιήσεων 

που κάνουν τα άτομα, στόχος είναι και η ανάδειξη των υποκειμενικών 

νοηματοδοτήσεων των ίδιων των  ατόμων ως προς τη διαφορετικότητά τους. Η 

διερεύνηση αυτή θα γίνει στα κοινωνικά πλαίσια του ελλαδικού και του κυπριακού 

χώρου με τις διαμεσολαβήσεις που αυτοί συνεπάγονται.  

Παράγοντες που πιθανόν να διαμορφώνουν την υποκειμενικότητα των παιδιών 

μεταναστών στις νέες χώρες διαμονής τους και που δημιουργούν ανάλογες 

υποκειμενοποιήσεις μπορεί να είναι ο βαθμός διατήρησης συνηθειών από τη χώρα 

καταγωγής, ο βαθμός υιοθέτησης συνηθειών της χώρας υποδοχής, ο βαθμός ταύτισης 

με τη χώρα υποδοχής, η πρόσληψη των συνθηκών στη νέα χώρα, ο βαθμός 

αυτοεκτίμησης, οι φιλικές σχέσεις που θα αναπτύξουν με τα άτομα της πλειοψηφίας, η 

πρόσληψη του σχολικού κλίματος, η στάση των γηγενών παιδιών απέναντί τους, τα 

χρόνια φοίτησης στο ελληνικό σχολείο αλλά και η χώρα γέννησής τους.  

Οι διάφορες κοινωνικές διαμεσολαβήσεις μπορεί να προέρχονται από το σχολείο,  την 

οικογένεια, την επαφή με συνομηλίκους, τον πολιτισμό ή τους πολιτισμούς στους 

 
34 Γκόβαρης, Χ., (2000), Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αλλοδαποί μαθητές: Παρατηρήσεις για τη δημιουργία μιας σχέσης 
αντιστοιχίας μεταξύ εκπαιδευτικών στόχων και υποκειμενικών αναγκών μάθησης, στο Σκούρτου, Ε. (Επιμ.), Τετράδια εργασίας 
Νάξου. Διγλωσσία, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διαθέσιμο στο: www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou.    Ανασύρθηκε στις 
17.8.08 , σ. 18 
35Παυλοπούλου, Ι. (2004). Παιδική κουλτούρα και προκατάληψη. Στο ΙΜΕΠΟ, (2004). Τσαλίκογλου, Φ. & Παυλοπούλου, Ι. 
(Επιμ). Ο συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 57 -61 
36 Oikonomidoy, E. (2007). ‘I see myself as a different person who [has] acquired a lot …’: Somali female students’ journeys to 
belonging. Intercultural Education, 18 (1), pp. 15-27. 
 

http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/anamorfosi/govaris/%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%20%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82.pdf
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οποίους συμμετέχουν τα άτομα αυτά, την πιθανή διγλωσσία τους, το φύλο και τις  

διαδικασίες μάθησης στη νέα χώρα.  

 

1.3. Αναγκαιότητα και χρησιμότητα της έρευνας 

 

Λόγω της διαπίστωσης της έλλειψης στη διερεύνηση της διαμόρφωσης της 

υποκειμενικότητας των ατόμων σε ένα μεταναστευτικό περιβάλλον, θεωρείται και 

κρίνεται απαραίτητη η αναθεώρηση των κεντρικών κατηγοριών ανάλυσής της  και 

ειδικά, από την πλευρά του ίδιου του υποκειμένου και όχι από τις κρίσεις άλλων γι’ 

αυτό37. 

Σημαντική επίσης διαπίστωση είναι ότι ειδικά στον κυπριακό χώρο (ο οποίος θα 

αποτελέσει στην παρούσα έρευνα ένα από τα κοινωνικά πλαίσια διεξαγωγής της), δεν 

παρατηρείται μόνο έλλειψη στους τομείς που προαναφέρονται, αλλά υπάρχει έλλειψη 

γενικότερα στην έρευνα που αφορά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.  

Κατά συνέπεια, η μη ύπαρξη, από τη μια, ερευνών που να δίνουν έμφαση στα 

στοιχεία διαμόρφωσης της υποκειμενικότητας των παιδιών από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες στην ολότητά της, το θεωρητικό κενό ως προς τις 

διαμεσολαβήσεις και τις υποκειμενοποιήσεις που συμβάλλουν σε αυτή, αλλά και η 

γενική έλλειψη ερευνών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση στον κυπριακό χώρο από την 

άλλη, καθιστούν αναγκαία και χρήσιμη τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας.  

 

Η ερευνητική έκθεση αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο, της 

Εισαγωγής, περιλαμβάνει τη διατύπωση και την οριοθέτηση του προβλήματος που 

απασχολεί την έρευνα.  

Το δεύτερο κεφάλαιο, η Θεωρία, παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας και 

αποτελείται από δέκα υποκεφάλαια. Σε αυτά παρουσιάζονται οι θεωρητικές παραδοχές 

της έρευνας, η αποσαφήνιση βασικών εννοιών, προηγούμενες σχετικές έρευνες, καθώς 

και γίνεται παρουσίαση της παρούσας έρευνας, των στόχων και των υποθέσεών της.  

Το επόμενο κεφάλαιο, η Μεθοδολογία, αποτελείται από τέσσερα υποκεφάλαια, τα 

οποία αναφέρονται στη διαδικασία πραγματοποίησης της έρευνας, στα μέσα συλλογής 

 
37 Γκόβαρης, Χ., (2000), Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αλλοδαποί μαθητές: Παρατηρήσεις για τη δημιουργία μιας σχέσης 
αντιστοιχίας μεταξύ εκπαιδευτικών στόχων και υποκειμενικών αναγκών μάθησης, στο Σκούρτου, Ε. (Επιμ.), Τετράδια εργασίας 
Νάξου. Διγλωσσία, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σσ. 17-34. Διαθέσιμο στο: www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou.    Ανασύρθηκε 
στις 17.8.08 , σ. 18 
 

http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/anamorfosi/govaris/%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%20%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82.pdf
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δεδομένων, στους δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητάς τους, στον πληθυσμό και το 

δείγμα της έρευνας καθώς και στις στατιστικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα Αποτελέσματα της έρευνας. Το κεφάλαιο 

αυτό χωρίζεται σε τέσσερα υποκεφάλαια. Στο πρώτο γίνεται παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του ελλαδικού χώρου. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο καταγράφονται τα 

αποτελέσματα από τον κυπριακό χώρο και στο τρίτο, γίνεται σύγκριση των 

αποτελεσμάτων των δύο χωρών. Τέλος, στο τέταρτο υποκεφάλαιο παρουσιάζονται οι 

συνεντεύξεις από την Ελλάδα και την Κύπρο.  

Το τελευταίο κεφάλαιο της ερευνητικής έκθεσης είναι τα Συμπεράσματα. Σε αυτό, 

παρουσιάζεται η επαλήθευση ή όχι των υποθέσεων που τέθηκαν στο 2ο κεφάλαιο, 

γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, σημειώνονται οι αδυναμίες και οι 

τυχόν παραλείψεις της και τέλος, προτείνονται μελλοντικές σχετικές έρευνες.  
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2. Θεωρία 

 

2.1. Εισαγωγή 

 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τη διατύπωση του θεωρητικού πλαισίου στο οποίο 

θα κινηθεί η εργασία, την οριοθέτηση και αποσαφήνιση των εννοιών με τις οποίες θα 

ασχοληθεί, την παρουσίαση προηγούμενων σχετικών με το παρόν θέμα ερευνών, καθώς 

και τη διατύπωση των σκοπών και υποθέσεών της.  

Αρχικά, αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο της Κριτικής Ψυχολογίας από το οποίο η 

παρούσα εργασία «δανείζεται» στοιχεία και ιδιαίτερα την έννοια της κοινωνικά 

διαμεσολαβημένης υποκειμενικότητας. 

Κατ’ επέκταση, παρουσιάζονται και οριοθετούνται οι έννοιες της 

υποκειμενικότητας και της υποκειμενοποίησης. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση 

εννοιών οι οποίες αποτελούν διαστάσεις της υποκειμενοποίησης, όπως είναι αυτές της 

κοινωνικοποίησης, της πολιτισμοποίησης, του επιπολιτισμού, της μάθησης και της 

ταυτότητας.  

Ακολούθως, αναλύονται οι πιθανές κοινωνικές διαμεσολαβήσεις οι οποίες 

θεωρείται ότι συμβάλλουν στη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας. Αυτές οι 

διαμεσολαβήσεις αφορούν το οικογενειακό πλαίσιο, το σχολείο, τις φιλικές σχέσεις, τη 

γλώσσα, την αυτοεκτίμηση και την αυτοαντίληψη, τον πολιτισμό, την ένταξη, την 

ετερότητα και το φύλο. 

Την παρουσίαση παλαιότερων σχετικών ερευνών ακολουθεί η παρουσίαση της 

παρούσας έρευνας, των σκοπών και των υποθέσεών της.  

 

2.2. Αποσαφήνιση βασικών εννοιών 

 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται η αποσαφήνιση βασικών εννοιών που 

χρησιμοποιεί η παρούσα ερευνητική έκθεση.   

 

2.2.1. Διαπολιτισμικότητα 

 

Η μετανάστευση σε διάφορες χώρες υποδοχής έχει ως αποτέλεσμα τη συνύπαρξη 

στις χώρες αυτές ατόμων με διαφορετικούς πολιτισμικούς προσανατολισμούς και 

συνήθειες. Διαμορφώνονται δηλαδή καταστάσεις «διαπολιτισμικότητας». Η έννοια 

αυτή ορίζεται ως «η διαδικασία με την οποία  άτομα, ομάδες ατόμων ή έθνη 
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διαφορετικών πολιτισμών αντιλαμβάνονται, αναγνωρίζουν και βιώνουν την 

πολιτισμική ετερότητα, δημιουργούν συνθήκες συνεργασίας μεταξύ τους και υιοθετούν 

χαρακτηριστικά αυτών των διαφορετικών πολιτισμών»38. Στα συγκεκριμένα κοινωνικά 

πλαίσια της παρούσας έρευνας (Ελλάδα και Κύπρος), λόγω του ότι αποτελούν χώρες 

υποδοχής μεταναστών, θεωρείται ότι υπάρχουν συνθήκες διαπολιτισμικότητας.  

 

2.2.2. Διαπολιτισμική Επικοινωνία  

 

Μέσα στα πλαίσια της διαπολιτισμικότητας πραγματοποιείται διαπολιτισμική 

επικοινωνία. Η έννοια αυτή περιγράφει την πρόθεση ή την αναγκαιότητα μέσα στα 

πλαίσια της διαπολιτισμικότητας για επικοινωνία, η οποία διενεργείται σε πολιτισμικό 

επίπεδο μεταξύ μειονοτικών ομάδων και της κυρίαρχης εθνικής ομάδας σε μίκρο και 

μάκρο επίπεδο. Η έννοια αυτή, δηλαδή, αποτελεί μια «ευρεία έννοια η οποία δηλώνει 

την πρόθεση ή την ανάγκη για επικοινωνία με άλλους πολιτισμούς»39.  

 Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, η έννοια περιγράφει την επικοινωνία που 

επιτελείται μεταξύ των ατόμων πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων και των γηγενών στο 

σχολικό χώρο αλλά και την ευρύτερη κοινωνία είτε από αναγκαιότητα είτε από 

πρόθεση, καθώς η επικοινωνία αυτή θεωρείται ως ένας από τους παράγοντες που 

συμβάλλει στη διαμόρφωση υποκειμενικοτήτων.  

 

2.2.3. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

 

Μία από τις βασικές παραμέτρους διεξαγωγής αυτής της έρευνας είναι η παραγωγή 

αποτελεσμάτων ώστε να προταθούν τρόποι βελτίωσης των προγραμμάτων της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο. Όταν αναφέρεται η έννοια 

«διαπολιτισμική εκπαίδευση»,  εννοούνται «τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν 

ως στόχο την ανάπτυξη της διαπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας 

και απευθύνονται τόσο στους πολιτισμικά διαφορετικούς πληθυσμούς όσο και στον 

εθνικό πληθυσμό της χώρας υποδοχής». Επιπρόσθετα, η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

προσπαθεί να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την 

επαφή πολιτισμικά διαφορετικών ατόμων ή ομάδων στη χώρα υποδοχής 

 
38 Γεωργογιάννης, Π. (2008β). Διαπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση. Τόμος 7ος, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 31-41, σ.32. 
39 Γεωργογιάννης, Π. (2007). Κοινωνική Διαπολιτισμική Ψυχολογία. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). Διαπολιτισμική Κοινωνική 
Ψυχολογία και έρευνα: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 5ος, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 23-67, σσ.36-38 
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μετακινούμενων πληθυσμών και αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα του συνόλου της 

εκπαίδευσης στη χώρα υποδοχής40.  

 

2.2.4. Υποκειμενικότητα 

 

Η έννοια της υποκειμενικότητας στη βιβλιογραφία συναντάται ως αντίθετη με την 

έννοια της αντικειμενικότητας41, ,42 43, ως συνώνυμη της έννοιας του εαυτού και της 

αυτοσυνείδησης44, ως κατάσταση συνεχώς μεταβαλλόμενη45 που διαμορφώνεται 

διυποκειμενικά46,47 και διαφοροποιείται ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 

αναπτύσσεται48 καθώς και υπό ειδικές συνθήκες49.   

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, η έννοια της υποκειμενικότητας ταυτίζεται με 

όλες αυτές τις διαστάσεις της. Δηλαδή, θεωρείται ως έννοια που εκφράζει τη 

διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός υποκειμένου διαμέσου της ικανότητάς του για 

αυτοσυνείδηση, αλλά και μέσω των διυποκειμενικών συναναστροφών του. Ακόμα, 

θεωρείται ως μια διαδικασία η οποία μεταβάλλεται διαρκώς ανάλογα με τα εκάστοτε 

κοινωνικά πλαίσια με τα οποία αλληλεπιδρά το κάθε άτομο και διαμορφώνεται με 

ιδιαίτερο τρόπο σε ειδικές συνθήκες, όπως αυτή της μετανάστευσης.  

 

2.2.5. Υποκειμενοποίηση 

 

Η έννοια της υποκειμενοποίησης όπως παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία στις 

έρευνες της γλωσσολογίας αφορά το μέγεθος της παρουσίας  και της ρητής ή άρρητης 

συμμετοχής κάποιου/ας ομιλητή/τριας σε μια παραγωγή λόγου 50.  Σε άλλες εκφάνσεις 

παρουσιάζεται ως η συνείδηση της υποκειμενικότητας του ατόμου51, άλλοτε ως ο 

 
40 Γεωργογιάννης, Π. (2007). Κοινωνική Διαπολιτισμική Ψυχολογία. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). Διαπολιτισμική Κοινωνική 
Ψυχολογία και έρευνα: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 5ος, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 23-67, σ.43 
41 Athanasiadou, A., Canakis, K. & Cornilie, B. (Eds) (2006). Subjectification: Various Paths to Subjectivity. Berlin: Mouton de 
Gruyter 
42 Nozick, R. (2001). Invariances. The Structure of the Objective World. Harvard University Press, σελ. 75 
43 Blunden, A. (2004). Solidarity, Recognition, Subjectivity and Mediation. Hegel Summer School. Στο:  
http://home.mira.net/~andy/seminars/solidarity.htm. Ανασύρθηκε στις 20.4.08
44 Neuhouser, F. (1990). Fichte’s Theory of Subjectivity. Cambridge University Press, σελ. 71-78 
45 Μαρβάκης, Α., Παρσανόγλου, Δ. & Παύλου, Μ. (2001)(Επιμ). Μετανάστες Στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 20 
46 Harre, R. (1998). The Singular Self: An Introduction to the Psychology of Personhood. Thousand Oaks: Sage Publications, σελ. 
11 
47 Nordtug, B. (2007). Education as Subjectivity: Three Perspectives on The Construction of Subjectivity and The Position of 
Knowledge. In K. Roth & I. Gur-Ze’ev (eds.). Education in the Era of Globalization, pp. 169-184. Springer, σελ. 171.  
48 Mansfield, N. (2000). Subjectivity: Theories of the self from Freud to Haraway. New York: New York University Press, σελ. 53 
49 Safdar, S., Lay, C., & Struthers, W. (2003). The Process of Acculturation and Basic Goals: Testing a Multidimensional Individual 
Difference Acculturation Model with Iranian Immigrants in Canada. Applied Psychology: An International Review, 52 (4),pp. 555-
579. 
50 Stein, D., & Wright, S. (1995). Subjectivity and subjectivisation. Linguistic perspectives. Cambridge University Press.  
51 Σούλης, Γ.Σ. (2002). Παιδαγωγική της Ένταξης. Αθήνα: Τυπωθήτω, Γιώργος Δαρδανός 
Στο:http://www.aegean.gr/SocialAnthropology/iridion/html/anakoinwseis_nea.php?article=34. Ημερομηνία πρόσβασης, 31/10/07 

http://home.mira.net/%7Eandy/seminars/solidarity.htm.%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%2020.4.08
http://www.aegean.gr/SocialAnthropology/iridion/html/anakoinwseis_nea.php?article=34
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βαθμός ιδιοποίησης ενός νοήματος ή ενός εξωτερικού αντικειμένου, φτάνοντας στην 

απόλυτη εσωτερικοποίησή του όταν πια αυτό γίνει αντικείμενο του ασυνείδητου52.  

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, η έννοια της υποκειμενοποίησης 

χρησιμοποιείται ως η έννοια που περιγράφει την ασυνείδητη εσωτερίκευση στοιχείων 

του εξωτερικού περιβάλλοντος ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των υποκειμένων 

με το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετούνται και των διυποκειμενικών 

συναναστροφών που αυτό συνεπάγεται. Το αποτέλεσμά της, δε, αφορά τη διαμόρφωση 

υποκειμένων53. 

 

2.2.6. Διαμεσολάβηση 

 

Γενικά, ως διαμεσολάβηση ορίζεται η έννοια που σημαίνει γεφύρωμα, σημαίνει 

την ύπαρξη ενός τρίτου στοιχείου που βοηθά στο σχηματισμό συνδέσμου μεταξύ 

άλλων δύο στοιχείων54. Διαμεσολαβούμαι ακόμα, σημαίνει γίνομαι με τη μεσολάβηση 

άλλου55. 

Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια, δεδομένου και του κενού που παρατηρείται 

στην έρευνα ως προς τη διερεύνηση των διαμεσολαβήσεων που δημιουργούν την 

υποκειμενικότητα56,  ο όρος της διαμεσολάβησης θα χρησιμοποιηθεί ώστε να γίνει 

κατανοητό ότι η διαμόρφωση της υποκειμενικότητας του ατόμου δεν ολοκληρώνεται 

χωρίς τη διαμεσολάβηση τής αλληλεπίδρασης με τα κοινωνικά πλαίσια στα οποία ένα 

άτομο κινείται και συμμετέχει. Δηλαδή, το άτομο δέχεται τις επιδράσεις των 

κοινωνικών δομών μέσω της διαμεσολαβημένης συμμετοχής του σε κάποια κοινωνικά 

πλαίσια, όπως η οικογένεια, το σχολείο, οι συνομήλικοι και μέσω των 

διαμεσολαβήσεων που συνεπάγονται η γλώσσα ή η διγλωσσία του, ο πολιτισμός ή οι 

πολιτισμοί στους οποίους συμμετέχει, η αυτοεκτίμηση και η αυτοαντίληψή του στις 

νέες συνθήκες, η πρόσληψη της ετερότητας, η στρατηγική ένταξης ή μη ένταξής του 

στο νέο πλαίσιο καθώς και το φύλο του. 

 

 

 
 

52 Langacker, R. W. (2006). Subjectification, grammaticization, and conceptual archetypes. In Athanasiadou, A., Canakis, K. & 
Cornilie, B. (Eds) (2006). Subjectification: Various Paths to Subjectivity. Berlin: Mouton de Gruyter, pp. 17-39 
53 Youdell, D. (2006). Subjectivation and performative politics-Butler thinking Althusser and Foucault: intelligibility, agency and 
the raced-nationed-religioned subjects of education. British Journal of Sociology of Education, 27 (4), pp. 511-528 
54 Blunden, A. (2004). Solidarity, Recognition, Subjectivity and Mediation. Hegel Summer School. Στο:  
http://home.mira.net/~andy/seminars/solidarity.htm. Ανασύρθηκε στις 20.4.08
55 Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Μπαμπινιώτη, Γ. (1998). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας, σ.494 
56 Schwartz, S., J.,  Zamboanga, B., L. & Jarvis, H. L.  (2007). Ethnic Identity and Acculturation in Hispanic Early Adolescents: 
Mediated Relationships to Academic Grades, Prosocial Behaviors and Externalizing Symptoms. Cultural Diversity and Ethnic 
Minority Psychology, 13 (4), pp. 364-373 

http://home.mira.net/%7Eandy/seminars/solidarity.htm.%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%2020.4.08
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2.2.7. Άτομα πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

 

Οι «πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες» είναι ομάδες που υπάρχουν τόσο εντός όσο 

και εκτός των συνόρων μιας χώρας57.  Εντός μιας χώρας τέτοιες ομάδες μπορεί να είναι  

αυτές που διαφοροποιούνται σε κάποιες συνήθειές τους από τις επικρατούσες νόρμες, 

όπως για παράδειγμα  ομάδες που μιλούν μια διάλεκτο και οι γηγενείς μειονότητες, 

όπως στην Ελλάδα οι αθίγγανοι και οι μουσουλμάνοι της Θράκης. Εκτός των συνόρων, 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες θεωρούνται: οι παλιννοστούντες ομογενείς, οι 

οικονομικοί πρόσφυγες και οι μετανάστες από άλλες χώρες58.  

Για τις ανάγκες της έρευνας γίνεται χρήση του όρου «μαθητές/τριες πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων». Στα πλαίσια αυτά, ο όρος θα περιγράφει τα παιδιά που και οι 

δύο τους γονείς έχουν γεννηθεί σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδας ή Κύπρου και οι οποίοι 

βρίσκονται στην Ελλάδα ή την Κύπρο μετά από μετανάστευση. Τα παιδιά αυτά μπορεί 

να γεννήθηκαν στις χώρες των γονιών τους ή στις χώρες υποδοχής τους (Ελλάδα και 

Κύπρο).  

Στο σημείο αυτό γίνεται μια διευκρίνιση: επειδή η έρευνα έχει ως δείγμα μικρά 

παιδιά, στα ερωτηματολόγια που δόθηκαν αλλά και στις συνεντεύξεις που έγιναν, δε 

χρησιμοποιήθηκε ο όρος «μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων» αλλά 

γινόταν αναφορά σε αυτές τις ομάδες ως «παιδιά από άλλες χώρες» ώστε να μην 

υπάρχουν προβλήματα κατανόησης των ερωτήσεων. Για το λόγο αυτό, κατά την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, θα συναντάται και ο όρος «παιδιά από 

άλλες χώρες». 

 

2.2.8. Πρώτη και δεύτερη γλώσσα 

 

 Η γλώσσα στα πλαίσια αυτής της εργασίας θεωρείται βασική έννοια ως προς την 

ανάπτυξη της υποκειμενικότητας του ατόμου, αφού επιτελεί διττή λειτουργία: πρώτον, 

αποτελεί βασικό στοιχείο της υποκειμενικότητας  και ίσως και τον κεντρικό οργανωτή 

της και, δεύτερον, αποτελεί ένα δυνατό μέσο για να λάβουν χώρα άλλες 

υποκειμενοποιήσεις που συντελούν στη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας59.  

 
57 Γεωργογιάννης, Π. (2009). Πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και άσκηση γλωσσικής 
πολιτικής. Στο Μπάρος, Β. (Επιμ.). Διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας στην εκπαίδευση. Αλεξανδρούπολη, υπό έκδοση. 
58 Γεωργογιάννης, Π. (2009). Πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και άσκηση γλωσσικής 
πολιτικής. Στο Μπάρος, Β. (Επιμ.). Διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας στην εκπαίδευση. Αλεξανδρούπολη, υπό έκδοση, σσ. 1-5 
59 Αμπατζόγλου, Γ. (2001). Γλώσσα και μετανάστευση: ψυχολογικές διαστάσεις. Στο: Α.Φ. Χρηστίδης & Μ. Θεοδωροπούλου 
(Επιμ.). Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σσ. 100-103 
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Επειδή όμως στα πλαίσια της εργασίας αυτής γίνεται λόγος για τη γλώσσα ή τις 

γλώσσες είτε των γηγενών ατόμων είτε ατόμων πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων που 

ζουν στην Ελλάδα και την Κύπρο, χρειάζεται να αποσαφηνιστεί η σημασία με την 

οποία γίνεται η χρήση των όρων «πρώτη» και «δεύτερη» γλώσσα για τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας.  

Για να χαρακτηριστεί μια γλώσσα ως πρώτη ή δεύτερη χρειάζεται να είναι γνωστός 

ο χώρος και η σειρά της  χρήσης της60. Κάποιοι βασικοί χώροι χρήσης για την πρώτη 

και τη δεύτερη γλώσσα είναι η οικογένεια και το σχολείο. Από την άποψη της σειράς, η 

πρώτη γλώσσα είναι αυτή που χρησιμοποιείται στην οικογένεια πριν το παιδί ενταχθεί 

στο σχολείο και δεύτερη, αυτή του σχολείου και του ευρύτερου περιβάλλοντος61, την 

οποία οι Γεωργογιάννης & Γιάννακα ορίζουν ως τη γλώσσα αντικειμενοποίησης των 

επιδόσεων του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε συγκεκριμένης χώρας62. 

Για τα γηγενή παιδιά η πρώτη γλώσσα συμπίπτει με τη γλώσσα του σχολείου, 

αυτήν της αντικειμενοποίησης των επιδόσεων. Για τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων τις περισσότερες φορές η γλώσσα αντικειμενοποίησης των επιδόσεων, δηλαδή 

τα ελληνικά στην παρούσα έρευνα, αποτελεί τη δεύτερή τους γλώσσα αφού η πρώτη, 

την οποία έχουν μάθει στο πλαίσιο της οικογένειάς τους, είναι συνήθως η γλώσσα της 

χώρας καταγωγής.  

 

2.3. Το πλαίσιο της Κριτικής Ψυχολογίας αναφορικά με τη μελέτη της 

υποκειμενικότητας 

 

Το πλαίσιο ανάλυσης της Κριτικής Ψυχολογίας αφορά την ανάπτυξη κριτικής προς 

την παραδοσιακή ψυχολογία και τις μεθόδους έρευνας τις οποίες είχε εφαρμόσει. Ως 

αποτέλεσμα αυτού, η Κριτική Ψυχολογία κάνει τις δικές της προτάσεις για τη 

μεθοδολογία μελέτης της υποκειμενικότητας των ατόμων και εισάγει την έννοια της 

κοινωνικά διαμεσολαβημένης υποκειμενικότητας.  

 

 

 

 
60 Σκούρτου, Ε. (2007). Η παραδειγματική σχέση της πρώτης και της δεύτερης ή ξένης γλώσσας και οι παιδαγωγικές της συνέπειες. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, 
Τόμος 4ος. Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 105-116, σ. 106 
61, Σκούρτου, Ε. (2007). Η παραδειγματική σχέση της πρώτης και της δεύτερης ή ξένης γλώσσας και οι παιδαγωγικές της συνέπειες. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, 
Τόμος 4ος. Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 105-116,  σσ. 107-108 
62 Γεωργογιάννης, Π., & Γιαννακα, Χ. (2007). Η Ελληνική ως πρώτη, δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Στο Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). 
Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 4ος. Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 91-105 
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2.3.1. Υποκειμενικότητα και παραδοσιακή ψυχολογία 

 

Η Κριτική Ψυχολογία αναδύθηκε στη Γερμανία, στις αρχές της δεκαετίας του 

1970, με κύριο εμπνευστή τον Klaus Holzkamp63,64 συνθέτοντας ένα κίνημα το οποίο 

αμφισβητεί την επικρατούσα και παραδοσιακή ψυχολογία.  

Οι όροι «επικρατούσα» και «παραδοσιακή» ψυχολογία ορίζονται από τους 

κριτικούς ψυχολόγους ως η ψυχολογία και οι διάφορες ψυχολογικές θεωρίες που 

διδάσκονται συχνότερα στα πανεπιστήμια και υιοθετούνται από τους κλινικούς 

ψυχολόγους, τους ερευνητές και τους συμβούλους. Στην παραδοσιακή ψυχολογία, 

δηλαδή, περιλαμβάνονται ο συμπεριφορισμός, η γνωστική ψυχολογία και η 

ψυχανάλυση.  

Η κύρια αμφισβήτηση προς την παραδοσιακή ψυχολογία αφορά το γεγονός ότι 

απομονώνει το άτομο από την κοινωνία και το παρουσιάζει ως κάτι αφηρημένο. 

Δηλαδή, στα πειραματικά εργαστήρια όπου γίνονταν οι διάφορες έρευνες, το άτομο δεν 

εθεωρείτο ως ένα ον με προσωπικές ιδιαιτερότητες. Όλα τα αποτελέσματα των 

ψυχολογικών πειραμάτων ήταν κοινωνικά τεχνητά με την έννοια ότι παρήχθησαν από 

συμμετέχοντες σε συγκεκριμένες ειδικά διαμορφωμένες κοινωνικές καταστάσεις και 

όχι σε πραγματικές65.   

Ακόμη, η Κριτική Ψυχολογία επικρίνει την παραδοσιακή ως προς το ότι 

αποτυγχάνει να κατανοήσει την υποκειμενικότητα ως την εκδήλωση μιας συμπαγούς 

σχέσης του ατόμου με το κοινωνικό του πλαίσιο, αφού η  οντότητα του ατόμου δεν 

μπορεί να περιγραφεί με τα πειράματα στο εργαστήριο και με την απομόνωση των 

ατόμων από το κοινωνικό τους πλαίσιο66.  

Επιπρόσθετα,  οι κριτικοί ψυχολόγοι έχουν εντοπίσει το γεγονός ότι στις 

διαδικασίες δόμησης της γνώσης στην παραδοσιακή ψυχολογία, η πραγματικότητα 

παρουσιαζόταν τεμαχισμένη και η έρευνα οριοθετήθηκε σε κομμάτια, λεπτομέρειες και 

παράγοντες, αλλά δεν κατάφερε τελικά να μελετήσει το άτομο στην ολότητά του, αφού 

το μελέτησε αποκλειστικά στο πλαίσιο της ιδιωτικότητάς του και κατάφερε να 

αναδείξει μόνο όψεις του ιδιωτικού του χώρου67. 

 
63 Fox, D. & Prilleltensky, I. (2003). Κριτική Ψυχολογία: Εισαγωγή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ., 189, 198-199 
64 Teo, T. (1998). Klaus Holzkamp and the rise and decline of German Critical Psychology. History of Psychology, 1 (3), 235-253. 
American Psychological Association.  
65 Danziger, K. (2002).Constructing the Subject. Historical Origins of Psychological Research. Cambridge University Press, pp. 49-
50, pp.  88-90 
66 Tolman, C. (1994). Psychology, Society and Subjectivity. An Introduction to German Critical Psychology. New York: Routledge, 
pp. 37-51 
67 Teo, T. (2001). Karl Marx and Wilhelm Dilthey on the socio-historical conceptualization of the mind. In C. Green, M. Shore, and 
T. Teo (Eds.). The transformation of psychology: Influences of 19th-century philosophy, technology and natural science  
Washington, DC: APA, pp. 195-218. 
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Όμως, οι ψυχολογικές έρευνες δεν πραγματοποιούντο σε κοινωνικά 

αποστειρωμένα άτομα, αφού οι συμμετέχοντες σε αυτά τα πειράματα δεν ήταν 

κοινωνικά «κενά», αλλά εισέρχονταν στα εργαστήρια με μια ήδη διαμορφωμένη 

κοινωνική ταυτότητα. Όμως, η κοινωνική κατάσταση των ατόμων έξω από το πείραμα 

καθώς επίσης και το πώς πιθανόν μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματά του, δεν 

είχε απασχολήσει ποτέ τους ψυχολόγους68. 

Ο κύριος εκφραστής της Κριτικής Ψυχολογίας, ο Holzkamp, άσκησε κριτική 

ξεχωριστά στον κάθε τομέα της παραδοσιακής ψυχολογίας. Η κριτική του εστιάστηκε 

κυρίως στο γεγονός ότι η παραδοσιακή ψυχολογία μελέτησε το άτομο ως κάτι 

αφηρημένο, δεν προσέγγισε την υποκειμενικότητά του και το μελέτησε  έξω από το 

κοινωνικο – ιστορικό του πλαίσιο, το οποίο διαμεσολαβεί στη διαμόρφωση των 

υποκειμενικών νοηματοδοτήσεων και προσφέρει δυνατότητες δράσης69. 

Απευθυνόμενος προς το συμπεριφορισμό, κατευθύνει την κριτική του στο γεγονός  

ότι απέκλεισε την υποκειμενικότητα από τα διάφορα πειράματά του καθώς και στο ότι  

αγνόησε την ιστορική εξέλιξη του ατόμου. Η κριτική του στράφηκε ακόμα και στην 

τυχαία επιλογή των ατόμων για τη διεξαγωγή πειραμάτων όπως επίσης και στο 

δεδομένο ότι στα πειράματα τα άτομα τοποθετούνταν σε στείρα κοινωνικά 

περιβάλλοντα.  

Τη γνωστική ψυχολογία, ο Holzkamp τη χαρακτηρίζει ως το ίδιο παλιό κρασί, το 

οποίο απλά τοποθετήθηκε σε νέα δοχεία. Δηλαδή, θεωρεί ότι ουσιαστικά τα πειράματα 

της γνωστικής ψυχολογίας συνέχισαν να διεξάγονται με παρόμοιο τρόπο όπως και στο 

συμπεριφορισμό, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ούτε σε αυτή την περίπτωση η 

υποκειμενικότητα του ατόμου καθώς και η ιστορική και η κοινωνική τοποθέτησή της.  

Η κριτική που άσκησε στην ψυχανάλυση κινήθηκε στο ίδιο μοτίβο, αφού δεν τη 

διαχώρισε από την ψυχολογία του Skinner, θεωρώντας ότι όπως και ο 

συμπεριφορισμός, εξακολουθούσε να κρατά το άτομο ως κάτι αφηρημένο στις 

αναλύσεις της καθώς και κυρίως απομονωμένο από το κοινωνικό του πλαίσιο70.  

Ο Holzkamp άσκησε κριτική ακόμα και στη θεωρία της συμβολικής 

αλληλεπίδρασης. Θεωρεί ότι η θεωρία αυτή έχει επιτύχει μόνο τη μερική συσχέτιση της 

υποκειμενικότητας των ατόμων με την κοινωνία, αφού αναδεικνύει μεν κάποια 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους, δεν τα θεωρεί δε κοινωνικά υποκείμενα. Δηλαδή, η 

 
68 Danziger, K. (2002).Constructing the Subject. Historical Origins of Psychological Research. Cambridge University Press, pp. 50, 
63, 90 
69 Teo, T. (1998). Klaus Holzkamp and the rise and decline of German Critical Psychology. History of Psychology, 1 (3), 235-253 
American Psychological Association.  
70 Tolman, C. (1994). Psychology, Society and Subjectivity. An Introduction to German Critical Psychology. New York: Routledge, 
pp. 38-46,  52-65 
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θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης, θεωρεί ο Holzkamp, παρουσιάζει τις 

κοινωνικές σχέσεις ως αλληλεπιδραστικές διαδικασίες επικοινωνίας, όμως αυτές 

βασίζονται μόνο στις ατομικές ανάγκες και προσδοκίες. Κατά συνέπεια, πιστεύει ότι  η 

οπτική αυτή δεν αναδεικνύει σε κανένα βαθμό τη σχέση της υποκειμενικότητας με την 

κοινωνία71.  

 

2.3.2. Η υποκειμενικότητα στην Κριτική Ψυχολογία 

 

Η θεωρία της Κριτικής Ψυχολογίας αναπτύχθηκε ως το «αντίβαρο» στην 

επικρατούσα ψυχολογική σκέψη και θεωρία, σύμφωνα με την οποία το άτομο 

μελετάται σαν μια «γενικευμένη εικόνα ανθρώπου», σαν ένας «γενικός οργανισμός» 

και δεν δίνεται έμφαση στις υποκειμενικές του ανάγκες και χαρακτηριστικά, με 

αποτέλεσμα να διατυπώνονται εν τέλει κάποιοι γενικοί νόμοι.  

Τα άτομα, δηλαδή, δεν εξετάζονταν ως ιδιαίτερα άτομα με προσωπικότητα και 

υποκειμενικότητα, αλλά ως δείγματα που παρουσίαζαν κάποια γενικά χαρακτηριστικά 

του ανθρώπινου είδους72,73. Επιπρόσθετα, στην παραδοσιακή ψυχολογία, η 

υποκειμενικότητα είτε απουσίαζε εντελώς είτε εθεωρείτο λάθος η συζήτηση γι’ αυτήν74. 

Προτείνεται έτσι, η δημιουργία μιας ψυχολογίας που «ενημερώνει» για τις κοινωνικές 

εξαρτήσεις του ατόμου, ενδιαφέρεται για την υποκειμενική νοηματοδότηση της 

πραγματικότητας και υιοθετείται η άποψη ότι η ψυχολογία οφείλει να δρα με στόχο την 

απελευθέρωση των ατόμων και την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης75. 

  Με  επιμονή στην αξία διερεύνησης του κοινωνικού πεδίου,  η Κριτική 

Ψυχολογία «λαμβάνει το μέρος» του ατόμου και βλέπει τον άνθρωπο ως υποκείμενο. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ανθρώπινη υποκειμενικότητα θεωρείται αναγκαίο να τεθεί σε 

ένα πλαίσιο, ιστορικά και κοινωνικά76. Και αυτό, γιατί υποστηρίζεται ότι η ψυχολογία 

δεν μπορεί να βασίζεται σε αφηρημένες γενικεύσεις αλλά να είναι σχετική με το 

συγκεκριμένο άτομο-υποκείμενο, δεδομένου ότι μέχρι τώρα η γενική ψυχολογία 

«αρνείτο» την εξέταση της υποκειμενικότητας. 

Η ανάδειξη της υποκειμενικής νοηματοδότησης της πραγματικότητας μέσω της 

μελέτης της υποκειμενικότητας του ατόμου προσλαμβάνει άλλη σημασία, σε αντίθεση 
 

71 Tolman, C. (1994). Psychology, Society and Subjectivity. An Introduction to German Critical Psychology. New York: Routledge, 
pp. 44-45 
72 Danziger, K. (2002).Constructing the Subject. Historical Origins of Psychological Research. Cambridge University Press 
73 Tolman, W.C.(2006). Critical Psychology: An Overview. In: Tolman, W.C., Mairs, W. (2006). Critical Psychology. 
Contributions to an Historical Science of the Subject. Cambridge University Press, pp. 1-22 
74 Tolman, C. (1994). Psychology, Society and Subjectivity. An Introduction to German Critical Psychology. New York: Routledge, 
p. 39 
75 Fox, D. & Prilleltensky, I. (2003). Κριτική Ψυχολογία: Εισαγωγή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 179-208 
76 Dreier, O. (1994). Personal locations and perspectives – Psychological aspects of social practice. In Engelested, N. Psychological 
Yearbook, University of Copenhagen, Volume 1, Copenhagen: Museum tusculanum Presss, pp. 63-90.  
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με τη σημασία του όρου «υποκείμενο» στα πειράματα της παραδοσιακής ψυχολογίας, ο 

οποίος χρησιμοποιείτο απλά για την περιγραφή όσων ασθενών έχρηζαν κλινικής 

θεραπείας77. 

Η έμφαση όμως στις ατομικές ψυχολογικές διαδικασίες, οδηγεί την έρευνα σε μια 

ατομική-προσωπική ψυχολογία, η οποία κάνει σαφή την οπτική του κάθε ατόμου μέσα 

στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο είναι τοποθετημένο και στις ενέργειες, τις σκέψεις, τα 

συναισθήματά του. Δηλαδή, ο κόσμος δίνεται στο κάθε υποκείμενο ως «η άποψή μου 

στο πρώτο πρόσωπο» , ,78 79 80. 

Σε αντίθεση λοιπόν με την παραδοσιακή, η Κριτική Ψυχολογία θεωρεί γενικά ότι το 

άτομο και η κοινωνία αλληλοπλέκονται σε τέτοιο θεμελιώδη βαθμό ώστε δεν είναι 

δυνατόν να διαχωριστούν με κανένα λογικό τρόπο. Τα άτομα και  ο κοινωνικός κόσμος 

όπου κατοικούν είναι ένα και το αυτό, δύο τρόποι για να μελετηθεί το ίδιο φαινόμενο 81.  

Η συμπεριφορά δηλαδή ενός ατόμου μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο στο πλαίσιο 

της αλληλεπίδρασής του με άλλους ανθρώπους εντός των κοινωνικά κατασκευασμένων 

θεσμών. Αυτή η αλληλεπίδραση με τους άλλους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των 

υποκειμένων, διαμορφώνει τις αξίες, τους στόχους και την εικόνα για τον εαυτό82. 

Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης του θεωρητικού πλαισίου της Κριτικής Ψυχολογίας 

κινούνται γύρω από δύο έννοιες: το ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης του ανθρώπου και τις 

κοινωνικές διαμεσολαβήσεις για τη διαμόρφωση της εκάστοτε υποκειμενικότητάς του. 

Συμπερασματικά, θεωρείται ότι η πραγματικότητα και η συνείδηση πάντοτε 

διαμεσολαβούνται από το κοινωνικό και το ιστορικό τους πλαίσιο83. Αυτό που τονίζεται 

ιδιαίτερα είναι ότι η γνώση δεν αποτελεί αντικειμενική αντανάκλαση της 

πραγματικότητας, αλλά εξαρτάται από μεταβαλλόμενους ιστορικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες84. 

Αποτέλεσμα αυτών των θεωρητικών παραδοχών είναι η υιοθέτηση της φιλοσοφικής 

έννοιας του ιστορικού και διαλεκτικού υλισμού. Οπόταν, στο θεωρητικό πλαίσιο της 

Κριτικής Ψυχολογίας περιλαμβάνεται η μαρξιστική θεωρία με τους εξής τρόπους: 

 
77 Danziger, K. (2002).Constructing the Subject. Historical Origins of Psychological Research. Cambridge University Press, pp. 53-
54 
78 Dreier, O. (1994). Personal locations and perspectives – Psychological aspects of social practice. In Engelested, N. Psychological 
Yearbook, University of Copenhagen, Volume 1, Copenhagen: Museum tusculanum Presss, pp. 63-90 
79Ratcliffe, M. (2002). Husserl and Nagel on Subjectivity and the Limits of Physical Objectivity. Continental Philosophy Review, 
35, pp. 353-377 
80 Papadopoulos, D. (2008). In the ruins of representation: Identity, individuality, subjectification. British Journal of Social 
Psychology, 47, pp. 139-165. 
81 Holzkamp-Osterkamp, U. (1991). Personality: Self-Actualization in Social Vacuums. In Tolman, C. & Maiers, W. (eds), Critical 
Psychology: Contributions to an Historical Science of thw Subject, pp160-179, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 160-
179 
82 Fox, D. & Prilleltensky, I. (2003). Κριτική Ψυχολογία: Εισαγωγή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 42-44 
83 Tolman, C. (1994). Psychology, Society and Subjectivity. An Introduction to German Critical Psychology. New York: Routledge, 
pp. 37-51, 17-18, 95 
84 Holzkamp-Osterkamp, U. (1991). Personality: Self-Actualization in Social Vacuums. In Tolman, C. & Maiers, W. (eds), Critical 
Psychology: Contributions to an Historical Science of the Subject, pp160-179, Cambridge: Cambridge University Press, pp.160-179 
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πρώτον, δίνεται έμφαση στην ιστορία ως μια εξελικτική διαδικασία, η κατανόηση της 

οποίας επιτρέπει την εξήγηση των υπαρχουσών συνθηκών. Δεύτερον, θέτει ως βασική 

παραδοχή της την αποδοχή της διαλεκτικής ενότητας του ατόμου με την κοινωνία, 

μέσω της οποίας στοχεύει στην υπερνίκηση της ψυχολογίας του αφηρημένου 

υποκειμένου σε ένα μη καθορισμένο κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο παρουσίαζε η 

παραδοσιακή ψυχολογία85. 

Στο σημείο αυτό, ο Holzkamp κάνει μια βασική διάκριση μεταξύ των λέξεων social 

και societal, οι οποίες στην αγγλική γλώσσα ταυτίζονται, ενώ στη γερμανική 

διαχωρίζονται, εκπροσωπώντας δύο διαφορετικές έννοιες (sozial and gesellschaftlich). 

Ο λόγος που οδηγείται σε αυτή τη διάκριση είναι για να ασκήσει κριτική στην 

παραδοσιακή ψυχολογία, η οποία περιόρισε την έρευνά της στο social και δεν την 

επέκτεινε στο societal, κάτι που προσπαθεί να κάνει η Κριτική Ψυχολογία.  

Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι οι σχέσεις που βασίζονται στο social (κοινωνική ύπαρξη) 

αντιπροσωπεύουν καλύτερα τις κοινωνίες των ζώων, αφού υποδηλώνουν μια απλή και 

στοιχειώδη συνύπαρξη. Δηλαδή, στις κοινωνίες των ζώων, διαμέσου των αιώνων, τα 

συστήματα οργάνωσης παρέμειναν στάσιμα, αφού βασίζονται αποκλειστικά στη 

βιολογία, χωρίς να επηρεάζονται από τον εκάστοτε χώρο διαμονής. 

Αντίθετα, οι σχέσεις που βασίζονται στο societal (κοινωνική συνύπαρξη), 

αντιπροσωπεύουν καλύτερα τις κοινωνίες των ανθρώπων. Οι άνθρωποι αναπτύσσουν 

τις υποκειμενικότητές τους ως ανταπόκριση στο Πότε και το Πού ζουν, δηλαδή 

ανάλογα με την εποχή, το χώρο και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις διαμορφώνουν και τα νοήματα που καθορίζουν και καθορίζονται 

αντίστοιχα από το γεωγραφικό, το κοινωνικό και το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο 

παρατηρούνται. Ουσιαστικά, παρατηρείται δόμηση σχέσεων εξουσίας, προσπάθεια για 

κατάκτηση του ενός από τον άλλο, ανάπτυξη πολιτισμικών αξιών, τα οποία διαφέρουν 

από εποχή σε εποχή και από τόπο σε τόπο. Σημειωτέον ότι τις ανθρώπινες κοινωνίες, σε 

αντίθεση με τις ζωικές, τις αφορά η επιβίωση όχι μόνο ως βιολογικών όντων, αλλά και 

ως πολιτισμικών. 

Βάσει των παραπάνω, η διαμόρφωση της υποκειμενικότητας κατατάσσεται στις 

societal (σχέσεις κοινωνικής συνύπαρξης) και όχι στις social (κοινωνικής ύπαρξης) 

σχέσεις,  οι οποίες περιλαμβάνουν τις υποκειμενικές ανάγκες των ατόμων, τις 

υποκειμενικές νοηματοδοτήσεις της ζωής τους, την  ιστορική προσέγγιση της 

βιογραφίας του καθενός και τις διαπραγματεύσεις νοημάτων.  

 
85 Tolman, C. (1994). Psychology, Society and Subjectivity. An Introduction to German Critical Psychology. New York: Routledge, 
pp. 46-47 
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Η ανάπτυξη ακόμα της υποκειμενικότητας, κατά τον Holzkamp, διαμορφώνεται 

μέσω της κοινωνικής συνύπαρξης με άλλα άτομα, διαμέσου των διυποκειμενικών 

διαντιδράσεων, της επίδρασης του κοινωνικού πλαισίου και των σχέσεων εξουσίας που 

αυτό επιβάλλει.  Το πρόβλημα όσον αφορά τα υποκειμενικά ενδιαφέροντα, για 

παράδειγμα, δεν παρουσιάζεται στους ποντικούς ή στα ανώτερα θηλαστικά με τον 

τρόπο που εμφανίζεται στους ανθρώπους. Το οποιοδήποτε κοινωνικό κίνημα δείχνει 

ξεκάθαρα τα υποκειμενικά ενδιαφέροντα και τις υποκειμενικές ανησυχίες που 

αναδύονται και ανήκουν στις σχέσεις κοινωνικής συνύπαρξης (societal) μεταξύ των 

ανθρώπων και στην ιστορική τους ύπαρξη86.  

Στο σημείο αυτό φαίνεται καθαρά ότι βασικός στόχος της Κριτικής Ψυχολογίας 

είναι η μελέτη της υποκειμενικότητας του κάθε ξεχωριστού και ιδιαίτερου ατόμου, 

μέσω όμως των διαμεσολαβήσεων που αυτή δέχεται από το εκάστοτε κοινωνικό 

πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται γεωγραφικά και χρονικά.  

Δεδομένου ότι η Κριτική Ψυχολογία μελετά την υποκειμενικότητα του κάθε 

ιδιαίτερου ατόμου, μια από τις διαφοροποιήσεις της από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις 

είναι ότι συμπεριλαμβάνει και δίνει λόγο και στις παραδοσιακά «απούσες» ομάδες 

έρευνας, όπως στις γυναίκες, στις εθνικές μειονότητες και στα άτομα με ειδικές 

ανάγκες και περιλαμβάνει έτσι το φεμινισμό και τον πολυπολιτισμό ως βασικές και 

αποδεκτές ιδέες για ακαδημαϊκά προγράμματα έρευνας87.  

Ανακεφαλαιώνοντας ως προς τις βασικές θεωρητικές παραδοχές της Κριτικής 

Ψυχολογίας, σημειώνονται οι βασικοί άξονες ως εξής: οι ανθρώπινες σχέσεις είναι 

σχέσεις κοινωνικής συνύπαρξης (societal) και όχι απλά κοινωνικής ύπαρξης (social). 

Επιπρόσθετα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στη μελέτη του κάθε ξεχωριστού υποκειμένου, 

ως προς το πώς διαμορφώνεται η υποκειμενικότητά του, η οποία τοποθετείται στις 

εκάστοτε κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες, ενώ διαμορφώνεται ανάλογα με τις 

κοινωνικές και ιστορικές διαμεσολαβήσεις που δέχεται. Βάσει αυτών των θεωρητικών 

παραδοχών εισάγεται ο όρος της «κοινωνικά διαμεσολαβημένης υποκειμενικότητας». 

 

2.3.3. Κοινωνικά διαμεσολαβημένη υποκειμενικότητα 

 

Ο όρος της κοινωνικά διαμεσολαβημένης υποκειμενικότητας εξάγεται από τις 

μελέτες της Κριτικής Ψυχολογίας του Holzkamp και αναφέρεται στη διαλεκτική σχέση 

 
86 Tolman, C. (1994). Psychology, Society and Subjectivity. An Introduction to German Critical Psychology. New York: Routledge, 
pp. 37-38 
87 Teo, T. (1998). Klaus Holzkamp and the rise and decline of German Critical Psychology. History of Psychology, 1 (3), 235-253. 
American Psychological Association.  
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ατόμου-κοινωνίας. Η έννοια αυτή υποδηλώνει ότι η βιωμένη εμπειρία του ατόμου 

διαμεσολαβείται από το κοινωνικό πλαίσιο και είναι αποτέλεσμα αυτού88.  

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η κοινωνικά διαμεσολαβημένη υποκειμενικότητα 

αναφέρεται στο πώς τα άτομα θεμελιώνουν και νοηματοδοτούν την κοινωνική τους 

δράση σε σχέση με τους προσανατολισμούς που διαμορφώνονται στον ευρύτερο 

κοινωνικό χώρο και σε σχέση με  τον τρόπο που αυτοί διαμεσολαβούνται και 

ερμηνεύονται ως δυνατότητες ή ως περιορισμοί δράσης στον υποκειμενικό χώρο 

ζωής89. 

Η πιο κάτω σχηματοποίηση του κοινωνικού χώρου βοηθά στην κατανόηση των 

πεδίων,  ως προς τις ιδιαιτερότητές τους και ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις. 

 

Σχήμα 1 : Κοινωνικά πεδία και σχέσεις μεταξύ τους90

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ                  

              

Κοινωνικά νοήματα 

Κοινωνικοί λόγοι που εμπεριέχουν προσανατολισμούς – Υποκειμενικές θεμελιώσεις 

 

Υποκειμενικοί  προσανατολισμοί ως αποτέλεσμα αντιπαράθεσης με κοινωνικά 

νοήματα και κοινωνικές προϋποθέσεις  

 

 

Η σχέση του ατόμου με τις κοινωνικές δομές και τις σημασίες τους δεν είναι άμεση 

αλλά μια σχέση κοινωνικής διαμεσολάβησης των ατομικών συνθηκών. Το άτομο 

αποκτά μια σχέση δυνατότητας για συμμετοχή στην παραγωγή και τη χρήση των 

κοινωνικών δομών και σημασιών91. 

Το ότι τα νοήματα για τους ανθρώπους είναι κοινωνικά δομημένα και η σημασία 

τους είναι κοινωνικά διαμεσολαβημένη φαίνεται στις διατροφικές τους συνήθειες σε 

                                                 
88 Roth, W.M., Lawless, D.V. & Tobin, K. (2000). Coteaching, Gogenerative Dialoguing as Praxis of Dialectic Method. Forum: 
Qualitative Social Research, 1 (3), pp. 1-21 
89 Γκόβαρης, Χ., (2000), Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αλλοδαποί μαθητές: Παρατηρήσεις για τη δημιουργία μιας σχέσης 
αντιστοιχίας μεταξύ εκπαιδευτικών στόχων και υποκειμενικών αναγκών μάθησης, στο Σκούρτου, Ε. (Επιμ.), Τετράδια εργασίας 
Νάξου. Διγλωσσία, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σσ. 17-34. Διαθέσιμο στο: www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou.    Ανασύρθηκε 
στις 17.8.08, σ. 18 
90 Γκόβαρης, Χ. (2001). Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός, σελ. 70 

 

91 Holzkamp, K. (1983). Grundlegung der Psychologie. Frankfurt/M: Kampus Verlag, pp 236-241, στο: Γκότοβος, Κ., & Πανταζής, 
Π. (2006). Η σχολική μάθηση από τη σκοπιά του μαθητή. Η συνεισφορά της Κριτικής Ψυχολογίας. Ψυχολογία, 13(4). Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα, σ. 89 

http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/anamorfosi/govaris/%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%20%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82.pdf
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σχέση με τα ζώα: τα ζώα έχουν μια άμεση σχέση με το φαγητό.  Όταν νιώσουν έντονα 

το αίσθημα της πείνας θα προσπαθήσουν άμεσα και ίσως με κάπως βίαιο τρόπο να 

αρπάξουν την τροφή τους. Οι άνθρωποι, έστω και αν βρίσκονται κάπου 

απομακρυσμένα και μόνοι, τείνουν να τρωνε σε καθορισμένες ώρες, να κάθονται με 

συγκεκριμένο τρόπο και να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες και κοινωνικά καθορισμένες 

πρακτικές. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται το φαγητό ως απλή λήψη τροφής 

που θα ικανοποιήσει μια στιγμή πείνας, αλλά η διαδικασία της λήψης τροφής 

περιλαμβάνει διάφορα πολιτισμικά νοήματα: το φαγητό είναι κοινωνική παραγωγή 

νοήματος92. 

Το  σχήμα 1  και το αναφερθέν παράδειγμα, φανερώνουν  ότι η  σχέση του 

υποκειμένου και των κοινωνικών δομών δεν είναι άμεση, αλλά πάντα 

διαμεσολαβημένη, και ότι η πιο σημαντική διαμεσολάβηση είναι «το νόημα». Τα άτομα 

ανταποκρίνονται στα πράγματα όπως αυτά τα διαμορφώνουν να είναι. Και σε αντίθεση 

με άλλα ζώα, ο κόσμος των ανθρώπων κυριαρχείται από νοήματα  και όχι μόνο από 

φυσικά αντικείμενα93. 

Η διαφορά των ζώων από τους ανθρώπους φαίνεται και από τη χρήση των 

εργαλείων. Τα εργαλεία στις ανθρώπινες κοινωνίες διαμεσολαβούν τη σχέση των 

ατόμων με τον υλικό κόσμο που τα περικλείει και αποτελούν ένα μέσο και όχι 

αυτοσκοπό για την ικανοποίηση αναγκών 94. 

Η γενική φόρμα παραγωγής και χρήσης των εργαλείων, κατά τον Holzkamp, 

διατυπώθηκε από πολύ παλιά. Tο νέο είδος εργαλείου στις ανθρώπινες κοινωνίες, 

δημιουργήθηκε για κοινή χρήση. Αναπόφευκτα, στο πέρασμα των χρόνων επικράτησε 

η  παραγωγή εργαλείων για άλλους και επιτεύχθηκε η  δημιουργία κοινωνικής 

διαδικασίας παραγωγής95. 

Τα υποκείμενα συνεπώς αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν τις κοινωνικές 

προϋποθέσεις όπως αυτές διαμεσολαβούνται στο «χώρο τους» μέσω των κοινωνικών 

λόγων96.  

Ένα παράδειγμα διαμεσολαβημένης ικανοποίησης αναγκών αποτελεί ένα άτομο το 

οποίο μπορεί να ασχολείται με διάφορα έντυπα σε ένα γραφείο. Αυτά τα έντυπα δεν 

ικανοποιούν άμεσα τις ανάγκες του για φαγητό, ντύσιμο, μετακινήσεις, ούτε κάποιες 

 
92 Tolman, C. (1994). Psychology, Society and Subjectivity. An Introduction to German Critical Psychology. New York: Routledge, 
p. 102 
93 Tolman, C. (2006). Critical Psychology: An Overview. In Tolman, C. & Maiers, W. (eds), Critical Psychology: Contributions to 
an Historical Science of the Subject.  Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1-22, p. 14-16 
94 Tolman, C. (2006). Critical Psychology: An Overview. In Tolman, C. & Maiers, W. (eds), Critical Psychology: Contributions to 
an Historical Science of the Subject.  Cambridge: Cambridge University Press, pp. 13-15 
95 Holzkamp, K. (1991). Experience of Self and Scientific Objectivity. In Tolman, C. & Maiers, W. (eds), Critical Psychology: 
Contributions to an Historical Science of the Subject, Cambridge: Cambridge University Press pp. 65-80 
96 Γκόβαρης, Χ. (2001). Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός, σ. 71 
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πολιτιστικές ανάγκες. Αν το άτομο χρειάζεται φαγητό, θα πάει σε μια υπεραγορά, αν 

θέλει ρούχα θα πάει σε κάποιο κατάστημα, αν θέλει να μετακινηθεί θα χρησιμοποιήσει 

κάποιο μέσο μεταφοράς, θα πάει σε θέατρο, εκθέσεις, θα ακούσει ραδιόφωνο, θα δει 

τηλεόραση και θα πάει σινεμά για την πολιτιστική του ευχαρίστηση. Η ασχολία έτσι με 

τα έντυπα συνεισφέρει στην ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Η συμμετοχή στην 

εργασία, με τη διαμεσολάβηση του μισθού, δίνει στο άτομο το «δικαίωμα» για 

συμμετοχή στο σύστημα 97.  

Οι διαμεσολαβήσεις όμως ως προς τη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας του 

ατόμου είναι κοινωνικές. Το κοινωνικό πεδίο χωρίζεται σε τρία επίπεδα ως εξής: το 

μάκρο επίπεδο, το μέσο επίπεδο και το μίκρο επίπεδο.  

Το μάκρο επίπεδο περιλαμβάνει τους κοινωνικούς θεσμούς, την εξουσία και τις 

επικρατούσες κοινωνικές νόρμες..  

Το μέσο επίπεδο αποτελείται από οργανισμούς στα πλαίσια των οποίων 

κοινωνικοποιείται το άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του (σχολείο, εκκλησία, 

επάγγελμα).  

Το μίκρο επίπεδο, τέλος, περιγράφει όλες τις στενές σχέσεις του ατόμου και την 

ανάπτυξή του μέσα στον πρωταρχικό οργανισμό κοινωνικοποίησης, την οικογένεια.  

 Σημειώνεται ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση του μίκρο, του μέσο και του μάκρο 

επιπέδου. Για παράδειγμα, κάποιες γυναίκες βιώνουν το σεξισμό στις οικογένειες και 

στις στενές σχέσεις τους στο μίκρο επίπεδο καθώς και στην εργασία, στο σχολείο και 

στο θρησκευτικό περιβάλλον του μέσο επιπέδου. Και τα δύο αυτά επίπεδα 

επηρεάζονται από το ευρύτερο μάκρο επίπεδο, τις κοινωνικές δηλαδή νόρμες που 

παρουσιάζουν τις γυναίκες ως αντικείμενα, την κοινωνικοοικονομική ανισότητα και τις 

κοινωνικές πολιτικές που βλάπτουν τις γυναίκες98.  

Ως προς τη σύνθεση και το περιεχόμενο των κοινωνικών δομών, αλλά και τη σχέση 

του ατόμου με αυτές, ενδιαφέρον παρουσιάζει η οπτική του Kerckhoff, ο οποίος επίσης  

διακρίνει τρία επίπεδα: το μίκρο, το μέσο και το μάκρο. Στο πρώτο επίπεδο 

κατατάσσεται η οικογένεια (μίκρο), στο επόμενο η δομή του σχολείου (μέσο) και στο 

τρίτο το περιβάλλον έξω από τα σχολεία (μάκρο). Αυτά τα επίπεδα αλληλεπιδρούν ή 

αλληλοεπικαλύπτονται. Σημειώνεται επίσης ότι τα κοινωνικά πλαίσια δεν είναι στατικά 

και δεν επηρεάζουν όλα τα άτομα με τον ίδιο τρόπο99. 

 
97 Tolman, C. (1994). Psychology, Society and Subjectivity. An Introduction to German Critical Psychology. New York: Routledge, 
p. 108 
98 Fox, D. & Prilleltensky, I. (2003). Κριτική Ψυχολογία: Εισαγωγή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 342 
99 Kayongo-Male, D., Lee, B. M. (2004). Macro and micro factors in ethnic identity construction and educational outcomes: 
minority university students in the People’ s Republic of China. Race Ethnicity and Education. Vol 7 (3), pp. 277-305 
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Αναπόφευκτα, οι κατηγορίες με βάση τις οποίες τα άτομα αντιλαμβάνονται τον 

κόσμο και τον εαυτό τους μέσα σε αυτόν, φέρουν τη σφραγίδα του κοινωνικού και 

πολιτισμικού πλαισίου μέσα στο οποίο διαμορφώνονται και των ιεραρχικών σχέσεων 

που το συγκροτούν100.   

Βέβαια, οι διάφοροι κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες που δύναται να 

διαμορφώσουν την υποκειμενικότητα, είναι διαφορετικοί για το κάθε άτομο. Και αυτό, 

γιατί το κάθε άτομο ανάλογα με την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει, το είδος της 

οικογένειας στην οποία μεγαλώνει, το είδος του σχολείου στο οποίο θα φοιτήσει, την 

εθνικότητά του καθώς και άλλες κοινωνικές πραγματικότητες που παρεμβάλλονται 

μονίμως στις διεργασίες ανάπτυξης της προσωπικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής, θα έχει διαφορετικές διαμεσολαβήσεις και ανάλογα θα αναπτύξει και 

διαφορετικές υποκειμενικότητες 101.  

Πρόσθετα, η κοινωνική διαμεσολάβηση αποτελείται από τη δυναμική σχέση μεταξύ 

τριών παραγόντων: του ιστορικού καθορισμού της κοινωνικής στρωμάτωσης, της 

θέσης που τα άτομα έχουν σε αυτή τη στρωμάτωση και των έμμεσων εμπειριών ζωής 

τους ή της κατάστασης των υποκειμένων.  

Δηλαδή, η συνείδηση των πιθανοτήτων για δράση για το κάθε άτομο σε ένα 

συγκεκριμένο μοτίβο εννοιών και νοημάτων, συμβαίνει ανάλογα με τη θέση, την 

κατάσταση και την υποκειμενική πραγματικότητα του καθενός102.  

Το κάθε υποκείμενο,  ανάλογα με τη θέση του στην κοινωνία, βιώνει διαφορετικές 

καταστάσεις ζωής, οι οποίες διαμορφώνουν και διαφορετικά τις δυνατότητες δράσης 

του και άρα την υποκειμενικότητά του. Υπάρχουν δηλαδή οι υποκειμενικές περιοχές 

πιθανοτήτων δράσης103. Άρα, η υποκειμενική κατάσταση είναι διαμεσολαβημένη από 

τη θέση που κατέχει κάποιος/α στην κοινωνική δομή. Η κατάσταση, η θέση του 

ατόμου, αναπαριστά τότε μια σειρά από πιθανότητες και δυνατότητες δράσης, ανάλογα 

με τη συγκεκριμένη θέση104. 

Το άτομο, λοιπόν, ως υποκείμενο καθορίζει και διευκρινίζει τους στόχους του, τα 

ενδιαφέροντά του, σε σχέση με τους συνολικούς στόχους του πλαισίου. Από τη δική 

του συγκεκριμένη θέση, έχει συγκεκριμένες ευκαιρίες, ενδιαφέροντα και λόγους για να 

συμμετέχει κάπου. Γι’ αυτό, αν θέλει κάποιος να έχει πρόσβαση στη συνείδηση, στο 

 
100 Ανδρούσου, Α., Ασκούνη, Ν., Μάγος, Κ., & Χρηστίδου-Λιοναράκη, Σ. (2001). Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και 
Κοινωνικές Ανισότητες. Τόμος Β: Εθνοπολιτισμικές διαφορές στην Εκπαίδευση. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σ. 98 
101 Fox, D. & Prilleltensky, I. (2003). Κριτική Ψυχολογία: Εισαγωγή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 194-195 
102 Tolman, C. (1994). Psychology, Society and Subjectivity. An Introduction to German Critical Psychology. New York: Routledge, 
pp. 101-104, 107-114 
103 Holzkamp, K. (1991). Experience of Self and Scientific Objectivity. In Tolman, C. & Maiers, W. (eds), Critical Psychology: 
Contributions to an Historical Science of the Subject, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 65-80 
104 Tolman, C. (1994). Psychology, Society and Subjectivity. An Introduction to German Critical Psychology. New York: Routledge, 
pp 101-114 
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νόημα, στη γνώση και στις ικανότητες των υποκειμένων, τότε πρέπει να τις πλησιάσει 

υπό την τοπική τους θέση, σε σχέση όμως πάντα με το πλαίσιο105. 

Εν συνεχεία, όπως υποστηρίζει ο Holzkamp, oι ανθρώπινες ενέργειες και οι 

υποκειμενικές καταστάσεις στις οποίες ανήκουν, είναι συνειδητοποιήσεις των γενικών 

κοινωνικών πιθανοτήτων τους για δράση. Σημειώνει επίσης ότι αυτό το διυποκειμενικό 

πλαίσιο νοημάτων και λογικής δεν μπορεί να το μελετήσει η παραδοσιακή ψυχολογία, 

αφού αποκλείει τις κοινωνικές επιδράσεις από τις μελέτες της106. Ουσιαστικά, αναλύει 

τις ανθρώπινες δραστηριότητες με τις έννοιες: γενική ικανότητα δράσης και περιοριστική 

ικανότητα δράσης στα πλαίσια της κοινωνίας και του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο το 

υποκείμενο διαβιεί107. 

Σημαντική κοινωνική διαμεσολάβηση ως προς τη διαμόρφωση της 

υποκειμενικότητας των ατόμων αποτελεί και η δι- υποκειμενική επαφή, αφού η 

ατομική υποκειμενικότητα αναδύεται και εκδηλώνεται και ως διυποκειμενικότητα108. 

Άρα, οι δυνατότητες δράσης δεν είναι νοητές μόνο ως προς τον εαυτό των 

υποκειμένων, αλλά και προς τους άλλους. Η υποκειμενικότητα αναδύεται μόνο μέσα σε 

ένα κοινωνικό πλαίσιο. Τα νοήματα για ατομικές βάσεις για δράση εντοπίζονται στις 

δομές νοημάτων του κοινωνικού κόσμου του ατόμου .  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διυποκειμενικής δημιουργίας νοημάτων, αποτελεί 

η θέαση της εικόνας ενός ατόμου το οποίο έχει ένα καρφί στα δόντια, μια εικόνα στη 

μασχάλη και ένα σκεπάρνι. Λόγω της ύπαρξης κοινού νοήματος, είναι εμφανές στα 

υποκείμενα που παρατηρούν το άτομο αυτό,  από την κοινή τους εμπειρία, ότι θα πάει 

να κρεμάσει την εικόνα στον τοίχο.  Αν κάποιο άτομο δε γνωρίζει το κοινό αυτό νόημα 

και την κοινή αυτή σύμβαση, τότε ίσως εκλάβει το περιστατικό αυτό ως επικίνδυνο109. 

Η ύπαρξη, οπόταν,  των οποιωνδήποτε Άλλων στο κοινωνικό πλαίσιο του ατόμου, 

συμβάλλει μέσω της δημιουργίας κοινών νοημάτων και συμβάσεων στην ανάλογη 

διαμόρφωση των υποκειμενικών νοηματοδοτήσεών του. Στο έργο του Lacan, ο Άλλος 

εμπεριέχει πολλές σημασίες. Μπορεί να αποτελεί ένα χώρο, έναν πατέρα, ένα σημείο, 

ένα άτομο με το οποίο κάνει κάποιος διάλογο, το ασυνείδητο, τη γλώσσα ή ακόμα έναν 

 
105 Dreier, O. (1994). Personal locations and perspectives – Psychological aspects of social practice. In Engelested, N. Psychological 
Yearbook, University of Copenhagen, Volume 1, Copenhagen: Museum tusculanum Presss, pp. 63-90.  
106 Holzkamp, K. (1991). Experience of Self and Scientific Objectivity. In Tolman, C. & Maiers, W. (eds), Critical Psychology: 
Contributions to an Historical Science of the Subject, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 65-80 
107 Teo, T. (1998). Klaus Holzkamp and the rise and decline of German Critical Psychology. History of Psychology, 1 (3), 235-253. 
American Psychological Association.  
108 Tolman, C. (1994). Psychology, Society and Subjectivity. An Introduction to German Critical Psychology. New York: Routledge, 
p. 111 
109 Holzkamp, K. (1991). Experience of Self and Scientific Objectivity. In Tolman, C. & Maiers, W. (eds), Critical Psychology: 
Contributions to an Historical Science of the Subject, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 65-80 
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πολιτισμό. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι το άτομο στη διάρκεια της ζωής του, κατά 

την επαφή του με ό,τι Άλλο, συνεχώς επανα-διαμορφώνεται110. 

Η κοινωνικά διαμεσολαβημένη υποκειμενικότητα του ατόμου αποτελεί εν τέλει, τη 

μελέτη του πώς διαμορφώνονται οι υποκειμενικές νοηματοδοτήσεις που δίνουν τα 

άτομα στις δράσεις τους, ανάλογα με τις κοινωνικές διαμεσολαβήσεις που δέχονται από 

το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται. Δηλαδή, το κάθε άτομο αναπτύσσει 

διαφορετική υποκειμενικότητα λόγω του ότι δέχεται στην πορεία της ζωής του 

διαφορετικές διαμεσολαβήσεις.  

Κατά συνέπεια η γνώση, τα συναισθήματα, τα κίνητρα των πραγματικών 

ανθρώπων μπορούν να μελετηθούν και να γίνουν αντιληπτά μόνο υπό τους όρους των 

κοινωνικών τους διαμεσολαβήσεων και της απαραίτητης θεωρίας του πώς η κοινωνία 

λειτουργεί111. Δεν προσλαμβάνουν όλα τα υποκείμενα με τον ίδιο τρόπο τα 

σημαινόμενα, επειδή αποτελούν διαφορετικές υποκειμενικότητες112. Γι’ αυτό και οι 

έρευνες που αφορούν την υποκειμενικότητα δεν υπάρχει ανάγκη να κάνουν γενικεύσεις 

για τα άτομα, αλλά να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμεσολαβούν 

στην κάθε ξεχωριστή περίπτωση.  

Στόχος της Κριτικής Ψυχολογίας είναι να δίνεται έμφαση στην προσωπική 

κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει τις παρελθοντικές και τις μελλοντικές προσδοκίες 

της συνολικής και μοναδικής βιογραφίας του κάθε ατόμου. Αυτή η μοναδική βιογραφία 

είναι υποκειμενικά βιωμένη113.  

Κατ’ αναλογία, στη θεωρία του Holzkamp για τη μάθηση, το υποκείμενο της 

μάθησης αποτελεί το κέντρο της προσοχής, αφού το πώς το κάθε άτομο αντιλαμβάνεται 

την πραγματικότητα συνδέεται με τις δικές του νοηματοδοτήσεις μέσω των 

διαμεσολαβήσεων που δέχεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσής του αλλά 

και από το  πώς αντιλαμβάνεται με ατομικό τρόπο τις ίδιες συνθήκες που μοιράζεται με 

κάποιον άλλο114 .  

Αποτελεί έτσι βασικό στοιχείο ότι το κάθε άτομο χαρακτηρίζεται από την 

υποκειμενικότητά του. Δηλαδή, την ικανότητά του να συμπεριφέρεται ενεργά απέναντι 

 
110 Appel, S. (2004). Lacan, Representation, and Subjectivity: Some Implications for Education. In J. D. Marshal (ed), 
Poststructuralism, Philosophy, Pedagogy, pp. 99-117, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.  
111 Tolman, C. (1994). Psychology, Society and Subjectivity. An Introduction to German Critical Psychology. New York: Routledge, 
p. 95 
112 Appel, S. (2004). Lacan, Representation, and Subjectivity: Some Implications for Education. In J. D. Marshal (ed), 
Poststructuralism, Philosophy, Pedagogy, pp. 99-117, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.  
113 Grotlueschen, A., & Root, M. (2003). Klaus Holzkamp’ s learning theory and school of criticism. http://www.anke-
grotlueschen.de Ανασύρθηκε στις 30.8.2008 
114 Grotlueschen, A., & Root, M. (2003). Klaus Holzkamp’ s learning theory and school of criticism. http://www.anke-
grotlueschen.de Ανασύρθηκε στις 30.8.2008 
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στις κοινωνικές δυνατότητες για δράση, αλλά και απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό και 

τις κοινωνικές του ανάγκες115. 

 

Το πλαίσιο της Κριτικής Ψυχολογίας ως προς την ανάγκη μελέτης της κοινωνικά 

διαμεσολαβημένης υποκειμενικότητας των ατόμων, θα ακολουθήσει και η παρούσα 

εργασία.  

Και αυτό, γιατί αναλύοντας τον επίκαιρο κοινωνικό λόγο σε σχέση με τα άτομα 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, παρατηρείται ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν 

παρουσιάζονται ως συγκεκριμένα πρόσωπα αλλά ως «απρόσωποι εκπρόσωποι» της 

χώρας καταγωγής τους116. Παρατηρείται δηλαδή το φαινόμενο στη διαμόρφωση των 

προγραμμάτων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της αντιμετώπισης των διαφορετικών 

ως προς την εθνική καταγωγή μαθητών ως ομοιογενούς ομάδας και όχι ως ξεχωριστών 

ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες μάθησης.  

Αντιμετωπίζονται, ως «γενικευμένες εικόνες ανθρώπου» οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν και όλα τα άτομα της ίδιας προέλευσης. Επιπρόσθετα, γίνονται 

υποθέσεις από κάποιους ερευνητές ή σχεδιαστές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 

τις μαθησιακές τους ανάγκες χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ή να διερευνώνται οι 

πραγματικές και σημαντικές γι’ αυτά.  

 Αυτή η αντιμετώπιση, δηλαδή η αποπροσωποποίηση των μεταναστών και η μη 

αναγνώρισή τους ως άτομα με ιδιαίτερη βιογραφία και ιδιαίτερες ανάγκες117, είναι 

ταυτόσημη με αυτήν της παραδοσιακής ψυχολογίας ως προς τη μελέτη του ανθρώπου 

ως αφηρημένης έννοιας. 

Όμως, στο εσωτερικό των μειονοτικών ομάδων έχουν διαπιστωθεί διαφορές στην 

επίδοση ως προς το φύλο ή άλλες παραμέτρους θρησκευτικές, ή ακόμα πολιτισμικές. 

Πολλοί δε ερευνητές ασκούν κριτική στο γεγονός ότι δίνονται ερμηνείες για τους 

μετανάστες που δεν λαμβάνουν υπόψη τις παραλλαγές που μπορεί να υπάρχουν στο 

εσωτερικό αυτής της ομάδας, και προτείνουν ερμηνευτικά σχήματα που αποφεύγουν 

 
115 Holzkamp, K. (1993). Lernen: Subjektwissenschaftliche Grundlegung. Frankfurt/M.: Campus Verlag, p. 21: Στο Γκότοβος, Κ., & 
Πανταζής, Π. (2006). Η σχολική μάθηση από τη σκοπιά του μαθητή. Η συνεισφορά της Κριτικής Ψυχολογίας. Ψυχολογία, 13(4), 
82-94. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 89 
116Γκόβαρης, Χ. (2007). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2007). Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των 
Τσιγγανοπαίδων. Επιμορφωτικός οδηγός, σσ. 23-37. Διαθέσιμο στο: 
http://isocrates.gr/content_files/tsigganopaides/EPIMORFOSI.pdf Ανασύρθηκε στις  23.01.09 , σ. 34 
117Γκόβαρης, Χ. (2007). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2007). Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των 
Τσιγγανοπαίδων. Επιμορφωτικός οδηγός, σσ. 23-37. Διαθέσιμο στο: 
http://isocrates.gr/content_files/tsigganopaides/EPIMORFOSI.pdf Ανασύρθηκε στις  23.01.09 , σσ. 34-35 
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μια μονοσήμαντη εξήγηση με όρους κοινωνικής τάξης ή κουλτούρας και επιχειρούν μια 

πιο δυναμική προσέγγιση118. 

Κατ’ αναλογία λοιπόν με τις θεωρίες της Κριτικής Ψυχολογίας, η εργασία αυτή 

τοποθετεί τα δικά της υποκείμενα έρευνας (παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων) 

στο κοινωνικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Κύπρου, με τις διαμεσολαβήσεις που αυτά 

συνεπάγονται μέσω των κοινωνικών πλαισίων (οικογένεια, σχολείο, επαφές με 

συνομηλίκους, αυτοεκτίμηση, προσδοκίες σημαντικών άλλων, γλώσσα, επαγγέλματα 

γονέων, αντιμετώπιση από τους γηγενείς) στα οποία λαμβάνει μέρος το κάθε άτομο και 

επηρεάζεται ξεχωριστά το καθένα από αυτά, ώστε να αναδειχθεί η δική του 

υποκειμενική θέση και η ξεχωριστή νοηματοδότηση για τη διαφορετικότητα καθώς και 

τις δικές του υποκειμενικές ανάγκες μάθησης. 

 

2.4. Διαστάσεις και οριοθέτηση της υποκειμενικότητας 

 

Δεδομένου ότι η παρούσα εργασία υιοθετεί το θεωρητικό πλαίσιο της Κριτικής 

Ψυχολογίας, αφού κάνει χρήση της έννοιας της κοινωνικά διαμεσολαβημένης 

υποκειμενικότητας, γίνεται προσπάθεια για ανάλυση των όρων αυτής, ένας από τους 

οποίους είναι η υποκειμενικότητα. Έτσι, στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η 

υποκειμενικότητα βρέθηκε να παρουσιάζεται κάποιες φορές ως αντίθετη έννοια της 

αντικειμενικότητας, κάποιες φορές ως συνώνυμο της έννοιας του εαυτού, κάποιες 

άλλες ως συνώνυμο της αυτοσυνείδησης. Εμφανίζεται επίσης ως μια συνεχώς 

μεταβαλλόμενη διαδικασία, η οποία διαμορφώνεται πάντοτε δι-υποκειμενικά, μέσα σε 

συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια και η οποία δύναται να αλλάξει, υπό ειδικές 

συνθήκες.  

 

2.4.1. Υποκειμενικότητα σε αντίθεση με την αντικειμενικότητα 

 

Στη βιβλιογραφία, η έννοια της υποκειμενικότητας αναλύεται στις διάφορες και 

διαφορετικές πτυχές της. Σε μία από αυτές, παρουσιάζεται και αναλύεται με βάση την 

αντίθεσή της με μια άλλη φιλοσοφική έννοια, την αντικειμενικότητα. Ο διαχωρισμός 

των δύο αυτών εννοιών απασχόλησε για πολλά χρόνια τη φιλοσοφική σκέψη και 

παραγωγή.  

 
118 Ανδρούσου, Α., Ασκούνη, Ν., Μάγος, Κ., & Χρηστίδου-Λιοναράκη, Σ. (2001). Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και 
Κοινωνικές Ανισότητες. Τόμος Β: Εθνοπολιτισμικές διαφορές στην Εκπαίδευση. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σσ.32-36 
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Η αντικειμενικότητα είχε συνδεθεί με τον ορθολογισμό και τη θετικιστική 

παράδοση της Δύσης και η υποκειμενικότητα συσχετίστηκε με την έκφραση 

προσωπικής γνώμης και προσωπικών πεποιθήσεων, τα οποία θεωρούντο εφήμερα και 

εκφράσεις συναισθηματισμού γι’ αυτό και ανάξια οποιασδήποτε ερευνητικής 

προσοχής119. 

Επιπρόσθετα, η αντίθεση των δύο εννοιών ταυτίστηκε με την αντίθεση των 

αντικειμένων με τα υποκείμενα. Ο Nozick, για να ορίσει την έννοια του αντικειμενικού 

και κατ’ επέκταση και της αντικειμενικότητας, τονίζει ότι οι έννοιες «αντικειμενικό» 

και «υποκειμενικό» είναι αντίθετες, τουλάχιστον όσο αφορά την αντίθεση των 

αντικειμένων με τα υποκείμενα. Κάτι είναι «αντικειμενικό», όταν ορίζεται και 

προσδιορίζεται ο χαρακτήρας του από τα χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου. Είναι 

υποκειμενικό, όταν ορίζεται στο χαρακτήρα του από δηλώσεις όπως η συνείδηση, τα 

συναισθήματα και οι επιθυμίες, τα οποία είναι εγγενή στοιχεία του υποκειμένου120. 

Ακόμα, προσδιορίζει την αντικειμενική αλήθεια ως κάτι το οποίο παρουσιάζει τα 

πιο κάτω χαρακτηριστικά: μπορεί να γίνει προσέγγισή της από διαφορετικές γωνίες, 

υπάρχει διυποκειμενική συμφωνία γι’ αυτήν και έχει ανεξαρτησία, δηλαδή μπορεί να 

ισχύει ανεξάρτητα από τα «πιστεύω» ή τις επιθυμίες του παρατηρητή. Ένα γεγονός 

λοιπόν παρουσιάζει αντικειμενικότητα όταν είναι σταθερό κάτω από διάφορους 

μετασχηματισμούς. Αντίθετα, θεωρούνται υποκειμενικά, τα γεγονότα τα οποία 

βρίσκονται στο μυαλό των ατόμων και για τα οποία οι υπόλοιποι δεν έχουν το προνόμιο 

πρόσβασης σε αυτά και καμία αίσθηση ή ένδειξη ύπαρξής τους121. 

Αλλιώς, η  αντικειμενικότητα θεωρείται και το σύνολο των πραγμάτων γύρω από 

τον άνθρωπο, ο οποίος αποτελεί το συνειδός υποκείμενο. Αυτό εκφράζεται στο 

απόσπασμα: «Αφότου το «υποκείμενο» ταυτίζεται με το «συνειδός» και γίνεται κύριο 

όνομα, έννοια ορισμού του ανθρώπου, μεταστοιχειώνεται πράγματι κάθε εξω-

ανθρώπινη πραγματικότητα, σύνολος ο «μακρόκοσμος», σ’ ένα αντικείμενο του 

υποκειμένου»122,123. 

Η διαφορά ενός αντικειμένου από ένα υποκείμενο, έγκειται στο ότι το υποκείμενο  

υπάρχει όχι μόνο στα μάτια κάποιου άλλου, αλλά και διαμέσου των δικών του ματιών. 

 
119Athanasiadou, A., Canakis, K. & Cornilie, B. (Eds) (2006). Subjectification: Various Paths to Subjectivity. Berlin: Mouton de 
Gruyter, p. 1 
120 Nozick, R. (2001). Invariances. The Structure of the Objective World. Harvard University Press, p. 75 
121 Nozick, R. (2001). Invariances. The Structure of the Objective World. Harvard University Press, p. 75 
122 Catterson, T. (2008). Changing the subject: on the subject of subjectivity. Synthese, 162 (3), pp. 385-404 
123Heidegger, Μ.,  Nietzsche, F. ( 1961), σ. 168 τόμος 2: στο Αναστασιάδης, Π. (1995). Το υποκείμενο και η ετερότητα. Μια 
μετακριτική προσέγγιση της Κριτικής Θεωρίας. Αθήνα: Μιχαήλ Π. Γρηγόρης, σ. 38 
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Ένα υποκείμενο δεν είναι μόνο επιθυμητό, παραγόμενο, προσλαμβανόμενο, αλλά 

επιθυμεί, παράγει και προσλαμβάνει124. 

Υπό άλλη οπτική, οι έννοιες αντικειμενικότητα και υποκειμενικότητα αναλύονται 

ως όψεις της αλήθειας, με το αντικειμενικό να θεωρείται πάντα το αληθές και το 

υποκειμενικό να περιορίζεται απλά στην έκφραση μιας προσωπικής άποψης125. 

Ως διαφορά των δύο εννοιών, αναφέρεται και το ότι η υποκειμενικότητα 

παρουσιάζεται να είναι δομημένη από αρχές οι οποίες διαφέρουν από αυτές που 

επικρατούν στον κόσμο των αντικειμένων. Ως προς την ύπαρξη του υποκειμένου αλλά 

και ως προς τη φύση της δραστηριότητάς του, καμία δεν εξηγείται από όρους 

αιτιότητας, όπως συμβαίνει στα αντικείμενα. Σε αντίθεση με τις δράσεις που 

συμβαίνουν στον αντικειμενικό κόσμο, η αυτό-κατάταξη και η αυτό-συνείδηση του 

υποκειμένου δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας προηγούμενης αιτίας η οποία να ευθύνεται 

για τη διαμόρφωση του υποκειμένου προς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση και υπό 

την επίδραση  κάποιου καθολικά αποδεκτού νόμου ή κανόνα.  Η μόνη δυνατή εξήγηση 

για τη δράση του υποκειμένου είναι αφηρημένη παρά καθορισμένη από κάποια αιτία. 

Γι’ αυτό το υποκείμενο θεωρείτο ότι  δεν μπορεί να κατανοηθεί, υπό την έννοια ότι η 

δράση του δεν αποτελεί συνέπεια κάποιας προηγούμενης συνθήκης126.  

 

2.4.2. Υποκειμενικότητα ως έκφραση του εαυτού 

 

Εκτός από αντίθετη με την έννοια της αντικειμενικότητας στη βιβλιογραφία η 

έννοια της υποκειμενικότητας ταυτίζεται κάποιες φορές με την έννοια του εαυτού και 

του «εγώ» (self - selfhood) ή θεωρείται ότι αποτελεί έκφρασή του.  

Στην προσπάθειά του ο Fichte να δομήσει μια θεωρία για την υποκειμενικότητα, 

την ορίζει ως μια εξήγηση του τι σημαίνει να γίνεις «εγώ»127, ενώ σε ένα άλλο ορισμό 

της, η υποκειμενικότητα θεωρείται ως η αίσθηση του εαυτού128. 

Ακόμα,  η υποκειμενικότητα νοείται ως η διαδικασία η οποία  περικλείει τις 

σκέψεις και τις εμπειρίες που έχει το άτομο για τον εαυτό του γύρω από αυτόν, ως 

σημείο αναφοράς129. Έτσι, το άτομο όχι μόνο καθορίζει ποιος είναι, αλλά και τι νομίζει 

ότι είναι, καθώς και τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, με την έννοια του εαυτού αποδίδεται η 

 
124 Blunden, A. (2004). Solidarity, Recognition, Subjectivity and Mediation. Hegel Summer School. Στο:  
http://home.mira.net/~andy/seminars/solidarity.htm.  Ανασύρθηκε στις 20.4.08
125 Nozick, R. (2001). Invariances. The Structure of the Objective World, p. 75. Harvard University Press 
126 Neuhouser, F. (1990). Fichte’s Theory of Subjectivity. Cambridge University Press, p. 113 
127Neuhouser, F. (1990). Fichte’s Theory of Subjectivity. Cambridge University Press, p. 1 
128Nicolson, P. (1995). Qualitative research, psychology and mental health: analyzing subjectivity. Journal of Mental Health, 4, pp. 
337-345. 
129 Yardley, K. & Honess, T. (1987). Disordered and precarious selves: in introductory review, in: Yardley, K. & Honess, T (Eds). 
Self and Identity: psychological perspectives. New York, John Wiley, pp. 249-257. 

http://home.mira.net/%7Eandy/seminars/solidarity.htm.%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%2020.4.08
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υποκειμενική άποψη που έχει το άτομο για τον εαυτό του και τις ικανότητές του αλλά 

και το ποιος πιστεύουν οι άλλοι ότι μπορεί να γίνει130. 

Η υποκειμενικότητα, κατά τον Harre, περιλαμβάνει και διαχωρίζεται στην ύπαρξη 

τριών εαυτών: ο πρώτος εαυτός περιλαμβάνει την ιδέα της οπτικής με την οποία ο 

καθένας προσλαμβάνει (εσωτερικοποιεί) το υλικό περιβάλλον και το πώς 

δραστηριοποιείται μέσα σε αυτό. Αυτός ο εαυτός θεωρεί ότι είναι απαραίτητος για τη 

διαχείριση του τρόπου ζωής. Ο δεύτερος εαυτός είναι η ιδέα του εαυτού ως μιας 

κινούμενης ολότητας προσωπικών χαρακτηριστικών και ο τρίτος εαυτός περικλείει τις 

εντυπώσεις που τα άτομα πιστεύουν ότι αφήνουν στα άλλα άτομα. Τελικά, οι τρεις 

εαυτοί στη συνύπαρξή τους, αποτελούν το ένα και μοναδικό πρόσωπο, τον εαυτό131. 

Μια άλλη προσέγγιση, αυτή του Mead, διαχωρίζει την υποκειμενικότητα και τον 

εαυτό στο «εγώ» (I), το οποίο αποτελεί την ψυχική όψη του εαυτού, και στο «εμέ» 

(Me), το οποίο αποτελεί την κοινωνική όψη του εαυτού. Δηλαδή αντιπροσωπεύει το 

σύστημα κανονιστικών προτύπων μιας κοινωνίας: αξίες, κανόνες, πρότυπα 

συμπεριφοράς που το άτομο έχει αφομοιώσει στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης και 

τα οποία έχουν μεταβληθεί σ’ έναν εσωτερικό μηχανισμό κοινωνικού ελέγχου132. 

H υποκειμενικότητα μπορεί να σημαίνει «υποκειμενική σφαίρα», τον τομέα 

δηλαδή που περιλαμβάνει όλες τις προσλήψεις που έχει το άτομο για τα γεγονότα στα 

οποία το πρόσωπο προφέρει τη λέξη «εγώ». Άρα, οι αναφορές των ονείρων κάποιου, η 

ταύτιση με μια ταινία ή ένα μουσικό κομμάτι, η κατανόηση μιας πρότασης κλπ, είναι 

όλα «υποκειμενικά»133. 

Μια άλλη θεώρηση της υποκειμενικότητας, την ορίζει ως τον τρόπο με τον οποίο 

οι φυσικές γλώσσες στη δομή και στο φυσικό τρόπο χρήσης τους προβάλλουν την 

έκφραση του εαυτού του ομιλητή, των στάσεων και των πεποιθήσεών του134. Η 

υποκειμενικότητα σε αυτή την περίπτωση, αναπαριστά την άποψη του ομιλητή σε μια 

συνομιλία, την έκφραση του εαυτού του, αυτό που ονομάζεται εσωτερικό στοιχείο135. 

 

 

 
 

130 Μπεζεβέγης, Η., Γιαννιτσάς, Ν. & Μακρή-Μπότσαρη Ε. (1999). Άγχος, αυτοεκτίμηση και διαπροσωπικές σχέσεις μαθητών 
πολυπολιτισμικών σχολείων. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, σσ. 40-41 
131 Harre, R. (1998). The Singular Self: An Introduction to the Psychology of Personhood. Thousand Oaks: Sage Publications, pp. 1-
94 
132 Καλτσούνη – Νόβα, Χ. (2007). Κοινωνικοποίηση. Η Γένεση του κοινωνικού υποκειμένου. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 13, 79-86,116, 
211  
133 Bell, P. (2002). Subjectivity and Identity: Semiotics as Psychological Explanation. Social Semiotics, 12 (2), pp. 201-217 
134 Lyons, J. (1982). Deixis and subjectivity: Loquor, ergo sum? Στο: Jarvella, R., & Klein, E., Speech, Place and Action. New 
York: John Wiley, pp. 101-124 
135Finegan, E. Subjectivity and subjectivisation: an introduction. Στο: Stein, D., & Wright, S. (1995). Subjectivity and 
subjectivisation. Linguistic perspectives. Cambridge University Press, pp. 1-15  
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2.4.3. Υποκειμενικότητα ως αυτοσυνείδηση 

 

Δεδομένου ότι η έννοια της υποκειμενικότητας είτε ταυτίζεται με τον εαυτό είτε 

θεωρείται έκφρασή του, στη βιβλιογραφία συναντάται και ως η ικανότητα συνείδησής 

του, δηλαδή ως η ικανότητα αυτοσυνείδησης.  

Συνεπώς, ο εαυτός έχει ένα εσωτερικό, ιδιωτικό και υποκειμενικό χαρακτήρα, 

αφού η προσοχή εστιάζεται στις εμπειρίες, τα συναισθήματα, τις συνειδητές και μη 

σκέψεις, τις αυθόρμητες αντιδράσεις και την κρυμμένη, εσώτερη, προσωπική ζωή του 

ανθρώπου. Με αυτή την επικέντρωση στις εμπειρίες και τα συναισθήματα, η έννοια του 

εαυτού έχει συνδεθεί με την υποκειμενικότητα και την απόκτηση συνείδησης136, ,137 138. 

Η υποκειμενικότητα κατά έναν τρόπο μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για την 

κατανόηση της συνείδησης, εφόσον είναι αποκλειστικά φαινόμενο του πρώτου 

προσώπου139.  

Ο Foucault βλέπει την υποκειμενικότητα ως τη μελέτη της σύστασης του 

υποκειμένου ως αντικειμένου για τον εαυτό του (πώς δηλαδή το ίδιο το υποκείμενο 

μελετά τον εαυτό του ως αντικείμενο), σε μια διαδικασία αυτο-εξέτασης και αναφέρει:  

«Υποκειμενικότητα είναι η διαμόρφωση των διαδικασιών με τις οποίες το 

υποκείμενο αφήνεται να παρατηρήσει τον εαυτό του, να τον αναλύσει, να τον 

ερμηνεύσει, να τον αναγνωρίσει ως ένα τομέα πιθανής γνώσης»140.  Άρα, η 

υποκειμενικότητα σε αυτή την περίπτωση παίρνει τη μορφή της αυτοσυνείδησης. 

Ως προς το Fichte, «το άτομο είναι ένα λογικό ον, το οποίο προσπαθεί να 

κατηγοριοποιήσει τον εαυτό του και να αποκτήσει συνείδησή του, δηλαδή αυτό-

συνείδηση». Υποστηρίζει, δε, ότι για να το πετύχει αυτό το κάθε άτομο χρειάζεται να 

θέτει τον εαυτό του ανάμεσα σε ένα αριθμό άλλων λογικών όντων τα οποία και 

κατηγοριοποιεί με τον τρόπο που κατηγοριοποιεί και τον εαυτό του141. 

Το απόσπασμα που ακολουθεί υπονοεί ότι η έννοια της υποκειμενικότητας 

ταυτίζεται με την αυτο-συνειδητότητα η οποία συνήθως δεν αποκτάται με 

αντικειμενικά κριτήρια, καθώς είναι έμμεση: 

 
136 Κατριβέσης, Ν. Κ. (2003). Η Κοινωνιολογία του Norbert Elias. Από τις κοινωνικές δομές στις αλληλεξαρτήσεις. Αθήνα: 
Gutenberg, σσ. 45-49 
137 Μαδιανού-Γκέφου, Δ. (2006). Εννοιολογήσεις του Εαυτού και του «Άλλου»: Ζητήματα Ταυτότητας στη Σύγχρονη 
Ανθρωπολογική Θεωρία. Στο Μαδιανού-Γκέφου, Δ. (Επιμ.). Εαυτός και «Άλλος». Εννοιολογήσεις, Ταυτότητες και Πρακτικές στην 
Ελλάδα και την Κύπρο. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 15-105 
138 Mama, A. (1995). Beyond The Masks: Race, gender and subjectivity. New York and London: Routledge, p.1-2 
139 Biro, J., I. (1991). Consciousness and Subjectivity. Philosophical Issues, 1, pp. 113-133.  
140 Lacan, J. (1991b). The Seminar of Jacqus Lacan Book 2: The Ego in Freud’ s Theory and in the Technique of Psychoanalysis, 
1954-1955, trans. Sylvana Tomaselli, New York: Norton, p.199 
141 Mohr, G. (1995). Freedom and the Self: Introspection to Intersubjectivity: Wolff, Kant and Ficthe. In Ameriks, K., & Sturma, D. 
(Eds). The modern subject. Conceptions of the Self  in Classican German Philosophy. State University of New York Press, Albany, 
pp. 31-45, p.39 
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«Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει να «είσαι εκεί» με ένα συνειδητό τρόπο. Έχουμε 

αισθητικές εμπειρίες (πόνοι σώματος, ακούμε), έχουμε συναισθήματα (έρωτας, άγχος) 

ή διαθέσεις … από την εμπειρία μας ξέρουμε τάσεις, σκοπούς (πιστεύω, συμφωνώ), 

σκέψεις, και άλλα. Όλες αυτές οι συνειδητές καταστάσεις έχουν κάτι κοινό: υπάρχουν 

μόνο υπό τις συνθήκες ότι είμαστε έμμεσα εξοικειωμένοι με την ύπαρξή τους. Κάθε 

συνείδηση για κάτι (αντικείμενο) έχει μη-αντικειμενική και έμμεση αυτό-συνείδηση 

(self consciousness)  όπως προαπαιτείται»142. 

Μέσω αυτού του αποσπάσματος, γίνεται κατανοητό ότι η αυτο-συνειδητότητα 

ταυτίζεται και περιλαμβάνει την επίγνωση της υποκειμενικότητας.  

 

2.4.4. Υποκειμενικότητα ως διαρκής και δυναμική διαδικασία 

 

Η υποκειμενικότητα είτε ειδωθεί ως αντίθετη της αντικειμενικότητας είτε ως 

έκφραση του εαυτού είτε ως αυτοσυνείδηση, έχει το χαρακτηριστικό να μην είναι μια 

στατική έννοια, αλλά μια συνεχής διαδικασία143. Λόγω του ότι τα άτομα αλλάζουν 

εσωτερικά διαμέσου των χρόνων επειδή δέχονται νέα ερεθίσματα από το 

μεταβαλλόμενο κοινωνικό τους περιβάλλον ή επειδή αλλάζουν κοινωνικό πλαίσιο, η 

υποκειμενικότητα τελικά μεταβάλλεται και καθορίζεται ιστορικά.   

Επομένως, αποτελεί μια δυναμική κατηγορία δυνητικά μεταβλητή στο χώρο και 

στο χρόνο, διατηρεί την αυτονομία της, τροφοδοτεί και τροφοδοτείται μέσα από τη 

συνεχή αλληλεπίδραση με τις εξωτερικές συνθήκες και τους φορείς πραγμάτωσής 

τους144. 

Η συναλλαγή των ατόμων με το πλαίσιό τους που δημιουργεί τελικά και την 

υποκειμενικότητά τους, είναι μια διαδικασία στην οποία υπάρχει μια συνεχής 

εσωτερίκευση και εξωτερίκευση από ανθρώπους που συμβιβάζουν τους εαυτούς τους 

σε εξωτερικά – δοσμένα πράγματα και πρακτικές, και εγκλιματίζονται σ’ αυτά, και από 

ανθρώπους οι οποίοι προσθέτουν τις δικές τους δυνατότητες στον κόσμο με τη μορφή 

δημιουργημάτων και πολιτισμικών προϊόντων όλων των ειδών145.  Τα πολιτισμικά όμως 

προϊόντα και δημιουργήματα μεταβάλλονται και αλλάζουν στην πορεία του χρόνου και 

μαζί τους ανα – διαμορφώνονται και οι υποκειμενικότητες. Κατά συνέπεια, λόγω αυτών 

 
142Frank, M. (1995). Is Subjectivity a Non-Thing, an Absurdity [Unding]? On Some Difficulties in Naturalistic Reductions of Self-
Cinsiousness. In Ameriks, K., & Sturma, D. (Eds). The modern subject. Conceptions of the Self     in Classican German Philosophy. 
State University of New York Press, Albany, pp. 177-197, p.180 
143 Catterson, T. (2008). Changing the subject: on the subject of subjectivity. Synthese, 162 (3), pp. 385-404 
144 Μαρβάκης, Α., Παρσανόγλου, Δ. & Παύλου, Μ. (2001)(Επιμ). Μετανάστες Στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 20 
145 Blunden, A. (2004). Solidarity, Recognition, Subjectivity and Mediation. Hegel Summer School. Στο:  
http://home.mira.net/~andy/seminars/solidarity.htm. Ανασύρθηκε στις 20.4.08

http://home.mira.net/%7Eandy/seminars/solidarity.htm.%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%2020.4.08
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των μεταβολών, η εμπειρία του εαυτού των υποκειμένων παραμένει διαρκώς επιρρεπής 

σε εκπλήξεις και διλήμματα146.  

Το Εγώ, σύμφωνα με τον Hume, «δεν συγκροτείται από μία μεμονωμένη εμπειρία: 

είναι αποτέλεσμα ενός συνόλου εμπειριών. Πώς θα μπορούσε να προσδιοριστεί η 

ταυτότητα των ατόμων με βάση μια μεμονωμένη εμπειρία; Ο πόνος, η ευχαρίστηση, η 

λύπη, η χαρά, τα πάθη, τα συναισθήματα δεν συνυπάρχουν ποτέ στον ίδιο χρόνο, ούτε 

είναι τα άτομα μόνο κάποιο από αυτά. Δεν μπορεί συνεπώς να υπάρχει μία μεμονωμένη 

εντύπωση ικανή να καταστήσει αντιληπτό αυτό το Εγώ. Έτσι, το υποκείμενό του 

βρίσκεται σε διαρκή κίνηση»147. 

Ο εαυτός επομένως, δεν είναι ένα στατικό πράγμα ή μια ουσία, αλλά ένας 

σχηματισμός προσωπικών γεγονότων που αναδιατάσσεται αποκτώντας μια ιστορική 

ενότητα, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο το τι ήταν κανείς αλλά και τις προσδοκίες τού 

τι θέλει να είναι. Επιπρόσθετα, ο εαυτός δεν εμφανίζεται χωρίς να έχει κάποιες ρίζες, 

ανταποκρινόμενος μόνο στο παρόν. Αντλεί νόημα και από τις ιστορικές συνθήκες που 

διαμόρφωσαν την κουλτούρα της οποίας αποτελεί μια έκφραση148.  

Ένα ακόμα βασικό στοιχείο είναι ότι κύριο χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής 

είναι η αλλαγή και η αναδιαμόρφωση της γνώσης. Έτσι, παράλληλα, παρατηρείται και 

η συνεχής αναδιαμόρφωση της υποκειμενικότητας149,150. Βάσει αυτού,  ο Giddens 

υποστηρίζει ότι αφού η υποκειμενικότητα αναπτύσσεται μέσω της γνώσης και 

δεδομένου ότι η παραγωγή νοήματος έχει αλλάξει στη σύγχρονη εποχή, και η 

υποκειμενικότητα με τη σειρά της, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ποτέ και να αποτελέσει 

έτσι μια στατική ενότητα, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι η γνώση αλλάζει διαρκώς151. 

 

2.4.5. Υποκειμενικότητα ως δι-υποκειμενικότητα 

 

Η ανάπτυξη και διαμόρφωση της υποκειμενικότητας είναι πάντα δι-

υποκειμενική152. Τα άτομα για να διαμορφώσουν την αντίληψή για τον εαυτό και τις 

υποκειμενικές νοηματοδοτήσεις των δράσεών τους, επηρεάζονται πάντα από τις 

 
146 Mansfield, N. (2000). Subjectivity: Theories of the self from Freud to Haraway. New York: New York University Press, pp. 6-7  
147 Hume, D. (1978). A treatise of human nature, analytical Index by L. A. Selby-Bigge, second edition with text revised and notes 
by P.H.Nidditch, London. Στο Ποταμιανού, Ε. (2004). Ο Σχηματισμός του Υποκειμένου στη Νεότερη Φιλοσοφία. Από τον Καρτέσιο 
στον Hegel. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 205 
148 Bruner, J. (1997). Πράξεις Νοήματος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 47, 169, 194-195 
149 McLeod, J. (2000). Subjectivity and Schooling in a Longitudinal Study of Secondary Students. British Journal of Sociology of 
Education, 21(4), pp. 501-521 
150 Nordtug, B. (2007). Education as Subjectivity: Three Perspectives on The Construction of Subjectivity and The Position of 
Knowledge. In K. Roth & I. Gur-Ze’ev (eds.). Education in the Era of Globalization, pp. 169-184. Springer.  
151Nordtug, B. (2007). Education as Subjectivity: Three Perspectives on The Construction of Subjectivity and The Position of 
Knowledge. In K. Roth & I. Gur-Ze’ev (eds.). Education in the Era of Globalization, pp. 169-184. Springer, p . 171 
152 Dieter, H. (2003). Subjectivity as Philosophical Principle. Critical Horizons, 4(1), pp. 7-27 
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αλληλεπιδράσεις με το κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και την ύπαρξη του 

Άλλου.  

Η δημιουργία του «εγώ» κατά τον Bollnow, έχει διυποκειμενική διάσταση: «η 

αλληλεπίδραση του Εγώ και του Εσύ είναι το γενεσιουργό αίτιο του προσώπου και της 

ταυτότητας»153.  Το ότι η δημιουργία της υποκειμενικότητας είναι δι-υποκειμενική, 

φαίνεται και από τον διαχωρισμό του εαυτού στο Ι (εγώ, πώς εγώ βλέπω τα πράγματα) 

και στο Me (εμένα, πώς οι άλλοι με βλέπουν). Αφού λοιπόν ο εαυτός αναπτύσσεται 

μέσω της επαφής με τους άλλους και της γνώμης τους γι’ αυτόν, τότε η 

υποκειμενικότητα είναι δι-υποκειμενικά καθοριζόμενη154. Το ίδιο αναφέρει και ο 

Lacan, ο οποίος θεωρεί ότι η διαμόρφωση του υποκειμένου επισυμβαίνει μέσω του 

διυποκειμενικού τρόπου σχέσης με τον Άλλο155.  

Η σημασία της διυποκειμενικότητας στη διαμόρφωση του εαυτού, σύμφωνα με το 

πώς ο Vygotsky αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη του ατόμου, αφορά το ότι οι υψηλότερες 

γνωστικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης και της ικανότητας κάποιου να σκέφτεται 

για τον εαυτό του, επιτυγχάνονται μέσω της διάδρασης με άλλους156. 

Αυτό συμβαίνει γιατί η σχέση με τον Άλλο εφοδιάζει το άτομο με πληροφορίες, 

διαμορφώνει την προσωπικότητά του, τη ζωή του, και καθορίζει τις ενέργειές του. Οι 

αλληλεπιδράσεις, δηλαδή, κατασκευάζουν τον εαυτό και τροφοδοτούν το εγώ, έτσι 

ώστε το άτομο να ερμηνεύει με το δικό του τρόπο ή να αμφισβητεί: κανόνες, μύθους, 

αξίες, πρακτικές που του επιβάλλονται157. 

Τα άτομα έχουν την ικανότητα της αυτο-παρατήρησης: στέκονται έξω από τους 

εαυτούς τους, εξετάζουν τις πολιτισμικές δυνάμεις που επενεργούν πάνω τους και 

βρίσκουν έτσι το ποιοι πραγματικά είναι και διαμορφώνουν τις υποκειμενικότητές τους, 

τοποθετώντας τους εαυτούς τους  απέναντι από τους άγνωστους Άλλους158. 

Επιπρόσθετα, κατά την Bauman, η διαμόρφωση της υποκειμενικότητας αναπτύσσεται 

και μέσω της υπευθυνότητας ενός ατόμου για ένα άλλο159.   

 

 
153 Bollnow, O. F. (1984). Existenzphilosophie und Paedagogik. Stuttagrt, Auglage. Στο Γκόβαρης, Χ. (2002). Η κατανόηση του 
«ξένου», Προβλήματα και προοπτικές για τη διαπολιτισμική αγωγή . Στο: 
http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/anamorfosi/govaris/katanoisi%20tou%20xenou.pdf Ανασύρθηκε στις 21.04.09,  σ. 423 
154 Mulaik, A., S. (1995). The Metaphoric Origins of Objectivity, Subjectivity, and Consciousness in the Direct Perception of 
Reality. Philosophy of Science, 62 (2), pp. 283-303.  
155 Appel, S. (2004). Lacan, Representation, and Subjectivity: Some Implications for Education. In J. D. Marshal (ed), 
Poststructuralism, Philosophy, Pedagogy, pp. 99-117, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.  
156 Harre, R. (1998). The Singular Self: An Introduction to the Psychology of Personhood. Thousand Oaks: Sage Publications,p. 11 
157 Κατριβέσης, Ν. Κ. (2003). Η Κοινωνιολογία του Norbert Elias. Από τις κοινωνικές δομές στις αλληλεξαρτήσεις. Αθήνα: 
Gutenberg, σ. 49 
158 Strozier, R. M. (2002). Foucault, Subjectivity and Identity: Historical Constructions of Subject and Self. Detroit: Wayne State 
University Press, p. 11 
159 Nordtug, B. (2007). Education as Subjectivity: Three Perspectives on The Construction of Subjectivity and The Position of 
Knowledge. In K. Roth & I. Gur-Ze’ev (eds.). Education in the Era of Globalization, pp. 169-184. Springer, p. 171 

http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/anamorfosi/govaris/katanoisi%20tou%20xenou.pdf
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2.4.6. Υποκειμενικότητα και κοινωνικό πλαίσιο 

 

Η διαμόρφωση της υποκειμενικότητας επισυμβαίνει μέσα στο εκάστοτε κοινωνικό 

πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται το υποκείμενο και με το οποίο αλληλεπιδρά.  

Έννοιες όπως ο εαυτός και η υποκειμενικότητα, δεν αναπτύσσονται από την 

εσωτερική ιδιοσυστασία και ανεξάρτητα από τον κοινωνικό κόσμο, αλλά από το βίωμα 

ενός κόσμου αποτελούμενου από νοήματα, εικόνες και κοινωνικούς δεσμούς, στα 

οποία αναπόφευκτα όλοι οι άνθρωποι εμπλέκονται160. 

Η υποκειμενικότητα έτσι  «αποκτά  διττό χαρακτήρα:  αυτόν της αποδοχής των 

όρων που επιβάλλονται στο άτομο σε ιστορικά προσδιορισμένες σχέσεις εξουσίας και 

της εκμετάλλευσης  του δοθέντος πλαισίου δυνατοτήτων και εκείνο του να μην 

αποδεχτεί το πλαίσιο αυτό και να έχει την προοπτική να διευρύνει την επιρροή του προς 

το συμφέρον του συνόλου»161. 

Η πιο πάνω θέση στηρίζεται στο γεγονός ότι η υποκειμενικότητα εκδηλώνεται ως 

ανταπόκριση σε συγκεκριμένες κοινωνικές διαμεσολαβήσεις162. Δηλαδή, το 

χαρακτηριστικό της συνέχειας της αυτο-θεώρησης του εγώ, η διαρκής διαδικασία 

ταύτισης εδράζεται στη μόνιμη ανάγκη του ανθρώπου να συνδέει τα ατομικά του 

νοήματα με τον πολιτισμό του περιβάλλοντος χώρου του, «αντιλαμβανόμενος ότι δεν 

αποτελεί μια ολοκληρωμένη ενότητα, αλλά ότι μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά του 

ανάλογα με το πολιτισμικό πλαίσιο που δημιουργούν η αλληλεπίδραση και οι 

αλληλεξαρτήσεις με τον Άλλο»163.  

Οι κοινωνικές διαμεσολαβήσεις που δέχεται το κάθε άτομο εξαρτώνται από το 

συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται, αλλά και τη θέση του σε 

αυτό. Έτσι, οι Foucault και Hall οριοθετούν υπό αυτό το πρίσμα την υποκειμενικότητα, 

ως  την κοινωνική θέση που κάποιος ή κάποια αναγκάζεται να καταλάβει και η οποία 

εξαρτάται από την κυρίαρχη δομή και εξουσία. Καταλαμβάνοντας αυτή τη θέση, 

δέχεται τις ανάλογες επιδράσεις από το συγκεκριμένο αυτό πλαίσιο και έτσι υιοθετεί 

και αναπαράγει τελικά τις λαμβανόμενες αναπαραστάσεις και διαμορφώνει μια 

συγκεκριμένη υποκειμενικότητα, ως ανταπόκριση στο πλαίσιο αυτό164. 

Δηλαδή, το κάθε υποκείμενο δημιουργεί στο μυαλό του κάποιες αναπαραστάσεις του 

κόσμου, ή αλλιώς του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο διαβιεί. Για το λόγο αυτό,  

 
160 Bruner, J. (1997). Πράξεις Νοήματος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 83 
161 Γκότοβος, Κ., & Πανταζής, Π. (2006). Η σχολική μάθηση από τη σκοπιά του μαθητή. Η συνεισφορά της Κριτικής Ψυχολογίας. 
Ψυχολογία, 13(4), 82-94. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ.89 
162 Brodwin, P. (2003). Marginality and Subjectivity in the Haitian Diaspora. Anthropological Quarterly 76 (3), 383 -410. 
163 Κανακίδου, Ε., & Παπαγιάννη, Β. (2003). Από τον Πολίτη του Έθνους στον Πολίτη του Κόσμου. Αθήνα: Τυπωθήτω, σ. 63 
164 Brodwin, P. (2003). Marginality and Subjectivity in the Haitian Diaspora. Anthropological Quarterly 76 (3), 383 -410. 
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ταυτίζεται με τις αναπαραστάσεις των αντικειμένων του πλαισίου αυτού. Η 

αναπαράσταση γίνεται μέσω της αυτο-τοποθέτησης, γι’ αυτό και σχετίζεται τελικά με 

το υποκείμενο165. 

Μια περισσότερο «κριτική» άποψη για τη σχέση της υποκειμενικότητας με το 

κοινωνικό πλαίσιο είναι αυτή του Αlthuser, ο οποίος θεωρεί ότι η υποκειμενικότητα 

είναι ένα είδος ύπαρξης στο οποίο διαμορφώνονται τα υποκείμενα για να ταιριάξουν 

στις ανάγκες των γενικότερων πολιτικών κανόνων και επιταγών της καπιταλιστικής 

κοινωνίας. Οι κανόνες αυτοί απαιτούν από τα άτομα όχι μόνο να συμπεριφέρονται με 

συγκεκριμένους τρόπους, αλλά και να αποτελέσουν συγκεκριμένο τύπο ατόμων 166.  

Στο ίδιο πνεύμα με τον Althuser, ο Hall θεωρεί ότι ο κυρίαρχος λόγος και οι 

επικρατούσες λογικές κατατάσσουν τα άτομα και τα σειροθετούν ως συγκεκριμένα 

υποκείμενα και άρα διαμορφώνουν και την υποκειμενικότητά τους.  Οι ταυτότητες δεν 

είναι παράγωγο της προσωπικής κατεργασίας, αλλά αποτέλεσμα της θέσης που 

«υποχρεώνονται» να πάρουν σε μια στρωματοποιημένη κοινωνία167. 

Μια άλλη προσέγγιση της έννοιας, θεωρεί την υποκειμενικότητα ως μια θεωρητική 

οριστικοποίηση των σχέσεων τού ατόμου με την κοινωνία, δηλαδή εσωτερίκευση του 

«γενικευμένου άλλου» και εγκαθίδρυση ενός υψηλού βαθμού συμμετρίας ανάμεσα 

στην υποκειμενική και αντικειμενική πραγματικότητα168. 

Ως πλαισιακά καθοριζόμενη βλέπουν την υποκειμενικότητα και οι Kress & van 

Leeuwen. Θεωρούν ότι η υποκειμενικότητα είναι μια ολότητα η οποία επηρεάζεται από 

το πλαίσιο. Τονίζουν ότι τα  διαφορετικά ενδεχόμενα για παραγωγή νοήματος μπορεί 

να συνεπάγονται και διαφορετικά ενδεχόμενα για τη διαμόρφωση των υποκειμένων. 

Ακόμα, πιστεύουν ότι τα άτομα χρησιμοποιούν μια σειρά από αναπαραστατικούς 

τρόπους, που ο καθένας από αυτούς επηρεάζει τη δημιουργία της υποκειμενικότητάς 

τους. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε δεν πρέπει να γίνονται γενικεύσεις όσον αφορά την 

υποκειμενικότητα, αφού αποτελεί μια  ξεχωριστή ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου που 

διαμορφώνεται από διαφορετικές κάθε φορά προσλαμβάνουσες169. 

 

 

 

 
165 Neuhouser, F. (1990). Fichte’s Theory of Subjectivity. Cambridge University Press, pp.71-78 
166 Mansfield, N. (2000). Subjectivity: Theories of the self from Freud to Haraway. New York: New York University Press, p. 53  
167Ηall, S. (1996). “Introduction: Who Needs Identidy?” Στο: Hall, S. & Gay, P.  (eds), Questions of Cultural Identity, 1-17, 
London: Routledge 
168 Ανθογαλίδου, Θ. (1998). Ο ρόλος του σχολείου στην κοινωνική συγκρότηση της υποκειμενικότητας. Τα όρια της 
κοινωνιολογικής ερμηνείας. Virtual School, The sciences of Education Online, 1(1). Διαθέσιμο στο: 
http://www.auth.gr/virtualschool/1.1/TheoryResearch/CongressAnthogalidou.html Ανασύρθηκε στις 16/04/08 
169 Kress, G., & van Leeuwen, T. (1996). Reading Images: Ge Grammar of Visual Design. London: Routledge: στο Bell, P. (2002). 
Subjectivity and Identity: Semiotics as Psychological Explanation. Social Semiotics,  12 (2), pp. 201-217  

http://www.auth.gr/virtualschool/1.1/TheoryResearch/CongressAnthogalidou.html
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2.4.7. Η διαμόρφωση της υποκειμενικότητας και νέες πολιτισμικές συνθήκες 

 

Με βάση τα μέχρι αυτού του σημείου αναφερθέντα, η υποκειμενικότητα αποτελεί 

μια δυναμική έννοια και κατάσταση, η οποία είναι δυνατόν να διαφοροποιηθεί ή να 

αλλάξει, όταν αλλάζει το πλαίσιο εκδήλωσής της. 

Κατά τους Marx και Engels, «η υποκειμενικότητα είναι οι ιδέες, οι οπτικές, η 

πρόσληψη νοημάτων, η συνειδητότητα  δηλαδή του ανθρώπου, η οποία αλλάζει όταν 

αλλάξουν οι συνθήκες της υλικής του ύπαρξης, των κοινωνικών του σχέσεων και της 

κοινωνικής του ζωής»170. Σε αυτό το σημείο γίνεται κατανοητό ότι οι συνθήκες υλικής 

ύπαρξης είναι δυνατόν να αλλάξουν σε κάποιες περιπτώσεις.  

Το ερώτημα για πιθανή διαφοροποίηση της υποκειμενικότητας  τίθεται  όταν το 

σύστημα αξιών ενός ατόμου καταρρίπτεται. Αυτό συμβαίνει όταν υπό ορισμένες 

περιστάσεις, διαπιστώνεται ότι οι αξίες και οι αρχές με τις οποίες έζησε κάποιος/α μέχρι 

τώρα είναι ανεπαρκείς για να του προσφέρουν μια ζωή την οποία να θεωρεί 

ικανοποιητική. Αυτή η επίγνωση-διαπίστωση είναι δυνατόν να επέλθει υπό διάφορες 

συνθήκες171.  

Μια τέτοια περίσταση αποτελεί η μετανάστευση, όπου τα άτομα αλλάζουν το 

πλαίσιο ανάπτυξης της υποκειμενικότητάς τους (χώρα υποδοχής) και άρα αναμένεται 

και αλλαγή σε πολλά από τα στοιχεία της ήδη διαμορφούμενης υποκειμενικότητας στο 

κοινωνικό πλαίσιο της χώρας προέλευσης. Η μετανάστευση είναι μια συνθήκη η οποία 

δημιουργεί ερωτήματα ως προς την υποκειμενικότητα και μάλιστα παρουσιάζονται 

μέσω αυτής μεγάλες πιθανότητες αναθεώρησής της.  

Σε περιπτώσεις στις οποίες μελετάται το φαινόμενο της μετανάστευσης, 

παρατηρείται η διαδικασία της προσαρμογής των ατόμων-μεταναστών στα νέα 

δεδομένα τα οποία θα συναντήσουν  στη χώρα υποδοχής. Η διαδικασία αυτή 

περιλαμβάνει αλλαγές και εμπειρίες στην καθημερινή ζωή των μεταναστών,  οι οποίες 

αναδύονται ως αποτέλεσμα της επαφής με νέες πολιτισμικές ομάδες, από τη δημιουργία 

νέων σχέσεων και από την απώλεια των παλαιοτέρων. Τέτοιες εμπειρίες 

περιλαμβάνουν ερωτήματα καθώς και αλλαγές ως προς την υποκειμενικότητα,. Τα 

άτομα που μεταναστεύουν καλούνται να υιοθετήσουν νέα πρότυπα επικοινωνίας, νέες 

κοινωνικές δομές και διαφορετικούς στόχους172. 

 
170 Hall, D. E. (2004). Subjectivity. Routledge, p. 54 
171 Fox, D., & Prilleltensky, I. (1997). Critical Psychology: An Introduction. SAGE Publications, pp.  169-171 
172 Safdar, S., Lay, C., & Struthers, W. (2003). The Process of Acculturation and Basic Goals: Testing a Multidimensional 
Individual Difference Acculturation Model with Iranian Immigrants in Canada. Applied Psychology: An International Review, 52 
(4), pp. 555-579. 
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Κάποιες φορές μάλιστα, για τα μέλη των μεταναστευτικών ομάδων η 

υποκειμενικότητα διαμορφώνεται ως ανταπόκριση στην εμπειρία της 

περιθωριοποίησης, των εμπειριών υποτίμησης και στην αίσθηση της διαφορετικότητας 

από την κυρίαρχη κοινωνία της νέας χώρας υποδοχής, καθώς επίσης και ως 

ανταπόκριση σε διαδικασίες και ενέργειες αποκλεισμού173. 

Η διαμόρφωση της υποκειμενικότητας των μεταναστών στη χώρα υποδοχής, 

μπορεί να περιλαμβάνει ακόμα και την ταύτιση και απο – ταύτιση σε πολύπλοκα και 

εναλλασσόμενα τοπικά πλαίσια174.  

Το πρόβλημα που παρατηρείται όταν γίνεται επανακαθορισμός και 

επαναπροσδιορισμός της υποκειμενικότητας κάποιων ομάδων ατόμων (μετανάστες, 

καθορισμός της γυναικείας υποκειμενικότητας), είναι ότι οι ομάδες αυτές δεν 

αφήνονται να καθορίσουν οι ίδιες την υποκειμενικότητά τους σύμφωνα με τις ανάγκες 

τους, αλλά την καθορίζουν και την οριοθετούν άλλοι γι’ αυτούς.  

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι σε κάθε περίοδο της ιστορίας, υπήρξαν 

διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς δομείται και σε ποιο βαθμό απλά δίνεται η 

υποκειμενικότητα. Αυτό όμως που δεν έχει μελετηθεί, είναι η έννοια της 

υποκειμενικότητας σε σχέση με την εθνική καταγωγή175. Και αυτό θεωρείται έλλειψη, 

δεδομένου ότι κατά τη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας πολλών ατόμων, η εθνική 

καταγωγή αποτελεί βασικό δείκτη προσωπικότηταςς176. 

Η μελέτη της υποκειμενικότητας υπό αυτή την οπτική κρίνεται αναγκαία, λόγω του 

γεγονότος ότι η  γνωριμία με τον Άλλο (δηλαδή η μελέτη της υποκειμενικότητάς του), 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αρθούν στερεότυπα και προκαταλήψεις. Τα 

τελευταία στηρίζονται κατεξοχήν στην άγνοια του Άλλου,  ο οποίος εξαιτίας ακριβώς 

αυτής της άγνοιας ερμηνεύεται, κατηγοριοποιείται και κατατάσσεται αυθαίρετα 177. 

 

Στην περίπτωση της παρούσας εργασίας, ένας από τους βασικούς στόχους είναι η 

μελέτη των υποκειμενικών αναγκών των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

που προέρχονται από μεταναστευτικά περιβάλλοντα ως προς την εκπαίδευση. Ο τομέας 

της  διαπολιτισμικής εκπαίδευσης καθώς και τα προγράμματα που παράγονται έχουν 

συνήθως a priori καθοριστεί με βάση υπεργενικεύσεις και υποθέσεις που γίνονται από 

την πλευρά της πλειοψηφίας για το ποιες είναι οι ανάγκες των μεταναστών (και με 

 
173 Brodwin, P. (2003). Marginality and Subjectivity in the Haitian Diaspora. Anthropological Quarterly 76 (3), 383 -410. 
174 McKay, D. (2006). Translocal Circulation: Place and Subjectivity in an Extended Filipino Community. The Asia Pacific Journal 
of Anthropology, 7(3), pp. 265-278 
175 Hall, D. E. (2004). Subjectivity. Routledge, p. 32-33 
176 Cavazos-Rehg, P., DeLucia-Waack, J. L. (2009). Education, Ethnic Identity, and Acculturation as Predictors of Self-Esteem in 
Latino Adolescents. Journal of Counseling & Development, 87, pp. 47-54 
177 Νικολάου, Γ. (2005). Διαπολιτισμική Διδακτική. Το νέο περιβάλλον. Βασικές αρχές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 241 
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βάση στερεότυπα και ίσως προκαταλήψεις ως προς αυτούς), χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψη οι υποκειμενικές τους ανάγκες. Δεν είναι όμως αποτελεσματικό να ερμηνεύεται 

ένας πολιτισμός από την οπτική του κυρίαρχου πολιτισμού, αλλά χρειάζεται να γίνει 

δουλειά προς την επίτευξη κατανόησης ενός πολιτισμού, διαμέσου της οπτικής των 

ίδιων των μελών του178. 

Υπάρχει συνεπώς έλλειψη ως προς τη διερεύνηση της υποκειμενικότητας των 

μεταναστών (της οπτικής τους) και, κατ’ επέκταση, των αναγκών τους. Άρα, στόχος 

είναι η κατανόηση των αναγκών των ατόμων αυτών, μέσα από τη μελέτη της δικής τους 

οπτικής, δημιουργώντας ένα ερευνητικό εργαλείο που να επιτρέπει τη μελέτη των 

υποκειμενικών νοηματοδοτήσεων της διαφορετικότητάς τους.  

 

2.5. Oριοθέτηση της υποκειμενοποίησης 

 

Η έννοια της υποκειμενοποίησης δεν εμφανίζεται και δεν αναλύεται σε μεγάλο 

βαθμό στη βιβλιογραφία. Μια οπτική της έννοιας αυτής μελετάται από τη σύγχρονη 

γλωσσολογία. Ως προς την ψυχολογική και την κοινωνιολογική έρευνα, η έννοια δεν 

αποτέλεσε συστηματικό αντικείμενο ανάλυσης, παρά μόνο εμφανίζεται σε κάποιες 

εργασίες αποσπασματικά.  

 

2.5.1. Υποκειμενοποίηση με γλωσσολογικά κριτήρια 

 

Οι έρευνες που παρουσιάζεται να έγιναν για την υποκειμενοποίηση, αφορούν τη 

σχέση της με τη γλωσσική έκφραση. Δεδομένου όμως ότι η υποκειμενοποίηση της 

γλώσσας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υποκειμενικότητας του ατόμου, θα 

παρουσιαστούν οι κύριες συνιστώσες της γλωσσολογικής έρευνας, ώστε να γίνει 

δυνατή και η περαιτέρω ανάλυση της έννοιας για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας.  

Η υποκειμενοποίηση ορίζεται στη γλωσσολογία ως μια σημασιολογική διαδικασία 

στην οποία τα νοήματα βασίζονται στα υποκειμενικά «πιστεύω», στις αντιλήψεις και 

στις αξίες ενός υποκειμένου που παράγει λόγο απέναντι σε μια πρόταση, σε αυτό που 

λέει και αυτό που εννοεί. Δηλαδή, η γραμματική έκφραση του λόγου, ταυτίζεται με τις 

στάσεις του/της ομιλητή/τριας προς αυτό που παράγεται179, ,180 181.  

 
178 Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures. New York Basic Books. 
179 Aaron, J. E., & Cacoullos, R. T. (2005). Quantitative measures of subjectification: A variationist study of Spanish salir(se). 
Cognitive Linguistics, 16 (4), pp. 607-633 
180 Killie, K. (2004). Subjectivity and the English progressive. English Language and Linguistics, 8 (1), pp. 25-46.  
181 Traugott, E. C. (1995). Subjectification in grammaticalisation. In Stein, D. & S. Wright (Eds), Subjectivity and subjectivisation: 
linguistic perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 31-54 
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Διαφορετικά, η υποκειμενοποίηση είναι: «Η σημασιολογική ανάπτυξη νοημάτων 

συσχετιζόμενη με ένα τύπο που αναδεικνύει την υποκειμενικότητα, και την κάνει σαφή 

και εμφανή»182. Αλλιώς, ορίστηκε ως η εξωτερίκευση της προσωπικής άποψης του/της 

ομιλητή /τριας183. 

Με παρόμοιο τρόπο ορίζει την υποκειμενοποίηση και ο Lyons, ο οποίος τη βλέπει 

ως τον  τρόπο με τον οποίο οι φυσικές γλώσσες μέσα στη δομή και τον κανονικό τρόπο 

λειτουργίας τους, προάγουν και προσφέρουν την έκφραση του εαυτού, των στάσεων 

και των «πιστεύω» του/της ομιλητή/τριας184. Έτσι, ως υποκειμενοποίηση θεωρείται η 

προσωπική αυτοέκφραση185 ή ακόμα και η παραγωγή λόγου η οποία για να γίνει 

κατανοητή, χρειάζεται να γίνει αναφορά σε αυτόν/τήν που την παρήγαγε186. 

Άλλη μια όψη της υποκειμενοποίησης μέσω της παραγωγής λόγου είναι αυτή που 

δείχνει σε ποιο βαθμό συμμετέχει ο/η ομιλητής/τρια σε αυτό που παράγει. Δηλαδή, 

μπορεί να θεωρηθεί αδύναμη ή ισχυρή η υποκειμενοποίηση σε μια έκφραση. Αδύναμη 

είναι όταν ο/η ομιλητής/τρια φαίνεται να συμμετέχει στο ελάχιστο σε σχέση με αυτό 

που λέει και δυνατή, όταν παρουσιάζονται σε μεγάλο βαθμό οι απόψεις και οι 

πεποιθήσεις του/της187. 

Η υποκειμενοποίηση επίσης, στις γλωσσολογικές έρευνες, παρουσιάζεται να 

ερευνάται και υπό το διαχωρισμό της σε διαχρονικό και συγχρονικό φαινόμενο.  

Η διαχρονική προσέγγιση υποστηρίζεται από την Traugott, η οποία θεωρεί ότι η 

υποκειμενοποίηση είναι μια διαδικασία στην οποία μια μορφή ή μια κατασκευή λόγου 

ή μιας έκφρασης, διαμορφώνεται έτσι ώστε να αποκωδικοποιείται με βάση τον/την 

ομιλητή/τρια188,189. Δηλαδή η συνείδηση του εαυτού του/της ομιλητή/τριας, η 

διαχρονική του σχέση με τον κόσμο και με τα αντικείμενά του,  φαίνεται από τη 

γλωσσική του έκφραση190.  

Στη διαχρονική λοιπόν όψη της, η υποκειμενοποίηση θεωρείται ως κάτι εσωτερικό, 

μια διαδικασία, η οποία διαμέσου των χρόνων, όταν τα νοήματα του εξωτερικού 

 
182 Traugott, E. C. (1999). The rhetoric of counter-expectation in semantic change: a study in subjectification.Στο:  A. Blank and P. 
Koch (eds.) Historical Semantics and Cognition. Berlin and New York: Mouton de Gruyter, p. 179.  
183 Athanasiadou, A., Canakis, K. & Cornilie, B. (Eds) (2006). Subjectification: Various Paths to Subjectivity. Berlin: Mouton de 
Gruyter, p. 4 
184 Lyons, J. (1982). Deixis and subjectivity: Loquor, ergo sum? In Jarvella, R., & Klein, E., Speech, Place and Action. New York: 
John Wiley, pp. 101-124 
185 Brisard, F. (2006). Logic, subjectivity, and the semantics/pragmatics distinction. In Athanasiadou, A., Canakis, K. & Cornilie, B. 
(Eds) (2006). Subjectification: Various Paths to Subjectivity. Berlin: Mouton de Gruyter, pp. 41-74, p. 54 
186 Smet, H., & Verstraete, J. C. (2006). Coming to terms with subjectivity. Cognitive Linguistics, 17 (3), pp. 365-392. 
187 Brisard, F. (2006). Logic, subjectivity, and the semantics/pragmatics distinction. In Athanasiadou, A., Canakis, K. & Cornilie, B. 
(Eds) (2006). Subjectification: Various Paths to Subjectivity. Berlin: Mouton de Gruyter, pp. 41-74, p. 45 
188 Traugott, E. C. (1989). On the rise of epistemic meanings in English: an example of subjectification in semantic change. 
Language, 65, pp. 31-55 
189 Carey, K. Subjectification and thw development of the English perfect. In: Stein, D., & Wright, S. (1995). Subjectivity and 
subjectivisation. Linguistic perspectives. Cambridge University Press, pp. 83-102 
190 Wright, S.  (1995). Subjectivity and experiential syntax. In: Stein, D., & Wright, S. (1995). Subjectivity and subjectivisation. 
Linguistic perspectives. Cambridge University Press, pp. 151-172 
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αντικειμενικού κόσμου αλλάζουν, αλλάζει και αυτή, αφού αλλάζουν και οι 

εσωτερικευμένες απόψεις και στάσεις του υποκειμένου191. Αν το νόημα μιας λέξης 

τοποθετείται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς, είναι επόμενο, με την 

πάροδο του χρόνου, οι ομιλητές/τριες να αναπτύξουν πολυσημίες, τις οποίες οι ίδιοι/ες 

θα τοποθετήσουν στα πλαίσια στα οποία θα κινούνται192. 

Η συγχρονική προσέγγιση υποστηρίζεται από τον Langacker, ο οποίος υποστηρίζει 

ότι κάποιες όψεις της «εδώ και τώρα» περίστασης επικοινωνίας μπορούν να 

ερμηνευθούν με μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό υποκειμενοποίησης. Όσο μικρότερος ο 

βαθμός συνειδητοπoίησης τόσο πιο υποκειμενική είναι η ερμηνεία. Με αυτό τον τρόπο,  

αναδεικνύει τη σιωπηρή παρουσία του/της ομιλητή/τριας σε μια έκφραση193. Όσο πιο 

δημόσια ή ξεκάθαρα ένας/μια ομιλητής/τρια είναι παρών/ούσα σε μια περίσταση 

επικοινωνίας τόσο πιο αντικειμενικός είναι ο λόγος αυτός. Κάνει επίσης μια 

παρομοίωση με το θέατρο: στο βαθμό που οι παρατηρητές είναι απόλυτα 

απορροφημένοι στην ερμηνεία  και χάνοντας τη συνειδητοποίηση του εαυτού, η δική 

τους συμμετοχή στην παρατηρούμενη διαδικασία είναι στον ύψιστο βαθμό 

υποκειμενική194. 

Άλλη μια βασική διαφορά των δύο αυτών ερευνητών (της Traugott και του 

Langacker) ως προς την υποκειμενοποίηση, αφορά το ρόλο που δίνει ο καθένας 

στον/στην εκάστοτε ομιλητή/τρια.  

Η Traugott προσδίδει κρίσιμο ρόλο στην αλληλεπίδραση που υφίσταται κατά τη 

διάρκεια μιας περίστασης επικοινωνίας μεταξύ του/της ομιλητή/τριας και του/της 

ακροατή/ριας και στη διαπραγμάτευση του νοήματος που επισυμβαίνει μεταξύ τους195. 

Προωθεί έτσι την έννοια της διυποκειμενικότητας ως προς τη διαμόρφωση της 

υποκειμενοποίησης, αφού θεωρεί ότι η εκάστοτε διυποκειμενική υποκειμενοποίηση 

νοημάτων από πλευράς του υποκειμένου, δίνει τροφή στην υποκειμενικότητά του 196.  

Ο Langacker, αντίθετα, εστιάζει στον/στην ομιλητή/τρια και στη δική του/της 

συνειδητοποίηση της γλωσσικής έκφρασης αφήνοντας τον/την ακροατή/τρια έξω από 

την εικόνα197. 

 
191 Aaron, J. E., & Cacoullos, R. T. (2005). Quantitative measures of subjectification: A variationist study of Spanish salir(se). 
Cognitive Linguistics, 16 (4), pp. 607-633 
192 Athanasiadou, A., Canakis, K. & Cornilie, B. (Eds) (2006). Subjectification: Various Paths to Subjectivity. Berlin: Mouton de 
Gruyter, p. 2-3 
193 Carey, K. (1995) Subjectification and the development of the English perfect. In: Stein, D., & Wright, S. (eds.). Subjectivity and 
subjectivisation. Linguistic perspectives. Cambridge University Press, pp. 83-102 
194 Wright, S.  (1995). Subjectivity and experiential syntax. In: Stein, D., & Wright, S. (Eds). Subjectivity and subjectivisation. 
Linguistic perspectives. Cambridge University Press, pp. 151-172 
195 Athanasiadou, A., Canakis, K. & Cornilie, B. (Eds) (2006). Subjectification: Various Paths to Subjectivity. Berlin: Mouton de 
Gruyter.  
196 Traugott, E. C. & Dasher, R. B. (2002). Regularity in Semantic Change. Cambridge: Cambridge University Press, p.  98 
197 Athanasiadou, A., Canakis, K. & Cornilie, B. (Eds) (2006). Subjectification: Various Paths to Subjectivity. Berlin: Mouton de 
Gruyter, pp. 4-6 
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Στα γλωσσολογικά επίσης πλαίσια της εξήγησης της υποκειμενικότητας και της 

υποκειμενοποίησης αναπτύσσει την άποψή του και ο Stein. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι 

η υποκειμενοποίηση έχει τέσσερις όψεις.  

Η πρώτη όψη αφορά την εγγύτητά της με την έννοια του ατομικισμού, η οποία 

κυριαρχεί στη βιβλιογραφία και σημαίνει την υποκειμενική έκφραση των 

συναισθημάτων.   

Η δεύτερη όψη αφορά τη χρήση της γλώσσας ως προς την ύπαρξη τής οπτικής του 

«εγώ» στη γλωσσική παραγωγή.  

Ως τρίτη όψη της έννοιας υιοθετεί την άποψη της Traugott και θεωρεί την 

υποκειμενοποίηση ως την αίσθηση της μεταφοράς στο μυαλό του/της ομιλητή/τριας. 

Δέχεται, ακόμα, ότι η έννοια της υποκειμενοποίησης μπορεί να είναι μια διαχρονική 

έννοια.  

Ως τελευταία όψη της υποκειμενοποίησης, υιοθετεί και την άποψη του Langacker, 

ότι δηλαδή είναι μια συγχρονική έννοια και υποδεικνύει την ερμηνεία των 

αναφερόμενων ή των διαδικασιών ως αντικειμενικών ή υποκειμενικών, ανάλογα με το 

βαθμό που ο/η ομιλητής/τρια συμπεριλαμβάνεται ή όχι στην παραγόμενη έκφραση198.  

 

2.5.2. Υποκειμενοποίηση υπό άλλες οπτικές 

 

Με γλωσσολογικά κριτήρια, η έννοια της υποκειμενοποίησης οριοθετείται σε 

γενικές γραμμές ως ο βαθμός συμμετοχής του/της ομιλητή/τριας στην έκφραση που 

παράγει, καθώς και η ανάδειξη των αντιλήψεων και των στάσεών του/της απέναντι σε 

αυτή. Δηλαδή, αφορά την ενέργεια τού να συνειδητοποιήσει το άτομο που παράγει 

λόγο την υποκειμενικότητά του και τη θέση της μέσα σε αυτό το λόγο. Έτσι, η ανάλυση 

του όρου της υποκειμενοποίησης μπορεί να γίνει και μέσα από μια άλλη οπτική, με τη 

χρήση κοινωνικών αντί γλωσσολογικών κριτηρίων, βασιζόμενη όμως στα πορίσματα 

των δεύτερων.  

Η υποκειμενοποίηση σε μια άλλη οπτική, ορίζεται ως μια έννοια αντίθετη προς την 

έννοια της αντικειμενοποίησης. Αν η έννοια της αντικειμενοποίησης θεωρείται μια 

ενέργεια αποπροσωποποίησης, δηλαδή περιγράφει τον τρόπο που τα άτομα 

συμπεριφέρονται και αποδίδουν σημασία σε πράγματα, ανθρώπους, τόπους και 

δραστηριότητες τα οποία τα τοποθετούν έξω από τον εαυτό τους199,200, τότε η έννοια της 

 
198 Stein, D. (1995). Subjective meanings and the history of inversions in English. In Stein, D., & Wright, S. (Eds). Subjectivity and 
subjectivisation. Linguistic perspectives. Cambridge University Press, pp. 129-15 
199 ETL Open Source. Objectification. Διαθέσιμο στο: http://changingminds.org/explanations/theories/objectification.htm, 
ημερομηνία πρόσβασης, 20/5/0 

http://changingminds.org/explanations/theories/objectification.htm
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υποκειμενοποίησης λαμβάνει την έννοια της προσωποποίησης, δηλαδή της διαδικασίας 

του να θεωρεί το άτομο κάτι ως δικό του, ως μέρος του εαυτού του.  

Κατ’ αυτή τη θεωρία, μια ολότητα μπορεί να είναι αντικειμενικοποιημένη ή 

υποκειμενοποιημένη από το άτομο. Θεωρείται αντικειμενικά δομημένη, στο βαθμό που 

τοποθετείται στη «σκηνή» και είναι εμφανής. Αποτελεί δηλαδή αντικείμενο για το 

άτομο, τοποθετείται μακριά του και αποτελεί το αντικείμενο στο οποίο εστιάζεται η 

προσοχή. Από την άλλη, μια ολότητα θεωρείται υποκειμενική, στο βαθμό που μένει 

έξω από το προσκήνιο, αφού είναι εσωτερική και αποτελεί ένα αντικείμενο της 

συνείδησης201.  

Η πιο πάνω θέση εξηγείται και με την άποψη του Kemmer, ο οποίος αναφέρει τι 

συμβαίνει  όταν το υποκείμενο προσλαμβάνει ένα δοθέν στοιχείο προς κατανόηση (π.χ. 

ένα αντικείμενο). Για να εξηγήσει τη διαδικασία αυτή, κάνει την αναλογία με ένα 

ζευγάρι γυαλιά τα οποία εξετάζονται στο χέρι κάποιου. Τότε, εξετάζονται μόνο ως ένα 

αντικείμενο παρατήρησης και καθόλου ως μέρος της αντιληπτικής διαδικασίας. Το ίδιο 

αντικείμενο όμως μπορεί να γίνει αντιληπτό και «εκτός σκηνής», και να τοποθετηθεί 

στο πίσω μέρος του μη αντιληπτού, όταν τα γυαλιά φοριούνται και χρησιμοποιούνται 

για να εξετάσουν κάποιο άλλο αντικείμενο: συνεπώς τα γυαλιά αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος του υποκειμένου της κατανόησης. Τότε δηλαδή το υποκείμενο δεν 

έχει συνείδηση του αντικειμένου, αφού το θεωρεί ένα με αυτό, το έχει εσωτερικεύσει202. 

Η ολότητα θεωρείται πλήρως υποκειμενοποιημένη όταν αφομοιώνεται απόλυτα, 

είναι σιωπηρή και στερείται της αυτο-συνείδησης. Προσλαμβάνεται και 

εσωτερικοποιείται από το άτομο ασυνείδητα.  

Η υποκειμενοποίηση έτσι, από κάποιους ερευνητές θεωρείται μια διαδικασία η 

οποία συμβαίνει ασυνείδητα. Συγκεκριμένα  αναφέρεται ότι κατά την 

υποκειμενοποίηση, αν το υποκείμενο καθυποτάσσεται αλλά και συγκροτείται μέσα από 

τις σχέσεις εξουσίας, τότε τα κανονιστικά προστάγματα γίνονται αντικείμενο ψυχικής, 

ασυνείδητης προσήλωσης και έτσι η υποκειμενικότητα συγκροτείται. Η 

υποκειμενοποίηση γίνεται η ασυνείδητη συγκρότηση της υποκειμενικότητας203.  

Μια άλλη όψη ανάλυσης τής έννοιας της υποκειμενοποίησης, την ορίζει ως τη 

συνειδητοποίηση της υποκειμενικότητας από το κάθε άτομο204. Κατά τον Foucault δε, 

 
200 Wikipedia. Objectification: διαθέσιμο στο: http://en.wikipedia.org/wiki/Objectification. ημερομηνία πρόσβασης, 20/5/07 
201 Langacker, R. W. (2006). Subjectification, grammaticization, and conceptual archetypes. In Athanasiadou, A., Canakis, K. & 
Cornilie, B. (Eds). Subjectification: Various Paths to Subjectivity. Berlin: Mouton de Gruyter, pp. 17-39, p.18 
202 Kemmer, S.(1995) Emphatic and reflexive –self. In: Stein, D., & Wright, S. (Eds). Subjectivity and subjectivisation. Linguistic 
perspectives. Cambridge University Press, pp. 55-82 
203 Στο: http://www.aegean.gr/Social-Anthropology/iridion/html/anakoinwseis_nea.php?article=34. Ημερομηνία πρόσβασης, 
31/10/07 
204 Finegan, E. (1995). Subjectivity and subjectivisation: an introduction. In Stein, Dieter and Wright, (eds), Subjectivity and 
Subjectivisation: Linguistic Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1-15 

http://en.wikipedia.org/wiki/Objectification
http://www.aegean.gr/Social-Anthropology/iridion/html/anakoinwseis_nea.php?article=34
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υπό αυτό το πρίσμα, η υποκειμενοποίηση ορίζεται ως η διαδικασία με την οποία το 

υποκείμενο λαμβάνει το περιεχόμενό του, ή πιο λεπτομερώς λαμβάνει το περιεχόμενο 

της υποκειμενικότητάς του205. 

Η υποκειμενοποίηση σε ένα άλλο μέρος της βιβλιογραφίας, ταυτίζεται με την 

παραγωγή υποκειμένων206. Αδρομερώς, θεωρείται ότι τα υποκείμενα «παράγονται» 

υποκειμενοποιώντας διάφορα στοιχεία του εξωτερικού κόσμου. Τέτοια στοιχεία μπορεί 

να είναι η θέση που κατέχουν στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο είναι τοποθετημένα ως 

προς το μάκρο επίπεδο, τις απόψεις των άλλων με τους οποίους έρχονται σε επαφή στα 

πλαίσια του μέσο επιπέδου (σχολείο, επάγγελμα, φιλικές σχέσεις), αλλά και το σε τι 

συνθήκες μεγάλωσαν στα πλαίσια του μίκρο επιπέδου (οικογένεια και στενές 

επαφές)207,208. Στο ίδιο πρίσμα, όπως σημειώνει και η Μαδιανού-Γκέφου, η 

υποκειμενοποίηση αφορά το πώς το άτομο συγκροτεί την υποκειμενικότητα του μέσα 

στα πλαίσια του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο τοποθετείται209. 

Η υποκειμενοποίηση στοιχείων του εξωτερικού κόσμου του υποκειμένου, 

παρουσιάζει σημασιολογική εγγύτητα με την έννοια της εσωτερικοποίησης. Σύμφωνα 

με τον Langacker, ένα αντικείμενο εσωτερικοποιείται από το υποκείμενο όταν γίνει ένα 

με αυτό έτσι, που να μην είναι πια εμφανής η παρουσία του210,211. Η εσωτερικοποίηση 

ενός αντικειμένου, ταυτίζεται με την οικειοποίησή του από το υποκείμενο.  

Αυτό δε που εσωτερικεύει το άτομο είναι η σύνθεση, η δομή και τα μέσα δράσης 

που διαθέτει ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο είναι τοποθετημένο212. 

Εσωτερικεύονται οι νόρμες, οι τυπικοί και άτυποι κανόνες οι οποίοι ενυπάρχουν στις 

διαδικασίες κοινωνικοποίησης και έτσι το άτομο είτε ενστερνίζεται τελικά τη νόρμα 

είτε δημιουργεί τη δική του προσωπική νόρμα213. Το γεγονός αυτό, ο Lacan το ονομάζει 

 

211 Langacker, R. W. (2006). Subjectification, grammaticization, and conceptual archetypes. In Athanasiadou, A., Canakis, K. & 
Cornilie, B. (Eds) (2006). Subjectification: Various Paths to Subjectivity. Berlin: Mouton de Gruyter, pp. 17-39 
212 Rogoff, B., & Wertsch, J. V. (1984). Children’s learning in the “zone of proximal development”. San Francisco: Jossey-Bass 
213 Καμαριανός, Ι., & Γούγα, Γ. (2007). Η κοινωνιολογική θεωρία του E. Durkheim, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και οι 
εκπαιδευτικές πρακτικές: μια πρώτη προσέγγιση: στο Γεωργογιάννης, Π. (2007). Μετανάστευση, Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη 
Γλώσσα & διαπολιτισμική εκπαίδευση, Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών 

205 Foucault, M. (1988c). The return of morality, in: Kritzman, L. (Ed.). Michel Foucault-politics, philosophy, culture: interviews 
and other writings 1977-1984. London: Routledge, pp. 242-254, p. 253 
206 Youdell, D. (2006). Subjectivation and performative politics-Butler thinking Althusser and Foucault: intelligibility, agency and 
the raced-nationed-religioned subjects of education. British Journal of Sociology of Education, 27 (4), pp. 511-528 
207 Davies, B., Dormer, S., Gannon, S., Laws, S., R., Taguche, L., H. & McCann, H. (2001). Becoming Schoolgirls: the ambivalent 
project of subjectification. Gender and Education 13 (2), pp. 167-182 
208 Youdell, D. (2006). Subjectivation and performative politics-Butler thinking Althusser and Foucault: intelligibility, agency and 
the raced-nationed-religioned subjects of education. British Journal of Sociology of Education, 27 (4), pp. 511-528 
209 Μαδιανού-Γκέφου, Δ. (2006). Εννοιολογήσεις του Εαυτού και του «Άλλου»: Ζητήματα Ταυτότητας στη Σύγχρονη 
Ανθρωπολογική Θεωρία. Στο Μαδιανού-Γκέφου, Δ. (Επιμ.). Εαυτός και «Άλλος». Εννοιολογήσεις, Ταυτότητες και Πρακτικές στην 
Ελλάδα και την Κύπρο. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 15-105 
210 Davies, B., Dormer, S., Gannon, S., Laws, S., R., Taguche, L., H. & McCann, H. (2001). Becoming Schoolgirls: the ambivalent 
project of subjectification. Gender and Education 13 (2), pp. 167-182 
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ιδιοποίηση και κατανόηση του αντικειμενικού κόσμου από το άτομο, ανάλογα με τα 

δικά του «φίλτρα»214. 

 

2.5.3. Υποκειμενοποίηση και νέες πολιτισμικές συνθήκες 

 

Ένας από τους στόχους της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τις 

υποκειμενοποιήσεις που πραγματοποιούν τα άτομα σε ένα νέο γι’ αυτά κοινωνικό 

περιβάλλον για να διαφανεί πώς διαμορφώνεται τελικά η υποκειμενικότητά τους σε 

αυτό και πώς νοηματοδοτούν τα ίδια την κατάστασή τους. Μια τέτοια ειδική συνθήκη, 

είναι η περίπτωση της μετανάστευσης.  

Η παρουσίαση της έννοιας της υποκειμενοποίησης έδειξε ότι αυτή ταυτίζεται 

κάποιες φορές με τη συνείδηση της υποκειμενικότητας των ατόμων, με την έκφραση 

του εαυτού, με το βαθμό ιδιοποίησης ενός εξωτερικού αντικειμένου, φτάνοντας στην 

απόλυτη εσωτερικοποίησή του όταν πια γίνει αντικείμενο του ασυνείδητου. Όταν κάτι 

γίνει για το υποκείμενο δεδομένο, όταν το χρησιμοποιεί αυτόματα, τότε σημαίνει ότι το 

έχει εσωτερικεύσει και άρα το έχει υποκειμενοποιήσει.  

Κατά τη διαδικασία της μετανάστευσης, συμβαίνει να μεταβάλλεται η οργάνωση 

της κοινωνικής λειτουργίας για τα άτομα που μεταναστεύουν, αφού εισέρχονται σε ένα 

διαφορετικό κοινωνικό πλαίσιο, και έτσι αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε μεταβολή και 

στην οργάνωση της ψυχολογικής λειτουργίας215. Τα άτομα θα κληθούν να 

υποκειμενοποιήσουν κάποιες άλλες αξίες, μια νέα γλώσσα, τις αντιλήψεις των γηγενών 

γι’ αυτούς και τις πιθανές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που έχουν αναπτυχθεί 

γενικότερα για τα άτομα που μεταναστεύουν216,217.  

 

2.6. Διαστάσεις της υποκειμενοποίησης 

 

Έννοιες σχετικές με την έννοια της υποκειμενοποίησης ως εσωτερίκευσης και 

οικειοποίησης στοιχείων, καθώς και ως συνειδητοποίησης της υποκειμενικότητας, 

αποτελούν οι έννοιες της κοινωνικοποίησης, της πολιτισμοποίησης και του 

επιπολιτισμού, η έννοια της μάθησης και η έννοια της ταυτότητας. Για τους λόγους 

 
214 Lacan, J. (1991b). The Seminar of Jacqus Lacan Book 2: The Ego in Freud’ s Theory and in the Technique of Psychoanalysis, 
1954-1955, trans. Sylvana Tomaselli, New York: Norton, p.166 
215 Rogoff, B., & Wertsch, J. V. (1984). Children’s learning in the “zone of proximal development”. San Francisco: Jossey-Bass 
216 Κατριβέσης, Ν. Κ. (2003). Η Κοινωνιολογία του Norbert Elias. Από τις κοινωνικές δομές στις αλληλεξαρτήσεις. Αθήνα: 
Gutenberg, σσ. 45-49 
217 Root, P. P. M. (2004). Multiracial Families and Children: Implications for Educational Research and Practice. In Banks, A. J. 
(Ed) & McGee Banks, A. C. (cEd) (2004). Handbook of Research on Multicultural Education (2nd ed). San Francisco: Jossey-Bass, 
pp. 110-124 
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αυτούς, στο σημείο αυτό, αναλύεται η κάθε έννοια καθώς και γίνεται προσπάθεια 

ανάδειξης της εννοιολογικής της σχέσης με την έννοια της υποκειμενοποίησης.  

 

2.6.1. Η κοινωνικοποίηση ως διάσταση της υποκειμενοποίησης 

 

Δεδομένου ότι η υποκειμενικότητα είναι κοινωνικά διαμεσολαβημένη καθώς και οι 

υποκειμενοποιήσεις που κάνουν τα άτομα για τη διαμόρφωσή της τοποθετούνται σε ένα 

συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο, η έννοια της κοινωνικοποίησης θεωρείται να είναι 

μια διάσταση της έννοιας της υποκειμενοποίησης. Βέβαια, όπως παρουσιάζεται η 

έννοια της κοινωνικοποίησης σε μια από τις πτυχές της στην κοινωνιολογία, φάνηκε να 

είναι ένα στατικό φαινόμενο που συμβαίνει οριστικά, μια φορά στο κάθε άτομο. Όμως, 

όπως παρουσιάστηκε στην έννοια της υποκειμενοποίησης, έτσι και για την έννοια της 

κοινωνικοποίησης, υιοθετείται η άποψη ότι δεν αποτελεί κάτι το στατικό, αφού τα 

άτομα κατά τη διάρκεια της ζωής τους ανα-κοινωνικοποιούνται συνεχώς, αλλάζοντας 

κοινωνικά πλαίσια.  

Η έννοια της κοινωνικοποίησης ορίστηκε αρχικά, ως η διαδικασία της «σκόπιμης» 

διαμόρφωσης, με την έννοια της κηδεμονίας του ατόμου218. Αλλιώς, η κοινωνικοποίηση 

ορίστηκε ως ένα είδος μάθησης που πραγματοποιείται με όρους πέραν των βιολογικών 

και των ψυχολογικών219, ως ο τρόπος που ο άνθρωπος εντάσσεται στο κοινωνικό 

σύνολο220 καθώς και ως ο όρος που αποδίδει την πορεία συγκρότησης, εξέλιξης της 

προσωπικότητας και της κοινωνικής ένταξης του ατόμου221. 

Επιπλέον, η κοινωνικοποίηση θεωρήθηκε ως η διαδικασία που σε οποιοδήποτε 

πολιτισμικό περιβάλλον διδάσκει ένα παιδί τη γλώσσα που θα μιλήσει, τα μη γλωσσικά 

στοιχεία που θα χρησιμοποιήσει στην επικοινωνία, το ποια συμπεριφορά θα είναι 

αποδεκτή στην κοινωνία, καθώς και η υιοθέτηση του τρόπου που θα μαθαίνει222. 

Δηλαδή, αποτελεί μια πορεία μέσα στην οποία ο άνθρωπος γίνεται πλήρες μέλος μιας 

κοινωνικής ομάδας223. 

 
218 Berry, J.W., & Cavalli-Sforza, L.L. (1986). Cultural and genetic influences on Inuit art. Unpublished Report: στο Berry, J.W., 
Poortinga, Y.H., Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. Cambridge University 
Press, p. 18 
219 Κανακίδου, Ε., & Παπαγιάννη, Β. (2003). Από τον Πολίτη του Έθνους στον Πολίτη του Κόσμου. Αθήνα: Τυπωθήτω, σ. 77 
220 Παπαδοπούλου, Δ. (2006). Μορφές Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των Μεταναστών. Το παράδειγμα της 
Περιφέρειας Αττικής. Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, Δ.  (Επιμ.). Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική 
Κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 291-351 
221 Καλτσούνη – Νόβα, Χ. (2007). Κοινωνικοποίηση. Η Γένεση του κοινωνικού υποκειμένου. Αθήνα: Gutenberg, σ. 13 
222 Irvine, J. J.,  & York, D. E. (1995). Learning styles and culturally diverse students: A literature review. In J. A. Banks (Ed.), 
Handbook on Research on multicultural education. New York: Macmillan: In Atwater, M. M. (1996). Social Contructivism: 
Infusion into the Multicultural Science Education. Research Agenda. Journal of Research in Science Teaching, 33 (8), pp. 821-837, 
p. 825 
223 Hollins, E. R. (2006). Ο πολιτισμός στη σχολική μάθηση. Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 37 
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Η κοινωνικοποίηση σύμφωνα με τα παραπάνω, φαίνεται να αποτελεί μια 

διαδικασία και μάλιστα όχι στατική. Είναι μια διαδικασία διαμόρφωσης και ανάπτυξης 

της ανθρώπινης υποκειμενικότητας «σε εξάρτηση από και σε αντιπαράθεση με τους 

κοινωνικούς και υλικούς τρόπους ζωής που απαντώνται σε μια συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή της ιστορικής πορείας της κοινωνίας»224. Οι κοινωνικοί και υλικοί τρόποι ζωής 

σε οποιαδήποτε στιγμή αλλάζουν, γι’ αυτό και η κοινωνικοποίηση αφορά την 

υιοθέτηση του συνόλου των αλλαγών που παράγονται από τη σχέση του ατόμου με το 

περιβάλλον του –υλικό, κοινωνικό, πνευματικό- και ως αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης με άλλους225. 

Συναφής με την έννοια της κοινωνικοποίησης ως διά βίου διαδικασία, είναι εκείνη 

της ανα-κοινωνικοποίησης. Προσδιορίζεται ως «μια κατάσταση, κατά την οποία ένα 

ήδη κοινωνικοποιημένο άτομο ενστερνίζεται νέες ιδέες και αντιλήψεις και αλλάζει 

πρότυπα συμπεριφοράς, τα οποία μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά από εκείνα που 

είχε αφομοιώσει στην πρώιμη φάση της κοινωνικοποίησής του»226. Η ανα-

κοινωνικοποίηση ακόμα, μπορεί να συμβαίνει όταν οι σχεδιασμένες επιρροές 

προέρχονται εκ των έξω, από μια διαφορετική πολιτισμική ομάδα από αυτήν του 

διαμορφούμενου ατόμου227. 

Αφού, λοιπόν,  το άτομο εσωτερικεύει τη σύνθεση, τη δομή και τα μέσα δράσης 

από τις κοινωνικές πηγές τους, αυτό σημαίνει ότι η μεταβολή στην οργάνωση της 

κοινωνικής λειτουργίας αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε μεταβολή στην οργάνωση της 

ψυχολογικής λειτουργίας του ατόμου, δηλαδή στην ανα-κοινωνικοποίησή του228. 

Μια περίπτωση στην οποία αναδύεται η ανάγκη και το φαινόμενο της ανα-

κοινωνικοποίησης είναι η μετανάστευση. Στην περίπτωση των μεταναστών, εξετάζεται 

η ανασύσταση της σχέσης του ατόμου με την κοινωνία υποδοχής και οι όροι 

συμμετοχής σε αυτήν. Οι μετανάστες όμως έρχονται ήδη κοινωνικοποιημένοι και 

έχοντας ήδη ενσωματωθεί σε μιαν άλλη κοινωνία, την κοινωνία καταγωγής229. Κατά 

συνέπεια, υπόκεινται σε μια διαδικασία ανα-κοινωνικοποίησης, μέσω των 

υποκειμενοποιήσεων που θα έχουν στη νέα χώρα και των κοινωνικών 

 
224 Καλτσούνη – Νόβα, Χ. (2007). Κοινωνικοποίηση. Η Γένεση του κοινωνικού υποκειμένου. Αθήνα: Gutenberg, σ. 15 
225 Camilleri, C., & Peyre-Malewska, H. (1997). Socialization and Identity Strategies. In Berry, J., Dasen, P., R. & Saraswathi, T., S. 
(1997) (Eds). Handbook of Cross-Cultural Psychology. Vol. 2: Basic Processes and Human Development. Boston, London, 
Toronto, Sydney, Tokyo and Singapore: Allyn and Bacon, pp. 41-67 
226 Καλτσούνη – Νόβα, Χ. (2007). Κοινωνικοποίηση. Η Γένεση του κοινωνικού υποκειμένου. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 20-21 
227 Berry, J.W. (1984). Cultural relations in plural societies. Alternatives to segregation and their sociopsychological implications. In 
Miler N. & Prewern, Groups in contact. New York: Academic Press 
228 Rogoff, B., & Wertsch, J.V. (1984). Children’s learning in the “zone of proximal development”. San Francisco: Jossey-Bass, p.2. 
In Hollins, E. R. (2006). Ο πολιτισμός στη σχολική μάθηση. Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 302 
229 Παπαδοπούλου, Δ. (2006). Μορφές Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των Μεταναστών. Το παράδειγμα της 
Περιφέρειας Αττικής. Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, Δ. (2006) (Επιμ.). Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην 
Ελληνική Κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 291-351 
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διαμεσολαβήσεων που θα δεχτούν σε αυτή, ώστε να ανα–διαμορφώσουν την 

υποκειμενικότητά τους. 

 

2.6.2. Η πολιτισμοποίηση και ο επιπολιτισμός ως διαστάσεις της 

υποκειμενοποίησης 

 

Νοουμένου ότι τα άτομα κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης της υποκειμενικότητάς 

τους υποκειμενοποιούν και πολιτισμικά στοιχεία, παρουσιάζονται οι έννοιες που 

περιγράφουν την υποκειμενοποίηση τέτοιων στοιχείων. Οι έννοιες αυτές είναι  η 

πολιτισμοποίηση και ο επιπολιτισμός. Γίνεται ξεχωριστή παρουσίαση της καθεμιάς 

όπως ανασύρεται από τη βιβλιογραφία, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνονται οι διαφορές 

τους.  

 

2.6.2.1. Πολιτισμοποίηση 

 

Ο όρος «πολιτισμοποίηση» (enculturation), όπως παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία 

μπορεί αλλιώς να χαρακτηρισθεί ως πολιτισμική μεταβίβαση ή ακόμα, μια διαδικασία 

μέσα από την οποία ένα άτομο γίνεται μέλος μιας πολιτισμικής ομάδας230. 

Χρησιμοποιώντας την πολιτισμική μεταβίβαση, μια πολιτισμική ομάδα μπορεί να 

μεταφέρει-διαιωνίσει τα σχήματα και τις  συμπεριφορές της στις επόμενες γενιές 

διαμέσου των μηχανισμών της διδασκαλίας και της μάθησης. Η μεταβίβαση αυτή έχει 

τρεις μορφές.  

Η πρώτη,  η κάθετη μορφή, περιλαμβάνει τη μεταβίβαση από μεγαλύτερες γενιές 

σε μικρότερες,  όπως αυτή των γονιών προς τα παιδιά, όπου μεταφέρονται αξίες, 

προσόντα, «πιστεύω», κίνητρα.  Η δεύτερη, η οριζόντια μορφή, περιλαμβάνει τη 

μεταβίβαση από τους συνομηλίκους και η τρίτη, η πλάγια μορφή, περιλαμβάνει τις 

μεταβιβάσεις από άλλους ενήλικες, από το σχολείο και από τους εκπαιδευτικούς231. 

Το αποτέλεσμα αυτών των μεταβιβάσεων είναι η δημιουργία ενός ατόμου 

«πολιτισμικά ικανού»232.  Το «πολιτισμικά ικανό» άτομο, μπορεί να χαρακτηριστεί και 

«πολιτισμικά επαρκές» δηλαδή άτομο που έχει  σε πολιτισμικό επίπεδο αναπτύξει 

«ικανότητες σε απαιτούμενο βαθμό233» ώστε να καταστεί «πολιτισμικά έτοιμο», 

 
230 Hollins, E. R. (2006). Ο πολιτισμός στη σχολική μάθηση. Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ. 36-37 
231 Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. 
Cambridge University Press, pp. 17-20 
232 Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. 
Cambridge University Press, p. 19  
233 Γεωργογιάννης, Π. (2006). Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια & Ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας 
Εκπαίδευσης: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 1ος. Πάτρα: Αυτοέκδοση, σ. 33 
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δηλαδή, να παρουσιάζει σε πολιτισμικό επίπεδο, «ικανότητα άμεσης αντίληψης 

ερεθισμάτων και ευχέρεια αντίδρασης σε αυτά»234.  

Οι μεταβιβάσεις που επισυμβαίνουν για τη διαμόρφωση ενός «πολιτισμικά ικανού» 

ή «πολιτισμικά έτοιμου» ατόμου,  παρουσιάζονται στο σχήμα 2. 

 

Σχήμα 2: Οι μορφές των πολιτισμικών μεταβιβάσεων235  

 

 
 

Από το σχήμα 2 μπορούν να διαπιστωθούν οι διαμεσολαβήσεις (γονείς, άλλοι 

ενήλικες, κοινωνικές συναναστροφές, κοινωνικοποίηση, πολιτισμός), οι οποίες 

διαμορφώνουν την υποκειμενικότητα του ατόμου, και στο σχήμα,  παρουσιάζονται ως 

ατομικά ψυχολογικά αποτελέσματα. 

 

2.6.2.2. Επιπολιτισμός 

 

Η έννοια του επιπολιτισμού θεωρείται κάτι που συμβαίνει όταν η πολιτισμική 

μεταβίβαση γίνεται μετά από επαφή ατόμων και οργανισμών τα οποία ανήκουν σε 

                                                

 

 
234Γεωργογιάννης, Π. (2006). Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια & Ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας 
Εκπαίδευσης: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 1ος. Πάτρα: Αυτοέκδοση, σ. 33 
235 Berry, J.W., & Cavalli-Sforza, L.L. (1986). Cultural and genetic influences on Inuit art. Unpublished Report: στο Berry, J.W., 
Poortinga, Y.H., Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. Cambridge University 
Press, p. 18 
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διαφορετικούς πολιτισμούς236. Επιπολιτισμός επομένως, μπορεί να συμβεί μετά από 

μετανάστευση και αποτελεί εκείνο το σύστημα διαδικασιών που περιλαμβάνονται στη 

διαδικασία ενσωμάτωσης σε μια νέα χώρα και, επίσης,  την πολιτισμική αλλαγή που 

προέρχεται από τη διαπολιτισμική επαφή μεταξύ δύο ή περισσότερων πολιτισμικών 

ομάδων237. 

Αποτελεί μια διαδικασία μεγάλης διάρκειας, όπου τα άτομα μαθαίνουν ή 

διαφοροποιούν συγκεκριμένα στοιχεία ενός νέου πολιτισμού και του πολιτισμού της 

καταγωγής τους238. Οι μετανάστες ως εκ τούτου, προσανατολίζονται και προς την 

κληρονομιά τους, αλλά προσπαθούν να αναπτύξουν και πρακτικές συμβιβασμού με τα 

νέα πολιτισμικά πλαίσια239.  

H πολιτισμική επαφή αποτελεί μια δυναμική διαδικασία. Υπάρχει μια δυναμική 

δραστηριότητα κατά την επαφή και μετά από αυτήν, καθώς και ένα αποτέλεσμα από τη 

διαδικασία το οποίο είναι σχετικά σταθερό. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να 

περιλαμβάνει αλλαγές όχι μόνο στα υπάρχοντα φαινόμενα αλλά και σε καινούργια, τα 

οποία θα γεννηθούν από τη διαδικασία της πολιτισμικής επαφής240. 

Ένας διαχωρισμός του φαινομένου του επιπολιτισμού που γίνεται στη βιβλιογραφία 

καλύπτει  δύο επίπεδα: το ατομικό επίπεδο επιπολιτισμού και το ομαδικό.  

Στο ομαδικό επίπεδο παρατηρούνται αλλαγές στην κοινωνική δομή και την 

οικονομική βάση, ενώ στο ατομικό γίνονται αλλαγές στην ταυτότητα, στις αξίες και τις 

συμπεριφορές (στην υποκειμενικότητα εν τέλει). Βέβαια, ο επιπολιτισμός και στα δύο 

αυτά επίπεδα, δεν αποτελεί ένα σταθερό «πακέτο». Οι ομάδες αλλά και τα άτομα 

ποικίλλουν ως προς τη συμμετοχή και την ανταπόκρισή τους στις επιπολιτισμικές 

επιρροές, αφού κάποιοι τομείς της κουλτούρας και της συμπεριφοράς τους μπορεί να 

αλλάξουν χωρίς ανάλογες αλλαγές σε άλλους τομείς241. 

Ο προβληματισμός που αναδύεται σε αυτό το σημείο αφορά το ότι η διαδικασία 

αυτή – του επιπολιτισμού – δεν είναι γραμμική, αλλά πολύπλοκη242,243. Και αυτό γιατί 

συνυπάρχει η μάθηση του νέου πολιτισμικού περιβάλλοντος και η μνήμη των 

 
236Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. 
Cambridge University Press, pp. 17-20 
237 Phinney, J.S. (1990). Ethnic identity in adolescents and adults: Review of research. Psychological Bullentin.Vol 3, 499-514 
238 Marin, G.,  & Gamba, R. (1996). A new Measurement of Acculturation for Hispanics: The Bidimensional Acculturation Scale for 
Hispanics. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 18, 297-316.  
239 Tadmor, C. T,  & Tetlock, P. E. (2006). Biculturism: A model of the effects of second culture exposure on acculturation and 
integrative complexity. Journal of Cross-Cultural Psychology, 37, 173-190 
240 Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. 
Cambridge University Press, p. 273  
241Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. 
Cambridge University Press, p. 273   
242 Dinh, T. K., & Nguyen, H. H. (2006). The effects of acculturative variables on Asian American parent – child relationships. 
Journal of Social and Personal Relationships, 23(3), pp. 407-426 
243 Monzo, L., D., & Rueda, R. (2006). A Sociocultural Perspective on Acculturation. Latino Immigrant families Negotiating 
Diverse Discipline Practices. Education and Urban Society. Vol 38 (2), pp. 188-203 
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πρακτικών του παλαιότερου. Υπεισέρχεται επίσης ο υποκειμενικός παράγοντας, αφού 

δεν αναπτύσσουν όλα τα άτομα τις ίδιες συμπεριφορές και τελικά την ίδια 

υποκειμενικότητα, έστω και αν τίθενται υπό τις ίδιες επιρροές. Τα άτομα δηλαδή, 

διαφοροποιούνται στα «σημεία», στο εσωτερικό των δομών στις οποίες κινούνται (π.χ.  

την οικογένεια, το σχολείο κ.λπ.) και δομούν τις δικές τους προσλαμβάνουσες των 

πολιτισμικών πρακτικών τις οποίες ενεργώντας επιλεκτικά, μπορεί να υιοθετήσουν, να 

μεταβάλουν ή να αποβάλουν. 

Ο «επιλεκτικός επιπολιτισμός» έχει ερευνηθεί και θεωρείται μια επιτυχημένη 

στρατηγική για ομαλή ένταξη και προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον. Σύμφωνα με μια 

ερευνητική άποψη, οι πιο επιτυχημένοι μαθητές πραγματοποιούν «επιλεκτική 

πολιτισμική ένταξη, επιπολιτισμό» και υιοθετούν όψεις και νόρμες του κυρίαρχου 

πολιτισμού όταν παράλληλα συντηρούν όψεις και νόρμες της μητρικής γλώσσας και 

πολιτισμού244. Με άλλα λόγια, στη διαδικασία του επιπολιτισμού, τίθεται το θέμα του 

βαθμού ταύτισης με τις δύο κουλτούρες του ατόμου 245. 

Συναφώς, συζητώντας τα πλεονεκτήματα του επιλεκτικού επιπολιτισμού, οι Portes 

και Rumbaut γράφουν: «τα παιδιά που μαθαίνουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό της 

νέας τους χώρας χωρίς να χάσουν την ήδη υπάρχουσα, έχουν πολύ καλύτερη 

κατανόηση της θέσης τους στον κόσμο. Ο επιλεκτικός επιπολιτισμός βοηθά την επιτυχή 

προσαρμογή, η οποία απουσιάζει από τα παιδιά που δεν κρατούν με το παρελθόν  

δεσμούς, στην επιδίωξη της αποδοχής από τους γηγενείς συνομήλικους»246. 

Η πιο κοινή ίσως περίπτωση όπου παρατηρείται το φαινόμενο του επιπολιτισμού 

είναι η μετανάστευση. Τα άτομα από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες έρχονται σε 

επαφή με μια νέα κουλτούρα, η οποία αποτελεί πρόκληση. 

Στις πρόσφατες έρευνες της ψυχολογίας, ο επιπολιτισμός θεωρείται ως μια 

ψυχολογική προσαρμογή των νεοεισερχόμενων, η οποία περιλαμβάνει μια βασική 

αλλαγή. Η αλλαγή αυτή περιλαμβάνει επανα-μάθηση στη σημασία συμβόλων, επαν-

εγκατάσταση σε ένα νέο σύστημα αξιών και άρνηση κάποιων παλαιών συνηθειών, 

«πιστεύω» και συμπεριφορών247. Άρα, η όποιας μορφής συμπεριφορά εξετάζεται από 

την ψυχολογία, είναι «υποψήφια» για μεταβολή, κατά τη διάρκεια του επιπολιτισμού248.  

 
244 Lee, S. J. (2005). Up against whiteness: race, school and immigrant youth. New York: Teachers college press: στο Lee, S., J. 
(2006). Additional complexities: social class, ethnicity, generation, and gender in Asian American student experiences. Race 
Ethnicity and Education, Vol.9(1), pp. 17-28 
245 Birman, D., & Trickett, E. J. (2001). Cultural Transitions in First-Generation Immigrants. Acculturation of Soviet Jewish 
Refugee Adolescents and Parents. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(4), pp. 456-477 
246 Portes, A. & Rumbaut, R. G. (1996). Immigrant America: a portrait. Berkeley, University of California Press, p. 240 
247Burnam, M. A., Telles, S. A., Karno, M.,  Hough, R.L., & Escobar, J. I. (1987). Measurement of acculturation in a community 
population of Mexican Americans. Hispanic Journal of Behavioural Sciences,  9 (2), pp. 105-130  
248 Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. 
Cambridge University Press, p. 281 
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2.6.2.2.1. Στάσεις των πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων απέναντι στον 

επιπολιτισμό 

 

Λόγω του ότι στις ομάδες που υφίστανται επιπολιτισμό υπάρχουν εσωτερικές 

διαφοροποιήσεις ως προς το βαθμό που θα υποκειμενοποιήσουν στοιχεία του νέου 

κοινωνικού πλαισίου, εξετάστηκαν από τους ερευνητές οι διαφοροποιημένες στάσεις 

των ατόμων απέναντι στο φαινόμενο του επιπολιτισμού. 

Η στάση του ατόμου που πρόκειται να επι-πολιτιστεί απέναντι στην κυρίαρχη 

κοινωνία, μπορεί να είναι ή πολύ θετική ή πολύ αρνητική (εθνοκεντρισμός). Όταν είναι 

αρνητική τότε οι επιρροές  θα απορριφθούν και δεν θα έχουν μεγάλη επίδραση στο 

άτομο. Από την άλλη, αν συμβεί το αντίθετο, τότε οι επιρροές αυτές θα γίνουν 

αποδεκτές 249. 

Ο επιπολιτισμός, κατ’ ακολουθίαν, θα πάρει διάφορες μορφές ανάλογα με τη 

στάση του κάθε ατόμου. Το σχήμα 3, παρουσιάζει το μοντέλο του Berry στο οποίο 

περιέχονται όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί250. 

 

 Σχήμα 3: Μοντέλο Berry όσον αφορά τα αποτελέσματα στον επιπολιτισμό 

ανάλογα με τη στάση του ατόμου251

 

                                                

 

 
249 Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. 
Cambridge University Press, p. 276 
250 Berry, J.W. (1980a). Acculturation as varieties of adaption. In A. Padilla (Ed), Acculturation: Theory, models and some new 
findings Boulder, CO: Westview, pp. 9-25. 
251Berry, J.W. (1980a). Acculturation as varieties of adaption. In A. Padilla (Ed), Acculturation: Theory, models and some new 
findings Boulder, CO: Westview, pp. 9-25. 
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Στο σχήμα 3 παρουσιάζονται οι διάφορες «στρατηγικές επιπολιτισμού» που 

αναπτύσσουν τα άτομα και οι οποίες αποτελούν τον τρόπο ή τους τρόπους με τους 

οποίους επιθυμούν να σχετιστούν με την κυρίαρχη ομάδα. 

Οι τέσσερις  εναλλακτικές τακτικές προσαρμογής είναι: 

1. Η εναρμόνιση: η τακτική κατά την οποία ο/η μετανάστης/τρια διατηρεί την 

εθνική του/της ταυτότητα, αλλά ταυτόχρονα γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της 

χώρας υποδοχής και αναπτύσσει σχέσεις με άτομα της ευρύτερης κοινωνίας. 

2. Η αφομοίωση: το άτομο απορρίπτει την πολιτισμική του ταυτότητα και 

ενσωματώνεται στην κοινωνία και στον πολιτισμό της χώρας υποδοχής. 

3. Ο διαχωρισμός: το άτομο εμμένει στη διατήρηση της εθνικής του ταυτότητας 

και απορρίπτει τα στοιχεία του νέου πολιτισμικού χώρου καθώς και τις θετικές 

σχέσεις με τη χώρα υποδοχής, και  

4. Η περιθωριοποίηση: η ψυχολογική διεργασία με την οποία το άτομο χάνει την 

πολιτιστική και ψυχολογική επαφή τόσο με την ομάδα από την οποία 

προέρχεται όσο και με την ευρύτερη κοινωνία της χώρας υποδοχής252. 

 

Οι τέσσερις κατηγορίες δημιουργούνται ανάλογα με  το βαθμό στον οποίο 

κάποιος/α επιθυμεί να παραμείνει στην προηγούμενη πολιτισμική του κατάσταση (σε 

επίπεδο ταυτότητας, γλώσσας, τρόπου ζωής) ή το αντίθετο, να αποποιηθεί της 

πολιτισμικής του κληρονομιάς και να γίνει μέλος μιας ευρύτερης κοινωνίας.  Επίσης, οι 

κατηγορίες αυτές δημιουργούνται ανάλογα και με  το βαθμό στον οποίο κάποιος/α 

θέλει να έχει καθημερινές αλληλεπιδράσεις με μέλη άλλων ομάδων στην ευρύτερη 

κοινωνία ή να απομακρύνεται από τις άλλες ομάδες και να σχετίζεται μόνο με τη δική 

του/της. 

 

2.6.2.3.  Σύγκριση των εννοιών «πολιτισμοποίηση» και «επιπολιτισμός» 

 

Λόγω του ότι πολλές φορές οι έννοιες της πολιτισμοποίησης (enculturation) και 

του επιπολιτισμού (acculturation) συγχέονται, κρίνεται στο σημείο αυτό απαραίτητη η 

επισήμανση του ξεχωριστού νοήματος της καθεμιάς. 

Η πολιτισμοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία μια πολιτισμική ομάδα (για 

παράδειγμα στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης χώρας) ενσωματώνει τους απογόνούς της 

 
252 Berry, J.W. (1984). Cultural relations in plural societies. Alternatives to segregation and their sociopsychological implications. In 
Miler N. & Prewern, Groups in contact. New York: Academic Press, pp. 275-285 
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μέσα στην οικεία της  κουλτούρα, ώστε να αποκτήσουν τις ανάλογες με αυτή αξίες και 

συμπεριφορές.  

O  όρος του επιπολιτισμού αναφέρεται στην πολιτισμική και ψυχολογική αλλαγή 

που συμβαίνει μετά την επαφή με άτομα που ανήκουν σε άλλους πολιτισμούς και 

παρουσιάζουν διαφορετικές συμπεριφορές. Κατά μία έννοια, είναι μια δεύτερη ή μια 

«μεταγενέστερη» μορφή πολιτισμοποίησης, και μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή 

στη ζωή κάποιου, όχι μόνο στην παιδική ηλικία. Περιλαμβάνει επανα-μάθηση 

(περιλαμβάνοντας και την ανα-κοινωνικοποίηση και την ανα-διαμόρφωση της 

υποκειμενικότητας) και μπορεί να δημιουργήσει ταυτόχρονα και προβλήματα αλλά και 

ευκαιρίες στο άτομο253. 

Στο σημείο αυτό, γίνεται και μια άλλη επισήμανση. Οι έννοιες της 

πολιτισμοποίησης και του επιπολιτισμού ενέχουν τον κίνδυνο να θεωρηθεί η έννοια του 

πολιτισμού ως κάτι παγιωμένο και στατικό, που απλά υπάρχει εκεί έξω και τα άτομα 

καλούνται απλά να το μάθουν ή να το προσλάβουν. Έτσι, τονίζεται ότι στην εργασία 

αυτή υιοθετείται η άποψη ότι ο πολιτισμός αποτελεί μια δυναμική διαδικασία και 

έννοια που συνεχώς αλλάζει και μεταβάλλεται. Παράλληλα με την έννοια του 

πολιτισμού, θεωρείται ότι και η πολιτισμοποίηση, αλλά και το φαινόμενο του 

επιπολιτισμού, δεν είναι στατικά και παγιωμένα αλλά μεταβάλλονται και αυτά διαρκώς 

και τα άτομα τα ανα- προσαρμόζουν ανάλογα με το χώρο, το χρόνο και τις εκάστοτε 

συνθήκες που δημιουργούν πολιτισμό.  

 

2.6.3. Η μάθηση ως διάσταση της υποκειμενοποίησης 

 

Θεωρώντας ότι η μάθηση αποτελεί βασικό συστατικό της υποκειμενικότητας και 

ότι είναι μια διαδικασία που ίσως συμβαίνει παράλληλα με ή πριν την 

υποκειμενοποίηση, παρουσιάζεται στο σημείο αυτό. H έννοια, έχει οριστεί από όλους 

τους κλάδους της ψυχολογίας, αλλά και από την κοινωνιολογία με διάφορους τρόπους. 

Παρουσιάζοντας κάποιους από αυτούς, θα γίνει προσπάθεια να τεθεί το πλαίσιο υπό το 

οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας.   

 

 
253 Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. 
Cambridge University Press., p. 19 
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2.6.3.1. Ορισμοί μάθησης 

 

To ανθρώπινο είδος, περισσότερο από κάθε άλλο, προσλαμβάνει χαρακτηριστικά 

της συμπεριφοράς μέσω της διαδικασίας της μάθησης254. 

Η διαδικασία της μάθησης διενεργείται υπό διαφορετικές συνθήκες, τις οποίες ο 

Gagne διακρίνει σε εσωτερικές και εξωτερικές. Οι εσωτερικές συνθήκες μάθησης 

αποτελούν τις ατομικές γνωστικές δομές και λειτουργικές διαδικασίες του ατόμου, τις  

γνώσεις, τα κίνητρα, τον συναισθηματικό και γνωστικό εξοπλισμό του, που αποκτάται  

και διαμορφώνεται από την προηγούμενη εμπειρία. Οι εξωτερικές συνθήκες μάθησης 

είναι οι οργανωμένες διδακτικές ενέργειες για μαθησιακή διαδικασία255. 

Η μάθηση θεωρείται ότι αποτελεί μια ψυχική διαδικασία και ότι έχει άμεση σχέση 

με τον υποκειμενικό κόσμο, αφού έχει προσωπικό χαρακτήρα και λαμβάνει 

διαφορετική σημασία για τον καθένα και την καθεμιά. Αποτελεί δηλαδή μέρος της 

υποκειμενικότητας του ατόμου, λόγω του ότι αποτελεί μια μορφή ατομικής δράσης η 

οποία έχει τη λειτουργία να προετοιμάζει την υλοποίηση και τη διεύρυνση των 

δυνατοτήτων εξέλιξης στην κοινωνική διαδικασία256. 

Κατά τον Piaget, η μάθηση συντελείται μέσω των λειτουργιών της αφομοίωσης και 

της συμμόρφωσης. Η αφομοίωση επιβάλλει την παρουσίαση τής κάθε πληροφορίας με 

τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει αντικείμενο επεξεργασίας από τα ήδη υπάρχοντα 

σχήματα σκέψης και δράσης, και η συμμόρφωση αποτελεί την εναρμόνιση τής 

συμπεριφοράς με το περιβάλλον 257.  

Κατά τη γνωστική ψυχολογία, η μάθηση ακολουθεί την πορεία: κωδικοποίηση, 

συγκράτηση στη μνήμη,  ανάσυρση,  σύγκριση, έκφραση258. Επομένως, όταν τα 

ερεθίσματα από το περιβάλλον υποστούν επεξεργασία από τους αισθητηριακούς 

υποδοχείς, στη συνέχεια υπόκεινται σε κωδικοποίηση. Ακολούθως περνούν στη μνήμη 

και με τη μεσολάβηση του λογογεννητικού συστήματος προσδιορίζονται οι σημασίες 

των προσλαμβανομένων πληροφοριών. 

Η ερμηνεία για την απόδοση της σημασίας των προσλαμβανομένων πληροφοριών 

επιτυγχάνεται μέσω της αντίληψης. Η αντίληψη κατά τη γνωστική ψυχολογία,  

αποτελεί το πρώτο συστατικό της μάθησης. Ορίζεται ως «η γνωστική λειτουργία με τη 

 
254 Serpell, R., & Hatano, G. (1997). Education, Schooling and Literacy. In Berry, J., Dasen, P., R. & Saraswathi, T., S. (Eds). 
Handbook of Cross-Cultural Psychology. Vol. 2: Basic Processes and Human Development. Boston, London, Toronto, Sydney, 
Tokyo and Singapore: Allyn and Bacon, pp. 339-376 
255 Κολιάδης, Ε.,Α. (1997). Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη. Τόμος Γ. Γνωστικές Θεωρίες. Αθήνα 
256 Γκότοβος, Κ., & Πανταζής, Π. (2006). Η σχολική μάθηση από τη σκοπιά του μαθητή. Η συνεισφορά της Κριτικής Ψυχολογίας. 
Ψυχολογία, 13(4), 82-94. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 82,87 
257 Κολιάδης, Ε.,Α. (1997). Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη. Τόμος Γ. Γνωστικές Θεωρίες. Αθήνα, σ. 114 
258 Πόρποδας, Κ.Δ. (1996). Γνωστική Ψυχολογία. Η διαδικασία της Μάθησης: Επεξεργασία πληροφοριών, αντίληψη, μνήμη, 
αναπαράσταση της γνώσης. Τόμος 1. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
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βοήθεια της οποίας τα άτομα επιλέγουν, προσλαμβάνουν, οργανώνουν και 

αναγνωρίζουν τα ερεθίσματα τα οποία είναι φορείς πληροφοριών του 

περιβάλλοντος»259. Εκτός από τη λειτουργία της αντίληψης, σε κάθε μαθησιακό 

γεγονός είναι έκδηλη και η συμμετοχή της μνημονικής λειτουργίας. Η λειτουργία της 

μνήμης περιλαμβάνει τη συγκράτηση και την ανάσυρση πληροφοριών260. 

Η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία περιγράφει τη μάθηση ως ένα ατομικό προϊόν μεν, 

αλλά σε διαλεκτική σχέση με το κοινωνικό πλαίσιο. Υπό αυτή την οπτική, η μάθηση 

νέων πολιτισμικών μοντέλων είναι κοινωνικά διαμεσολαβημένη διαδικασία και 

αποτελείται από συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτισμικά και ιστορικά πλαίσια, καθώς 

ανασυγκροτείται με την αλλαγή πλαισίου. Το πλαίσιο αφορά το ποιος, τι, πότε, πού, 

γιατί και το πώς της κάθε ενέργειας και δράσης, η οποία είναι από μόνη της 

κοινωνικοπολιτισμικά και ιστορικά καθορισμένη. Αυτό το πλαίσιο υποστηρίζει τη 

σύγκριση πολιτισμικών πρακτικών ανάμεσα σε διαφορετικά πλαίσια και την ανάλυση 

των κοινωνικών συναλλαγών, οι οποίες διαμεσολαβούν τη μάθηση261. 

Εξετάζοντας τη διαδικασία της μάθησης και της αναπαράστασης νέων 

πολιτισμικών μοντέλων από κοινωνικοπολιτισμική οπτική, γίνεται κατανοητό το πώς οι 

υπάρχουσες αξίες, «πιστεύω», οικονομικές ανάγκες και άλλοι κοινωνικοπολιτισμικοί 

και πολιτικοί παράγοντες επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες ταυτότητες, άρα και την 

υποκειμενικότητα και ότι αυτές μπορεί να αλλάζουν από πλαίσιο σε πλαίσιο και είναι 

κοινωνικά διαπραγματεύσιμες262. 

 

2.6.3.2. Μάθηση και νέες πολιτισμικές συνθήκες 

 

Η εξέταση των ορισμών που έχουν δοθεί για τη μάθηση, παρουσιάζεται στο σημείο 

αυτό της εργασίας για να γίνει χρήση τους ως εργαλείων για την εξήγηση των 

διαδικασιών μάθησης που πιθανόν να συμβαίνουν υπό ειδικές συνθήκες, ιδιαίτερα μετά 

από μετανάστευση.  

Εξετάζοντας τη διαδικασία της μάθησης μέσω των γνωστικών μηχανισμών και 

παρατηρώντας τα διάφορα στάδια στα οποία γίνεται η επεξεργασία των 

προσλαμβανόμενων πληροφοριών, η σύνδεση που μπορεί να γίνει με τη μάθηση ενός 
 

259 Πόρποδας, Κ.Δ. (1996). Γνωστική Ψυχολογία. Η διαδικασία της Μάθησης: Επεξεργασία πληροφοριών, αντίληψη, μνήμη, 
αναπαράσταση της γνώσης. Τόμος 1. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 98 
260Πόρποδας, Κ.Δ. (1996). Γνωστική Ψυχολογία. Η διαδικασία της Μάθησης: Επεξεργασία πληροφοριών, αντίληψη, μνήμη, 
αναπαράσταση της γνώσης. Τόμος 1. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα., σσ. 147-148 
261Vygotsky, L.S. (1987). L. S. Vygotsky, Collected works vol.1 (N. Minick, Trans, Trans). New York: Plenum (original work 
published 1934): στο onzo, L., D., & Rueda, R. (2006). A Sociocultural Perspective on Acculturation. Latino Immigrant families 
Negotiating Diverse Discipline Practices. Education and Urban Society, 38 (2), pp. 188-203, p. 191
262Vygotsky, L.S. (1987). L. S. Vygotsky, Collected works vol.1 (N. Minick, Trans, Trans). New York: Plenum (original work 
published 1934): στο onzo, L., D., & Rueda, R. (2006). A Sociocultural Perspective on Acculturation. Latino Immigrant families 
Negotiating Diverse Discipline Practices. Education and Urban Society, 38 (2), pp. 188-203, p. 189                                    
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νέου πολιτισμικού περιβάλλοντος αφορά το γεγονός ότι, και στην περίπτωση αυτή, τα 

άτομα έχουν τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα του νέου τους περιβάλλοντος τα οποία 

κωδικοποιούν. Στη συνέχεια αυτά προωθούνται στη μνήμη, όπου εκεί είναι δομημένες 

και οι παλαιότερες γνώσεις. Αφού γίνει ανάσυρση παλαιότερων γνώσεων και 

ακολουθήσει η σύγκρισή τους με τις νέες, τότε διαφαίνεται η έκφραση μιας νέας 

συμπεριφοράς.  

Ένας άλλος παραλληλισμός που μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τη 

γνωστική ψυχολογία είναι αυτό που υποστηρίζει πως όταν μαθαίνεται κάτι νέο, τότε 

δεν αποβάλλονται οι προηγούμενες γνώσεις. Κατ’ αναλογία, μπορεί να σημειωθεί ότι 

παρόλο που το άτομο το οποίο έχει μεταναστεύσει φέρει μαζί του τη μνήμη της 

προηγούμενής του ζωής, καλείται να προσθέσει νέες γνώσεις στο νέο περιβάλλον στο 

οποίο τοποθετείται.  Δεδομένου ότι η μνήμη δημιουργείται μέσω της αλληλεπίδρασης 

του ατόμου με το περιβάλλον του263, η μάθηση νέων πολιτισμικών πρακτικών δε 

χρειάζεται αναγκαστικά να επεμβαίνει στη διατήρηση των ήδη υπαρχουσών, επειδή 

μπορούν να συνυπάρχουν και να ενεργοποιούνται διαφορετικά σε κάθε δοθέν 

πλαίσιο264.  

Ακόμα, θεωρώντας τη μάθηση ως ένα βασικό χαρακτηριστικό διαμόρφωσης της 

υποκειμενικότητας του ατόμου, σημαίνει ότι μια νέα γνώση (στην περίπτωση της 

μετανάστευσης η μάθηση ενός νέου κοινωνικού πλαισίου) δημιουργεί και συνθήκες 

αναδιαμόρφωσης αυτής της υποκειμενικότητας265. 

Η διαδικασία της μάθησης περιλαμβάνει και την πρόσληψη πρακτικών και 

συνηθειών ενός κοινωνικού πλαισίου. Μπορεί να περιλαμβάνει μάθηση του τρόπου με 

τον οποίο τα άτομα του νέου πλαισίου αντιμετωπίζουν και επιλύουν τα διάφορα 

προβλήματα, μάθηση του τι θεωρείται σημαντικό και τι όχι σ’ ένα θέμα, μάθηση του τι 

συνήθως προηγείται και τι ακολουθεί μια συγκεκριμένη πράξη, μάθηση του σε ποιον να 

απευθύνεται, πότε, πού και πώς για να επιτύχει κάτι, του τι επιβάλλεται να κάνει σε 

ποιες καταστάσεις. Η παρουσία αυτής της άδηλης γνώσης στη συμπεριφορά εξυπηρετεί 

πολύ σημαντικές προσαρμοστικές λειτουργίες για τον οργανισμό, γιατί δεν είναι 

αναγκασμένος να βρίσκεται συνέχεια σε επιφυλακή για τον ορισμό των καταστάσεων 

στις οποίες  ζει και δραστηριοποιείται266. 

 
263 Lehmann, D., & Koukkou, M. (2007). Psychoanalysis and Neuroscience. Milan: Springer 
264 Monzo, L., D., & Rueda, R. (2006). A Sociocultural Perspective on Acculturation. Latino Immigrant families Negotiating 
Diverse Discipline Practices. Education and Urban Society. Vol 38 (2), pp. 188-203
265 Nordtug, B. (2007). Education as Subjectivity: Three Perspectives on The Construction of Subjectivity and The Position of 
Knowledge. In K. Roth & I. Gur-Ze’ev (eds.). Education in the Era of Globalization, pp. 169-184. Springer.  
266 Πούρκος, Μ.Α. (1997). Ο ρόλος του Πλαισίου στην Ανθρώπινη Επικοινωνία την εκπαίδευση και την Κοινωνικο-Ηθική 
Μάθηση. Αθήνα: Gutenberg, σ. 401 
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Υπό το πλαίσιο αυτό, η μάθηση μετά από μετανάστευση περιλαμβάνει την 

«εξασφάλιση της λειτουργικής προσαρμοστικότητας στο οικολογικό άμεσο 

περιβάλλον» του ατόμου, δηλαδή να μάθει «τι είναι σημαντικό και τι όχι σε ένα θέμα,  

τι συνήθως προηγείται και τι ακολουθεί μια συγκεκριμένη πράξη, σε ποιον να 

απευθύνεται, πότε, πού και πώς για να επιτύχει κάτι…»267, αφού κάθε διαφορετικό 

πολιτισμικό περιβάλλον διαθέτει τους δικούς του συγκεκριμένους κοινωνικούς κανόνες 

συμπεριφοράς.  

 

2.6.4. Η ταυτότητα ως διάσταση της υποκειμενοποίησης 

 

Οι διάφορες ταυτίσεις του ατόμου (προσωπικές, κοινωνικές, εθνικές, ασυνείδητες, 

συνειδητές) σχετίζονται με τις υποκειμενοποιήσεις που κάνει και, συνεπώς, 

διαμορφώνουν και την κοινωνικά διαμεσολαβημένη υποκειμενικότητά του. Έτσι, η 

διαδικασία της υποκειμενοποίησης φέρνει στο προσκήνιο ερωτήματα ως προς την 

ταυτότητα (ή τις ταυτότητες)268. 

Η έννοια της ταυτότητας αναλύεται από την ψυχολογία ως το σύνολο των 

στοιχείων που συγκροτούν την υποκειμενικότητα ενώ, από τους ανθρωπολόγους, ως το 

σύνολο των πολιτιστικών χαρακτηριστικών και στοιχείων ενός ατόμου269. 

Ως μια πιο γενική οριοθέτηση της έννοιας της ταυτότητας θα μπορούσε να είναι ότι 

αποτελεί ένα είδος συνείδησης του εαυτού καθώς και ό,τι συγκροτείται μέσα από 

συνεχείς ταυτίσεις και μέσα από τις ενδεχόμενες ανατροπές των ταυτίσεων αυτών270,271. 

Αλλιώς, σε ένα άλλο γενικό ορισμό της, θεωρείται ως πηγή μέσα από την οποία τα 

άτομα νοηματοδοτούν τη συμμετοχή ή τη μη συμμετοχή τους σε κάποιες 

δραστηριότητες, καθώς και απαντούν στο ερώτημα «Ποιος είμαι» και «Ποιοι είναι οι 

άλλοι» που συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα272. 

 
267 Πούρκος, Μ.Α. (1997). Ο ρόλος του Πλαισίου στην Ανθρώπινη Επικοινωνία την εκπαίδευση και την Κοινωνικο-Ηθική 
Μάθηση. Αθήνα: Gutenberg, σ. 401 
268Safdar, S., Lay, C., & Struthers, W. (2003). The Process of Acculturation and Basic Goals: Testing a Multidimensional Individual 
Difference Acculturation Model with Iranian Immigrants in Canada. Applied Psychology: An International Review, 52 (4),pp. 555-
579. 
269 Αβδελλά, Ε. (1995). Ετερότητα και ταυτότητα: ιστοριογραφικές προσεγγίσεις. Σύγχρονα θέματα, 54, σσ. 17-20, σ.17. Στο 
Χατζησαββίδης, Σ. (2000). Η γλωσσική ετερότητα ως κύρος: Η περίπτωση της χρήσης της αγγλοαμερικανικής στα νέα ελληνικά. 
Γλώσσα, 50, σελ. 29-38. Διαθέσιμο στο http://users.auth.gr/~sofronis/65ar.htm  Ανασύρθηκε  στις 15.4.08, σ. 29 
270 Μαδιανού-Γκέφου, Δ. (2006). Εννοιολογήσεις του Εαυτού και του «Άλλου»: Ζητήματα Ταυτότητας στη Σύγχρονη 
Ανθρωπολογική Θεωρία. Στο Μαδιανού-Γκέφου, Δ. (Επιμ.). Εαυτός και «Άλλος». Εννοιολογήσεις, Ταυτότητες και Πρακτικές στην 
Ελλάδα και την Κύπρο. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 15-105 
271 Vertovec, S. (2001). Transnationalism and Identity. Journal of Ethnic and Migration Studies, 27(4), 573-582 
272 Moje, E. B., Raymond, E. T., Varelas, M., & Pappas, C. C. (2007). FORUM: Giving oneself over to science – Exploring the 
roles of subjectivities and identities in learning science. Culture Science Education, 1, pp. 593-601 
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Πρόσθετα, αναφέρεται ότι η ταυτότητα (ή το πώς κάποιος σκέφτεται για τον εαυτό 

του) μπορεί να νοηθεί με πολιτισμικούς όρους (περιλαμβανομένων των εθνικών και 

φυλετικών) ή άλλους (όπως φύλο, ηλικία, τοποθεσία)273.  

Τέλος, η ταυτότητα, στη γενική οριοθέτησή της, ορίζεται ως το συγκεκριμένο 

σύνολο και ρεπερτόριο χαρακτηριστικών και «πιστεύω» με το οποίο για μικρά ή μακρά 

χρονικά διαστήματα, αποδίδεται σε κάποιον μια σταθερή προσωπικότητα και μια 

μορφή κοινωνικής ύπαρξης274. 

 

2.6.4.1 Είδη ταυτότητας 

 

Η έννοια της ταυτότητας, σε όλες τις προσεγγίσεις της, παρουσιάζεται να χωρίζεται 

σε διάφορα είδη: προσωπική, κοινωνική, εθνική, συνειδητή, μη συνειδητή και 

πολιτισμική.  

 

2.6.4.1.1. Προσωπική ταυτότητα 

 

Η «προσωπική ταυτότητα» αναφέρεται στη μοναδικότητα του υποκειμένου ως 

αποτέλεσμα της προσωπικής του ιστορίας, της πορείας του μέσα στο χρόνο και στην 

αίσθηση ότι η ύπαρξή του δεν επαναλαμβάνεται275.  

Ως προσωπική ταυτότητα ορίζεται και «η μοναδικότητα του ατόμου όπως αυτή 

παρουσιάζεται σε μια φωτογραφία ή σε δακτυλικά αποτυπώματα, και είναι 

χαρακτηριστικό της μοναδικότητας της βιογραφίας του»276. 

Μια άλλη οπτική της έννοιας αυτής τη θεωρεί ως τις αυτοπεριγραφές, οι οποίες 

αντανακλούν προσωπικά γνωρίσματα, άλλες ατομικές διαφορές και ειδικά 

χαρακτηριστικά του ατόμου. Αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά μπορεί να είναι σωματικά 

χαρακτηριστικά, συναισθήματα, πνευματικές ανησυχίες, προσωπικές προτιμήσεις και 

ενδιαφέροντα277. 

 

 

 
 

273 Aboud, F. (1981). Ethnic self-identity. In R. C. Gardner & R. Kalin (Eds), A Canadian social psychology of ethnic relations. 
Toronto: Methuen, pp. 37-56  
274 Hall, D. E. (2004). Subjectivity. Routledge, p. 3 
275 Goffman, E. (1976).  Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity. Pelican: London: στο Γκότοβος, Α.Ε. (2001). 
Οικουμενικότητα, Ετερότητα και Ταυτότητα: Η Επαναδιαπραγμάτευση του Νοήματος της Παιδείας. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, σ. 50 
276 Γεωργογιάννης, Π. (1996). Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος 2. Αθήνα: Gutenberg, σ. 65 
277 Χαλάτσης, Π., Δ. (2004). Εμείς και οι άλλοι: ταυτότητα, ετερότητα και απόρριψη της διαφορετικότητας. Στο ΙΜΕΠΟ,. 
Τσαλίκογλου, Φ. & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 
σσ. 19-32 
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2.6.4.1.2. Κοινωνική ταυτότητα 

 

Δεδομένου ότι η ταυτότητα οικοδομείται μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλα 

πρόσωπα και είναι αδιαχώριστη από τον κοινωνικό δεσμό278,279,  εισάγεται ο όρος της 

κοινωνικής ταυτότητας.  

Κι ενώ η προσωπική ταυτότητα παραπέμπει στη συνείδηση του εαυτού, η έννοια 

της κοινωνικής ταυτότητας εμπεριέχει μια ποικιλότητα η οποία οφείλεται στο γεγονός 

ότι τα άτομα συμμετέχουν σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

να υιοθετούνται διαφορετικές κοινωνικές ταυτότητες, (άνδρας, γυναίκα,  καθηγητής, 

ενήλικας, οικολόγος κ.α.), με συνέπεια να προκύπτουν διαφορετικές αντιλήψεις του 

εαυτού αλλά και των άλλων, ανάλογα με την εκάστοτε περίσταση280.  

Η κοινωνική ταυτότητα ορίζεται με βάση τα κοινωνικά σύμβολα και από σημεία 

που απορρέουν από τη συμμετοχή του ατόμου σε ομάδες281.  

Κατά τον Tajfel, η κοινωνική ταυτότητα είναι μέρος της αυτογνωσίας του 

υποκειμένου, η οποία αντλεί τη γνώση της από τη συμμετοχή σε μια κοινωνική ομάδα ή 

ομάδες, μαζί την αξία και τη συναισθηματική σημαντικότητα που σχετίζεται με αυτή τη 

συμμετοχή282.  Κατ’ αυτό τον τρόπο, παραπέμπει σε συλλογικότητες αφού το 

υποκείμενο ανήκει σε κοινωνικές κατηγορίες οι οποίες είναι στοιχεία ενός πολύπλοκου 

συστήματος ταξινόμησης των κοινωνικών του ιδιοτήτων, όντας ενεργό στην κοινωνία 

του283. 

 

2.6.4.1.3. Εθνική ταυτότητα 

 

Στη βιβλιογραφία έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για την έννοια της εθνικής 

ταυτότητας. Παρουσιάζεται είτε ως στοιχείο της επαφής με μια συγκεκριμένη εθνική 

ομάδα είτε ως κομμάτι της κοινωνικής ταυτότητας είτε ως μέρος ευρύτερων 

συλλογικοτήτων.  

Μια οπτική της είναι ότι αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια η οποία περιλαμβάνει 

τη γλώσσα, τις συμπεριφορές, τις αξίες και τη γνώση της ιστορίας μιας εθνικής 
 

278 Γεωργογιάννης, Π. (1996). Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος 2. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 89-91 
279 Χαλάτσης, Π., Δ. (2004). Εμείς και οι άλλοι: ταυτότητα, ετερότητα και απόρριψη της διαφορετικότητας. Στο ΙΜΕΠΟ,  
Τσαλίκογλου, Φ. & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 
σσ. 19-32 
280 Χαλάτσης, Π., Δ. (2004). Εμείς και οι άλλοι: ταυτότητα, ετερότητα και απόρριψη της διαφορετικότητας. Στο ΙΜΕΠΟ,  
Τσαλίκογλου, Φ. & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 
σσ. 19-32 
281 Γεωργογιάννης, Π. (1996). Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος 2. Αθήνα: Gutenberg σσ. 89-91 
282 Berry, J., Poortinga, Y. H., & Pandey, J. (1997) (Eds). Handbook of Cross-Cultural Psychology. Vol. 1: Theory and Method. 
Boston, London, Toronto, Sydney, Tokyo and Singapore: Allyn and Bacon, p. 303 
283 Γκότοβος, Α.Ε. (2001). Οικουμενικότητα, Ετερότητα και Ταυτότητα: Η Επαναδιαπραγμάτευση του Νοήματος της Παιδείας. 
Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σ. 50 
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ομάδας284. Σε σχέση με το συσχετισμό της με την επαφή με μια εθνική ομάδα, ορίζεται 

και ως η κοινή πολιτισμική κληρονομιά, η αίσθηση της κοινωνικής εγγύτητας και 

συγγένειας και οι συμβολικοί πολιτισμικοί δεσμοί των μελών μιας φυλής ή μιας εθνικής 

ομάδας285. Στο ίδιο πνεύμα, η εθνική ταυτότητα ορίστηκε και ως η συναισθηματική 

εγγύτητα προς μια εθνική ομάδα286, ως η αίσθηση του εαυτού που έχει ένα άτομο όταν 

συμμετέχει σε μια συγκεκριμένη εθνική ομάδα287, καθώς και ως η ένδειξη της δύναμης 

με την οποία ένα άτομο συνδέεται με μια εθνική ομάδα288. 

Μια άλλη οριοθέτηση της εθνικής ταυτότητας είναι ότι αποτελεί όψη της γενικής 

ταυτότητας κάποιου. Έτσι, μπορεί να περιλαμβάνει προσωπικά (π.χ. όνομα), κοινωνικά 

(π.χ. οικογένεια), όπως και πολιτισμικά στοιχεία. Χαρακτηρίζεται και ως  «εθνική 

αυτό-ταυτότητα που ερμηνεύεται ως η γνώση του ότι ένας εαυτός προσδιορίζεται κατά 

ένα μέρος από αποδόσεις, οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για να 

προσδιορίσουν μια εθνικότητα289. 

Επιπρόσθετα, η έννοια της εθνικής ταυτότητας σε κάποιες περιπτώσεις, 

τοποθετείται στην κατηγορία των κοινωνικών ταυτοτήτων,  των ταυτοτήτων εκείνων 

που προκύπτουν από την ένταξη των υποκειμένων σε αμοιβαία αναγνωρίσιμες 

κοινωνικές κατηγορίες, σε συλλογικότητες290. Ακόμα, θεωρείται μια ψυχο-κοινωνική 

πραγματικότητα, ως υποκειμενική αίσθηση του «ανήκειν» και ως προσδοκία του 

απέναντι περί του ανήκειν και αποτελεί «διαφορετικής τάξεως φαινόμενο από το 

κρατικό τεκμήριο του «ανήκειν» στην εθνική κοινότητα, το διαβατήριο ή την 

αστυνομική ταυτότητα»291.  Και ως τέτοια δεν συγκροτείται απλώς με την επίδειξη του 

διαβατηρίου ή της αστυνομικής ταυτότητας αλλά μέσα από τα σύμβολα και 

διαδικασίες, μεταβλητά μέσα στο χρόνο αλλά και διαφοροποιημένα ανάλογα με την 

ιδεολογία και τις νοοτροπίες των ατόμων σε μια δεδομένη χρονική περίοδο.  

Ένας παραλληλισμός παρουσιάζεται από τη  Joane Nagel, η οποία βλέπει τη 

δημιουργία της εθνικής ταυτότητας σαν μια κάρτα αγορών. Ενώ οι κοινωνικοί κανόνες 

 
284 Phinney, J.S. (1990). Ethnic identity in adolescents and adults: Review of research. Psychological Bullentin.Vol 3, 499-514 
285 Roberts, R. E., Phinney, J. S., Masse, L. C., Chen, Y. R., Roberts, C. R., & Romero, A. (1999). The structure of ethnic identity in 
young adolescents from diverse ethnocultural groups. Journal of Early Adolescence, 19, 301-322 
286 Lee, R. M., Noh, C., Yoo, H. C., & Doh, H. (2007). The Psychology of Diaspora Experiences: Intergroup Contact, Perceiced 
Discrimination, and the Ethnic Identity of Koreans in China. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 13 (2), 115-124 
287 Persky, I., & Birman, D. (2005). Ethnic Identity in Acculturation Research. A Study of Multiple Identities of Jewish Refugees 
From the Former Soviet Union. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36 (5) 557-572. 
288 Moran, J. R., Fleming, C. M., Somervell, P., & Manson, S. M. (1999). Measuring Bicultural Ethnic Identity Among American 
Indian Adolescents: A Factor Analytic Study. Journal of Adolescent Research, 14(4), pp. 405-426 
289 Aboud, F. (1981). Ethnic self-identity. In R. C. Gardner & R. Kalin (Eds), A Canadian social psychology of ethnic relations (pp. 
37-56). Toronto: Methuen.  
290 Γκότοβος, Α.Ε. (2001). Οικουμενικότητα, Ετερότητα και Ταυτότητα: Η Επαναδιαπραγμάτευση του Νοήματος της Παιδείας. 
Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σσ. 51-52 
291 Γκότοβος, Α.Ε. (2001). Οικουμενικότητα, Ετερότητα και Ταυτότητα: Η Επαναδιαπραγμάτευση του Νοήματος της Παιδείας. 
Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σ. 52 
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ορίζουν το σχήμα της κάρτας, τα άτομα δομούν την εθνικότητά τους αποφασίζοντας τι 

θα βάλουν μέσα σε αυτή την κάρτα292.  

 

2.6.4.1.4. Συνειδητή και μη συνειδητή ταυτότητα 

 

Συνειδητή γίνεται η ταυτότητα όταν επιτυγχάνεται η επίγνωσή της μέσω των 

γνωστικών επιδόσεων του ατόμου και διαμορφώνει την ανθρώπινη ικανότητα για 

αυτογνωσία. Μη συνειδητή, αντίθετα, θεωρείται όταν οι τρόποι συμπεριφοράς 

αφομοιώνονται από το άτομο ασυνείδητα. Και τα δύο είδη ταυτότητας είναι απόλυτα 

κοινωνικά καθορισμένα293. 

 

2.6.4.1.5. Πολιτισμική ταυτότητα 

 

Ως προς την πολιτισμική ταυτότητα αναφέρεται ότι, όπως και η έννοια του 

πολιτισμού, δεν είναι ένα στατικό μέγεθος αλλά υπόκειται σε εξελικτικές διαδικασίες. 

Κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και ο πολιτισμός, διαμορφώνεται κάτω από συγκεκριμένες 

ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Είναι δηλαδή προϊόν της 

διαδικασίας της πολιτισμοποίησης, που λαμβάνει χώρα υπό τις αναφερθείσες 

συγκεκριμένες συνθήκες294.  

Ακόμα, θεωρείται ότι η πολιτισμική ταυτότητα συγκροτείται και συνειδητοποιείται 

και ως στάση απέναντι στον εκάστοτε κυρίαρχο εθνοτικό λόγο (σε περιπτώσεις 

μετανάστευσης τίθεται ένα τέτοιο ζήτημα)295. 

 

Μετά την παρουσίαση κάποιων από τις ταξινομήσεις της έννοιας της ταυτότητας 

μπορούν να γίνουν κάποιες παρατηρήσεις. 

Καταρχάς γίνεται φανερό ότι η ταυτότητα στην όποια έκφανσή της, εξελίσσεται, 

αφού δημιουργείται στα πλαίσια των εμπειριών και των δραστηριοτήτων του ατόμου 

στις κοινωνικές διαδικασίες296.  Επομένως, με δεδομένο τον κοινό τόπο, τόσο η 

προσωπική όσο και η κοινωνικοπολιτισμική καθώς και η εθνική ταυτότητα 

διαμορφώνονται κάτω από τις εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμικές, οικονομικές, πολιτικές 
 

292 Kayongo-Male, D., Lee, B. M. (2004). Macro and micro factors in ethnic identity construction and educational outcomes:
minority university students in the People’ s Republic of China. Race Ethnicity and Education, 7 (3), pp.277-305 
293 Γεωργογιάννης, Π. (1996). Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος 2. Αθήνα: Gutenberg, σ. 65 
294 Δαμανάκης, Μ. (2004). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική 
προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 31-32 
295 Γκόβαρης, Χ., (2000), Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αλλοδαποί μαθητές: Παρατηρήσεις για τη δημιουργία μιας σχέσης 
αντιστοιχίας μεταξύ εκπαιδευτικών στόχων και υποκειμενικών αναγκών μάθησης, στο Σκούρτου, Ε. (Επιμ.), Τετράδια εργασίας 
Νάξου. Διγλωσσία, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σσ. 17-34. Διαθέσιμο στο www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou

 

: .    Ανασύρθηκε 
στις 17.8.08 , σ. 28 
296 Γεωργογιάννης, Π. (1996). Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος 2. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 89-91 
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και οικογενειακές συνθήκες, τότε είναι φανερό ότι οι διάφορες ταυτότητες του ατόμου 

δεν είναι κληρονομικές, αλλά επίκτητες297. 

Δεδομένου δε του γεγονότος αυτού, ότι δηλαδή η ταυτότητα είναι επίκτητη, γίνεται 

αντιληπτό ότι βρίσκεται υπό διαρκή διαπραγμάτευση. Έτσι στον ορίζοντα διαφαίνεται 

η έννοια της ταυτότητας ως «διακυβεύματος, ως πραγματικότητας που χρειάζεται 

διαρκή εξέλιξη και επικύρωση μέσα στην κάθε φορά διαμορφούμενη συγκυρία 

παραγόντων»298. 

Επιπρόσθετα, η  διαδικασία με την οποία συγκροτούνται οι ταυτότητες δεν 

συμβαδίζει αυστηρά με μια γραμμική αίσθηση του χρόνου και της ιστορίας. Αντίθετα, 

συνεισφέρουν στη συγκρότησή τους η μνήμη και η υποκειμενική εμπειρία.  

Εμφανίζονται επίσης έντονα εξαρτημένες από το ιστορικό γίγνεσθαι και είναι σε 

διαδικασία συνεχούς αλλαγής και μεταμόρφωσης299,300. 

Κατά δεύτερον, σημειώνεται η διαπίστωση ότι  ένα άτομο διαθέτει πολλαπλές 

ταυτότητες. Και αυτό γιατί με τη συμμετοχή σε διάφορες συλλογικότητες, κάθε φορά 

ανασύρεται η κατάλληλη για την περίσταση ταυτότητα ώστε να διαπραγματευτεί με τον 

κατάλληλο τρόπο την εκάστοτε περίσταση στην οποία θα βρεθεί. Αυτό συμβαίνει γιατί 

στο πλαίσιο της μετανεωτερικότητας οι ταυτότητες δεν είναι ποτέ ενοποιημένες. 

Θεωρούνται όλο και περισσότερο «μερικές, αποσπασματικές, ποτέ μοναδικές αλλά 

πολλαπλές, συγκροτούμενες μέσα σε διαφορετικούς και συχνά ανταγωνιστικούς 

πολιτισμικούς λόγους, πρακτικές και θέσεις»301. 

Υπάρχει με άλλα λόγια,  «μια πληθώρα κατηγοριών τού ανήκειν και, κατά 

συνέπεια, τα άτομα έχουν περισσότερες από μία ταυτότητες, στις οποίες δεν εκτίθενται 

παθητικά, αλλά επανεξετάζουν και οριοθετούν κάθε φορά την αξία και τη 

λειτουργικότητα που αυτές έχουν για τη ζωή τους»302. 

 

 

 

 

 
297 Δαμανάκης, Μ. (2004). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική προσέγγιση. 
Αθήνα: Gutenberg, σ. 31 
298 Γκότοβος, Α.Ε. (2001). Οικουμενικότητα, Ετερότητα και Ταυτότητα: Η Επαναδιαπραγμάτευση του Νοήματος της Παιδείας. 
Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σ. 99 
299 Μαδιανού-Γκέφου, Δ. (2006). Εννοιολογήσεις του Εαυτού και του «Άλλου»: Ζητήματα Ταυτότητας στη Σύγχρονη 
Ανθρωπολογική Θεωρία. Στο Μαδιανού-Γκέφου, Δ. (Επιμ.). Εαυτός και «Άλλος». Εννοιολογήσεις, Ταυτότητες και Πρακτικές στην 
Ελλάδα και την Κύπρο. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 15-105 
300 Zavalloni, M., & Louis-Guerin, C. (1996). Κοινωνική Ταυτότητα και Συνείδηση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
301 Μαδιανού-Γκέφου, Δ. (2006). Εννοιολογήσεις του Εαυτού και του «Άλλου»: Ζητήματα Ταυτότητας στη Σύγχρονη 
Ανθρωπολογική Θεωρία. Στο Μαδιανού-Γκέφου, Δ. (Επιμ.). Εαυτός και «Άλλος». Εννοιολογήσεις, Ταυτότητες και Πρακτικές στην 
Ελλάδα και την Κύπρο. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 15-105 
302 Μπάρος, Β., & Μανάφη, Γ. (2008). Η εφαρμογή της θεωρίας των δυνατοτήτων στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Μια νέα 
προοπτική στη βάση της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: 
Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 42-51, σ. 42 
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2.6.4.2. Ταυτότητα και υποκειμενικότητα 

 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η έννοια της ταυτότητας πολλές 

φορές στη βιβλιογραφία ταυτίζεται με τον όρο της υποκειμενικότητας. Η ειδοποιός 

διαφορά των δύο εννοιών εντοπίζεται στο ότι οι ταυτότητες του ατόμου, όπως 

αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της ζωής του, αποτελούν κομμάτι και μέρος της 

υποκειμενικότητας. Δηλαδή τα άτομα αφού κάνουν διάφορες υποκειμενοποιήσεις, στη 

συνέχεια επιλέγουν με ποια στοιχεία θα ταυτίζονται κάθε φορά διαμορφώνοντας τις 

διάφορες ταυτότητές τους, οι οποίες αποτελούν μέρος της υποκειμενικότητας.  

Σε  μια σύγκριση των όρων ταυτότητα – υποκειμενικότητα, αναφέρεται ότι  η 

έννοια της υποκειμενικότητας υπονοεί πάντα ένα βαθμό σκέψης και αυτοσυνείδησης 

όσον αφορά τον όρο «ταυτότητα», καθώς την ίδια στιγμή επιτρέπει μυριάδες 

αναπόφευκτους περιορισμούς ώστε να κατανοηθεί πλήρως η έννοια της ταυτότητας. 

Ακόμα, η έννοια της υποκειμενικότητας προκαλεί την εξέταση του ερωτήματος για το 

πώς και από πού αναδύεται η ταυτότητα και σε ποιο βαθμό μπορεί να γίνει κατανοητή. 

Από την άλλη, η ταυτότητα ορίζεται ως το συγκεκριμένο σύνολο και ρεπερτόριο 

χαρακτηριστικών και «πιστεύω» με το οποίο για μικρά ή μακρά χρονικά διαστήματα, 

αποδίδεται σε κάποιον μια σταθερή προσωπικότητα και μια μορφή κοινωνικής 

ύπαρξης303.  

 

2.6.4.3. Ταυτότητες και νέες πολιτισμικές συνθήκες 

 

Το κάθε είδος ταυτότητας των ατόμων και ιδιαίτερα η εθνική, ανα-διαμορφώνεται 

συνεχώς.  Το φαινόμενο αυτό γίνεται έντονο και μετά από μετανάστευση. Η 

παρατήρηση που γίνεται είναι ότι παρά το εύρος των ερευνών που υπάρχουν στη 

βιβλιογραφία και αφορούν τη μελέτη των διαδικασιών αφομοίωσης των μεταναστών σε 

μια χώρα υποδοχής, συγκριτικά, είναι πολύ λίγες οι έρευνες που έχουν να κάνουν με τις 

συνακόλουθες διαδικασίες που να αφορούν την ταυτότητα304. 

Η περίσταση η οποία αναδεικνύεται στην παρούσα εργασία αφορά τις μεταβολές 

των ειδών της ταυτότητας παιδιών, μετά από το γεγονός της μετανάστευσης. Και οι 

αλλαγές της ταυτότητας που επακολουθούν τη μετανάστευση παρουσιάζουν έντονο 

ενδιαφέρον λόγω του ότι τα βιώματα, οι εμπειρίες και οι παραστάσεις των παιδιών 

έχουν  διπολιτισμικά και διγλωσσικά χαρακτηριστικά, είτε επειδή αυτά τα παιδιά 
 

303 Hall, D. E. (2004). Subjectivity. Routledge, p. 3 
304 Δαμανάκης, Μ. (2004). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική προσέγγιση. 
Αθήνα: Gutenberg, σ. 95 
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κοινωνικοποιήθηκαν εν μέρει στη χώρα προέλευσης είτε επειδή συνεχίζουν να μιλούν 

τη γλώσσα της χώρας προέλευσης στην οικογένειά τους305. 

Οι ταυτότητες λοιπόν των μεταναστών υπόκεινται σε μια διαδικασία 

διαφοροποίησης μετά την είσοδό τους σε μια χώρα υποδοχής, με πιο έντονες τις 

αλλαγές στην εθνική ταυτότητα, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

συγκρότησης της μετανάστευσης και η οποία μεταβάλλεται, ανακατασκευάζεται και 

επαναπροσδιορίζεται306. 

Και αυτό συμβαίνει γιατί όπως ήδη παρουσιάστηκε, οι ταυτότητες δομούνται και 

επαναδομούνται διαμέσου της συμμετοχής στις κοινωνικές πρακτικές 307 καθώς και 

μελετώνται όχι ως κάτι στατικό και μόνιμα διαμορφωμένο αλλά ως παραγωγή η οποία 

δεν ολοκληρώνεται ποτέ και βρίσκεται πάντα σε διαδικασία εξέλιξης308. Εξάλλου, μόνο  

«οι πολιτικές του αφομοιωτισμού θεωρούν ότι τα άτομα διαθέτουν μία και μοναδική 

στεγανή και αμετάβλητη ταυτότητα που μπορεί να υποχωρεί προς όφελος μιας 

άλλης»309. 

Η δόμηση όμως νέων ταυτοτήτων δεν αποτελεί μια εύκολη διαδικασία για τους 

μετανάστες. Αναγκάζονται να επιστρατεύσουν πολλών ειδών συμπεριφορές ως 

αντίδραση απέναντι στην αμφισβήτηση των προσωπικών τους αξιών και της 

κουλτούρας προέλευσης310. Σύμφωνα και με την έρευνα της ταυτότητας και της 

αυτοαντίληψης, η εμπειρία της διαφορετικότητας είναι κεντρικό στοιχείο των 

αυτοαντιλήψεων για τη διαμόρφωση των υποκειμενικών ταυτοτήτων του ατόμου311. 

Συνήθως, η διαμόρφωση της ταυτότητας και της αντίληψης του εαυτού στην 

περίπτωση των μεταναστών, σχετίζεται με τα στερεότυπα και τον στιγματισμό που 

πιθανόν η πλειοψηφία να δομεί για τα άτομα αυτά312. 

Η εθνική δε ταυτότητα συγκεκριμένα, η οποία αναπαριστά το αποτέλεσμα των 

προσπαθειών ένταξης μεταξύ του εθνικού εαυτού και των κοινωνικών συστημάτων του 

νέου πλαισίου, πιθανόν να διαμορφώνεται και να διαφοροποιείται ανάλογα με τις εξής 

 
305Δαμανάκης, Μ. (2004). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική προσέγγιση. 
Αθήνα: Gutenberg, σ. 95  
306 Πετράκου, Β., Η. (2001). Η Κατασκευή της Μετανάστευσης στην Ελληνική Κοινωνία. Στο Μαρβάκης, Α., Παρσανόγλου, Δ. & 
Παύλου, Μ. (2001)(Επιμ). Μετανάστες Στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ 31-56 
307 Lave, J., Duguid, P., Fernandez, N. & Axel, E. (1992). Coming of Age in Birmingham: Cultural Studies and Conceptions of 
Subjectivity. Annual Review of Anthropology, 21, pp. 257-282. 
308 Hall, S. (1990).Cultural identity and diaspora. In: Rutherford, J. (Ed.). Identity, Community, Culture, Difference, pp. 222-237. 
London: Lawrence & Wishart 
309 Fukuda-Parr, S., Ghosh, A., & Pettinato, S. (2004). Globalization and Cultural Choice. Paper Presented at the 4th International 
Conference on the Capabilities Approach, September 2004. Pavia. Στο Μπάρος, Β., & Μανάφη, Γ. (2008). Η εφαρμογή της θεωρίας 
των δυνατοτήτων στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Μια νέα προοπτική στη βάση της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 42-51, σ. 42 
310 Camilleri, C. (1986). Antropoligie culturelle et education. Lausanne: Delachaux et Niestle στο: Berry, J.W., Poortinga, Y.H., 
Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. Cambridge University Press, p. 308 
311 Poerzgen, B. (1996). Υποκειμενική Ταυτότητα και Αυτοβιογραφικές Θεωρίες. Στο Π. Γεωργογιάννης (Επιμ.). Θεωρίες της 
Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος 2, σσ, 83-97, Αθήνα: Gutenberg, σ. 86 
312 Stevens, R. (1996) (Ed.). Understanding the Self. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, pp. 21-23 
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πιθανές περιπτώσεις: ανάλογα με το αν το άτομο της μειονότητας απορρίπτει ή δέχεται 

τα άτομα της πλειοψηφίας, ανάλογα με το αν τα άτομα της πλειοψηφίας δέχονται ή 

απορρίπτουν το άτομο αυτό, ανάλογα με το αν το άτομο της μειονότητας βιώνει το 

αίσθημα του ανήκειν στην εθνική του ομάδα, καθώς και ανάλογα με το πώς το άτομο 

της μειονότητας προσλαμβάνει το πού το τοποθετούν τα άτομα της πλειοψηφίας μέσα 

στο κοινωνικό πλαίσιο. Όλες αυτές οι περιπτώσεις αποτελούν διαμεσολαβήσεις μέσω 

των οποίων το κάθε άτομο ανάλογα με το τι ισχύει για την περίπτωσή του θα 

διαμορφώσει ανάλογα και τις ταυτότητές του313. 

Ως προς την πολιτισμική ταυτότητα, πολλές έρευνες για τους μετανάστες έχουν 

δείξει ότι η συνείδηση τού είδους αυτού της ταυτότητας, μπορεί να εκφράζεται εκτός 

από την άμεση κοινωνική διαντίδραση με το νέο  περιβάλλον και  μέσω της νοσταλγίας 

για πράγματα του «μίκρο» χώρου τους, όπως η παράσταση της προηγούμενής τους 

γειτονιάς, του φυσικού τοπίου της γενέτειράς τους, του προηγούμενού τους σπιτιού. 

Αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι τόσο κεντρικά στη διαδικασία νοηματοδότησης της 

νέας πολιτιστικής ταυτότητας όσο μπορεί να είναι και οι άλλοι άνθρωποι με τους 

οποίους θα έρθουν σε επαφή στο νέο τους περιβάλλον314. 

 

2.7. Διαμεσολαβητές και διαμεσολαβήσεις για τη διαμόρφωση της 

υποκειμενικότητας 

 

Η χρήση του όρου της κοινωνικά διαμεσολαβημένης υποκειμενικότητας 

περιλαμβάνει και την ανάδειξη των διαμεσολαβήσεων εκείνων που υπάρχουν και 

συμμετέχουν στη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας του ατόμου και των 

υποκειμενοποιήσεων που θα κάνει, ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο θα 

βρεθεί.  

Στο παρόν στάδιο, αναλύεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο ο όρος της 

διαμεσολάβησης και στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν ξεχωριστά οι 

συγκεκριμένες κοινωνικές διαμεσολαβήσεις που πιθανόν να διαμορφώνουν τις 

υποκειμενοποιήσεις και που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας των 

ατόμων που αλλάζουν χώρα διαμονής μετά από μετανάστευση.  

Γενικά, ως διαμεσολάβηση ορίζεται η έννοια που σημαίνει γεφύρωμα, που 

σημαίνει την ύπαρξη ενός τρίτου στοιχείου που βοηθά στο σχηματισμό συνδέσμου 

 
313 Kwong-Liem, K. K. (2000). The Internal – External Ethnic Identity Measure: Factor – Analytic Structures Based On A Sample 
of Chinese Americans. Educational and Psychological Measurement, 60 (1), 142-152.  
314 Κανακίδου, Ε., & Παπαγιάννη, Β. (2003). Από τον Πολίτη του Έθνους στον Πολίτη του Κόσμου. Αθήνα: Τυπωθήτω, σσ. 110 - 
111 
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μεταξύ άλλων δύο στοιχείων315. Διαμεσολαβούμαι, σημαίνει γίνομαι με τη μεσολάβηση 

άλλου316. Τυπικό παράδειγμα διαμεσολάβησης μπορεί να αποτελέσει εκείνο, σύμφωνα 

με το οποίο, η σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο διαμεσολαβείται από το σύνολο των 

εργαλείων και των συσκευών εργασίας του. Ένα δεύτερο παράδειγμα διαμεσολάβησης 

είναι  η έμμεση γνώση, η οποία εξάγεται μέσω της ερμηνείας, της απόδειξης και της 

τεκμηρίωσης.  

Αναλυτικότερα, κάποιες φορές υπάρχει ένα αντικείμενο το οποίο σημαίνει κάτι, 

έχει πίσω του μια έννοια. Για να γίνει όμως κατανοητή αυτή η έννοια στο ανθρώπινο 

μυαλό, συγκροτείται μια τρίτη «διαμεσολαβούμενη παράσταση», ένα σχήμα το οποίο 

μεσολαβεί ώστε να κατανοηθεί η έννοια του αντικειμένου, το οποίο ο Καντ ονομάζει 

«υπερβατολογικό σχήμα». Η έννοια την οποία αντιπροσωπεύει το αντικείμενο, 

διαμεσολαβείται από ένα σχήμα για να γίνει κατανοητή. Κατ’ ακολουθίαν, το σχήμα 

διαμεσολαβεί μεταξύ του συγκεκριμένου αντικειμένου και των αφηρημένων 

κατηγοριών της διάνοιας, προμηθεύει σε κάθε έννοια την εικόνα του  και συμβάλλει 

έμμεσα στην υπαγωγή, δηλαδή την αναπαραγωγή του συγκεκριμένου αντικειμένου 

στην αφηρημένη καθολικότητα των εννοιών317. 

Κατά τον Adorno δε, «… δεν υπάρχει τίποτα κάτω απ’ τον ήλιο, που να μη 

διαμεσολαβείται από την ανθρώπινη διανόηση και το ανθρώπινο σκέπτεσθαι και να  

μην είναι και κοινωνικά διαμεσολαβημένο»318. Το απόσπασμα αυτό  ξεκαθαρίζει ότι 

οτιδήποτε υπάρχει στο περιβάλλον του ανθρώπου, είναι διαμεσολαβημένο από τη 

διανόησή του, δηλαδή από το πώς  ο άνθρωπος το αναπαριστά στο μυαλό του, καθώς 

και από το πώς αυτό αναπαρίσταται στην κοινωνία.   

Με τον ίδιο τρόπο γίνεται αντιληπτή και η θέση ότι γνώση είναι η σχετική 

υποστήριξη του κόσμου ως αναπαράστασης και δίνεται στα υποκείμενα μέσω της 

διαμεσολάβησης του σώματος 319. Τα πράγματα, τα αντικείμενα δηλαδή που υπάρχουν 

στο νοητό περιβάλλον του ανθρώπου, γίνονται αντιληπτά μόνο ως αναπαραστάσεις, 

όπως αυτές σχηματίζονται με τη διαμεσολάβηση του μυαλού.  

Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια, δεδομένου και του κενού που παρατηρείται 

στην έρευνα ως προς τη διερεύνηση των διαμεσολαβήσεων που δημιουργούν την 

 
315 Blunden, A. (2004). Solidarity, Recognition, Subjectivity and Mediation. Hegel Summer School. Στο:  
http://home.mira.net/~andy/seminars/solidarity.htm. Ανασύρθηκε στις 20.4.08
316 Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Μπαμπινιώτη, Γ. (1998). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας, σ. 494 
317 Kant, I. (1979). Kritik der reinen Vernunft, Akademie-Ausgabe, σελ. 188: στο : στο Αναστασιάδης, Π. (1995). Το υποκείμενο και 
η ετερότητα. Μια μετακριτική προσέγγιση της Κριτικής Θεωρίας. Αθήνα: Μιχαήλ Π. Γρηγόρης, σσ. 88-89 
318 Adorno, T. (1973). Vorlesung zur Einleitung in die Soziologiew, Ffm, σ.17: στο Αναστασιάδης, Π. (1995). Το υποκείμενο και η 
ετερότητα. Μια μετακριτική προσέγγιση της Κριτικής Θεωρίας. Αθήνα: Μιχαήλ Π. Γρηγόρης, σ.  151 
319 Schopenhauer, A. (1851). The World as Will and Representation, σ. 5: στο 
http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/schopenh.htm. ημερομηνία πρόσβασης 20/5/07. 
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υποκειμενικότητα320,  ο όρος της διαμεσολάβησης θα χρησιμοποιηθεί, ώστε να γίνει 

κατανοητό ότι η διαμόρφωση της υποκειμενικότητας του ατόμου δεν ολοκληρώνεται 

χωρίς τη διαμεσολάβηση κάποιων κοινωνικών πλαισίων. Συνεπώς, το άτομο δέχεται τις 

επιδράσεις των κοινωνικών δομών, μέσω της διαμεσολαβημένης συμμετοχής του σε 

δεδομένα κοινωνικά πλαίσια, όπως η οικογένεια, το σχολείο, οι συνομήλικοι καθώς και 

ο πολιτισμός ή οι πολιτισμοί στους οποίους συμμετέχει.  

Μελετώντας τα διάφορα επίπεδα διαμεσολάβησης, είναι δυνατόν να γίνει 

κατανοητή η ειδική περίπτωση ατομικότητας, καθώς και οι συγκεκριμένες πιθανότητες 

και περιορισμοί δράσης αυτής. Μέσω της εξέτασης των διαμεσολαβητικών 

διαδικασιών διαμέσου των οποίων το γενικό παίρνει την ειδική μορφή του, είναι 

δυνατόν  να γίνει κατανοητή η διακριτή υποκειμενικότητα και υποκειμενική 

κατάσταση321.  

Ειδικότερα, όταν πρόκειται για τη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας ατόμων που 

αλλάζουν πολιτισμικό πλαίσιο, όπως και στην περίπτωση της μετανάστευσης, υπάρχει 

ενδιαφέρον ως προς το πώς τα διάφορα νέα για τα άτομα αυτά κοινωνικά πλαίσια σε 

συνδυασμό με αυτά στα οποία ήδη έχουν συμμετάσχει, θα διαμεσολαβήσουν για τη 

διαμόρφωση της υποκειμενικότητάς τους.  

Οι κοινωνικές διαμεσολαβήσεις που συναντούν τα άτομα που προσπαθούν να 

ενταχθούν σε μια νέα χώρα υποδοχής μέσω των κοινωνικών πλαισίων τα οποία 

αναφέρθηκαν, θα μπορούσε να αποτελούν βιώματα κοινωνικής διάκρισης και 

περιθωριοποίησης322 μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο της ομάδας συνομηλίκων. Ένα άλλο 

παράδειγμα αποτελεί η διαμεσολάβηση ενός άλλου θεσμού της κοινωνίας, του 

σχολείου,  στο οποίο ένα άτομο θα μπορούσε να βιώσει την αναγνώριση ή μη στις 

ομάδες συνομηλίκων, τις δυνατότητες συμμετοχής ή όχι σ’ αυτές τις ομάδες, το κύρος 

στην ομάδα, την τυχόν αποτυχία στα μαθήματα και τις  χαμηλές επιδόσεις.  

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, βασικοί διαμεσολαβητές οι οποίοι 

προσφέρουν συγκεκριμένες διαμεσολαβήσεις στο εσωτερικό τους, θεωρούνται τα 

κοινωνικά πλαίσια της οικογένειας, του σχολείου και των φιλικών σχέσεων που 

αναπτύσσουν τα άτομα, η γλώσσα τους (πρώτη, δεύτερη) και η πιθανή διγλωσσία που 

θα αναπτύξουν, τα επίπεδα αυτοεκτίμησης και αυτοαντίληψης που απορρέουν από τη 

 
320 Schwartz, S., J.,  Zamboanga, B., L. & Jarvis, H. L.  (2007). Ethnic Identity and Acculturation in Hispanic Early Adolescents: 
Mediated Relationships to Academic Grades, Prosocial Behaviors and Externalizing Symptoms. Cultural Diversity and Ethnic 
Minority Psychology, 13 (4), pp. 364-373 
321 Dreier, O. (1994). Personal locations and perspectives – Psychological aspects of social practice. In Engelested, N. Psychological 
Yearbook, University of Copenhagen, Volume 1, Copenhagen: Museum tusculanum Presss, pp.  63-90.  
322 Γκόβαρης, Χ. (2005). Εισαγωγή: Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: Σχέσεις αναγνώρισης στο πολυπολιτισμικό σχολείο. Στο Pentini, 
A. (2005). Διαπολιτισμικό Εργαστήριο: Υποδοχή, Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση σε Πολυπολιτιμικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον. 
Αθήνα: Ατραπός, σσ. 9-24,  15-16 
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συμμετοχή στη νέα χώρα, ο πολιτισμός ή οι πολιτισμοί στους οποίους συμμετέχουν, ο 

τρόπος που αντιλαμβάνονται την ετερότητά τους, η ένταξη ή η μη ένταξή στο νέο 

περιβάλλον καθώς και το φύλο.   

 

2.7.1.  Η οικογένεια ως διαμεσολαβητής 

 

Η οικογένεια αποτελεί μια κοινωνική δομή, η οποία είναι από τους βασικότερους 

διαμεσολαβητές του εκάστοτε κοινωνικού περιβάλλοντος ως προς τη διαμόρφωση της 

υποκειμενικότητας καθώς προσφέρει πολλών ειδών διαμεσολαβήσεις. Αποτελεί τον 

πρωταρχικό χώρο δημιουργίας των πρώτων εγχαράξεων και υποκειμενοποιήσεων στο 

άτομο323. Είναι πρόσθετα,  το πρώτο μέσο κοινωνικοποίησης και η πρώτη κοινωνική 

μορφή ζωής την οποία συναντά το υποκείμενο, καθώς προσλαμβάνει από αυτήν τις 

πρώτες βασικές συνήθειες, αξίες, τρόπους συμπεριφοράς, τα πρώτα πρότυπα, 

συγκεκριμένους τρόπους σκέψης και ικανοποιεί βασικές ανθρώπινες ανάγκες324.  

Στα πλαίσια της οικογένειας, βασικός είναι ο ρόλος των γονιών. Οι γονείς είναι τα 

πρώτα πρόσωπα που επιδρούν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας, της ταυτότητας 

και της αυτονομίας του ατόμου για να ενταχθεί αυτόνομο στην κοινωνία325. Ακόμα, 

μέσω των γονιών, τα άτομα υιοθετούν στάσεις, πεποιθήσεις και συμπεριφορές και ως 

προς τον πολιτισμό και την εθνικότητά τους326. 

Αναπόφευκτα, η οικογένεια αποτελεί ένα ανεπίσημο σύστημα αγωγής327 αφού τα 

ερεθίσματα μέσω αυτής εσωτερικεύονται κατά τρόπο φυσικό και αβίαστο, γι’ αυτό και 

η μάθηση επιτυγχάνεται χωρίς καταναγκασμό328.  

Ακόμα, η επίδραση της οικογένειας είναι μακρόχρονη, λόγω του ότι το ανθρώπινο 

είδος είναι το μοναδικό το οποίο δημιουργεί και μεταδίδει κουλτούρα σε τόσο μεγάλη 

κλίμακα. Αυτό συμβαίνει λόγω της μεγάλης περιόδου που τα μικρά μέλη εξαρτώνται 

για κάλυψη αρχικά των φυσικών τους αναγκών (διατροφή, ζεστασιά, προστασία, 

ασφάλεια) από τα πιο ώριμα μέλη του είδους. Ως εκ τούτου, δένονται με τους 

μεγαλύτερους για περίοδο η οποία είναι σημαντικά μεγάλη, ώστε να περιλαμβάνει και 

 
323 Youdell, D. (2006). Impossible Bodies, Impossible Selves: Exclusions and Student Subjectivities. Netherlands: Springer
324 Γιώτσα, Α. (2006). Αξίες και οικογένεια: Μια διαπολιτισμική μελέτη. Ψυχολογία, 13 (4), 111-128. 
325 Maccoby, E. (1995). O ρόλος των γονέων στην κοινωνικοποίηση των παιδιών: Μια ιστορική αναδρομή. Στο Γ. 
Κουγιουμουτζάκης, Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης 
326 Robbins, M. S., Szapocznik, J., Mayorga, C. C., Dillon, F. R., Burns, M., & Feaster, D. J. (2007). The Impact of Family 
Functioning on Family Racial Socialization Processes. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 13(4), pp. 313-320 
327 Ανδρούσου, Α., Ασκούνη, Ν., Μάγος, Κ., & Χρηστίδου-Λιοναράκη, Σ. (2001). Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και 
Κοινωνικές Ανισότητες. Τόμος Β: Εθνοπολιτισμικές διαφορές στην Εκπαίδευση. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σ. 167  
328 Κίτσου, Κ. (1971). Η θεωρία της Μαθήσεως. Εκδόσεις Δωδώνη: Αθήνα.  
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την εκτεταμένη διαδικασία της πολιτισμικής μεταβίβασης από τους μεγαλύτερους 

στους μικρότερους329. 

Σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού παύει πλέον να υπάρχει η φυσική εξάρτηση, όταν 

τα παιδιά αναπτυχθούν ικανοποιητικά σε βιολογικό επίπεδο, η πολιτισμική μεταβίβαση 

μέσα στην οικογένεια συνεχίζεται, μέσω της κοινωνικής και ψυχολογικής εξάρτησης: 

«μετά την εφηβεία, οι φυσικές ανάγκες μπορούν να ικανοποιηθούν από το ίδιο το 

άτομο, αλλά οι απαιτούμενες κοινωνικές δεξιότητες (εγκαρδιότητα, αγάπη, κοινωνική 

αλληλεπίδραση και κοινωνική στήριξη) συνεχίζουν να προσλαμβάνονται από την 

οικογένεια. Έτσι η επαφή διατηρείται, αλλά η βάση της μετατοπίζεται από τη φυσική 

στην κοινωνική και ψυχολογική εξάρτηση, επιτρέποντας τη συνέχιση της ουσιώδους 

πολιτισμικής μεταβίβασης»330. 

Ο προβληματισμός που τίθεται σε αυτό το σημείο αφορά τις διαμεσολαβήσεις που 

θα υπάρχουν στο πλαίσιο της οικογένειας όταν τα άτομα αλλάζουν χώρα διαμονής και  

στο είδος των υποκειμενοποιήσεων που συνεπάγονται, για τη διαμόρφωση της 

υποκειμενικότητάς τους.  

 

2.7.1.1. Διαμεσολαβήσεις της οικογένειας και νέες πολιτισμικές συνθήκες 

 

Ως προς τις διαμεσολαβήσεις που προσφέρει το κοινωνικό πλαίσιο της οικογένειας  

και στο πώς τα άτομα θα νοηματοδοτήσουν τελικά την υποκειμενικότητά τους μέσω 

αυτού στη νέα χώρα διαμονής τους, παρουσιάζονται δύο απόψεις στη βιβλιογραφία.  

Η πρώτη άποψη υποστηρίζει ότι δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα και ότι οι 

διαμεσολαβήσεις και οι υποκειμενοποιήσεις θα είναι ταυτόσημες με αυτές που είχαν τα 

άτομα στην οικογένειά τους στη χώρα καταγωγής. Και αυτό, γιατί σύμφωνα με τις 

διαπιστώσεις της έρευνας των Whiting και Child, «ο τρόπος ανατροφής των παιδιών 

παγκόσμια είναι πανομοιότυπος … και πάντα απασχολούν τους γονείς θέματα 

«παγκόσμια» όπως τα προβλήματα συμπεριφοράς»331. 

Οι παγκόσμια κοινοί τρόποι ανατροφής σε διαφορετικές ίσως διαβαθμίσεις, κατά 

τους Barry κ.α., αφορούν την άσκηση στην υπακοή, δηλαδή το βαθμό στον οποίο τα 

παιδιά εκπαιδεύονται να υπακούν τους μεγάλους, την άσκηση στην υπευθυνότητα ως 

προς την ύπαρξή τους και ως προς τις ευθύνες στο σπίτι, την άσκηση στο να νοιάζονται 

 
329 Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. 
Cambridge University Press, pp. 17-20 
330 Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. 
Cambridge University Press, p. 20 
331 Whiting, J.W., & Child, I. (1953). Child training and personality. New Haven: Yale University Press: στο Berry, J.W., 
Poortinga, Y.H., Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. Cambridge University 
Press, p. 21 
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και να βοηθούν μικρότερα μέλη της οικογένειας και άλλα εξαρτώμενα άτομα, την 

άσκηση στην επίτευξη στόχων, η οποία προϋποθέτει αγώνα για καλές επιδόσεις, καθώς 

και την άσκηση στην ανεξαρτησία και στην αυτο-φροντίδα332. 

Παρόλο που παρατηρείται να υπάρχουν αυτοί οι παγκόσμια κοινοί τρόποι 

ανατροφής, στην ίδια έρευνα, υποστηρίζεται ταυτόχρονα ως εύρημα και η αντίθετη 

άποψη: «ο τρόπος ανατροφής επίσης, διαφέρει από τη μια κοινωνία στην άλλη»333. Και 

δεν παρατηρούνται μόνο μεταξύ κοινωνικών πλαισίων διαφοροποιήσεις αλλά και στο 

εσωτερικό του ίδιου κοινωνικού πλαισίου, αφού κάθε οικογένεια έχει δικές της αρχές 

ως προς την ανατροφή των παιδιών και τα συστήματα πειθαρχίας και, άρα, κάθε 

οικογένεια αποτελεί και ξεχωριστή κοινωνική διαμεσολάβηση για κάθε άτομο ως προς 

τη διαμόρφωση της υποκειμενικότητάς του334. 

Ο πιο πάνω προβληματισμός οδηγεί στη δεύτερη άποψη που παρουσιάζεται στη 

βιβλιογραφία ως προς το ρόλο της οικογένειας στη διαμόρφωση των υποκειμενικών 

νοηματοδοτήσεων μετά από μετανάστευση. Η άποψη αυτή υποστηρίζει ότι 

παρατηρείται πλήθος αλλαγών και διαφοροποιήσεων στη λειτουργία της οικογένειας, οι 

οποίες επιδρούν άμεσα ή έμμεσα στις υποκειμενοποιήσεις των ατόμων.  

Μια από τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στο πλαίσιο της οικογένειας μετά 

από μετανάστευση είναι η αντιστροφή των ρόλων. Οι γονείς των παιδιών, σε ένα 

μεταναστευτικό περιβάλλον, συχνά βασίζονται στη βοήθεια τους για να αντεπεξέλθουν 

στις απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος και αυτό σε κάποιες περιπτώσεις ελλοχεύει τον 

κίνδυνο διατάραξης των ισορροπιών335. Τα παιδιά, σε αυτές τις περιπτώσεις, επιτελούν 

το ρόλο του γλωσσικού και πολιτισμικού μεσάζοντα στις οικογένειές τους336. 

Η αντιστροφή των ρόλων έγκειται στο γεγονός ότι συνήθως η κοινωνικοποίηση 

είναι μια μεταβίβαση από τα μεγαλύτερα στα μικρότερα μέλη της οικογένειας, ενώ σε 

συνθήκες μετανάστευσης καταλήγει να συμβαίνει το αντίστροφο. Η συγκεκριμένη 

αντιστροφή συμβαίνει λόγω του ότι τα παιδιά διαμέσου της φοίτησης στο σχολείο 

 
332 Barry, H., Child, I., & Bacon, M. (1959). Relation of child training to subsistence economy. American anthropologist, 61, 51-63: 
στο Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. 
Cambridge University Press, p. 22 
333 Barry, H., Child, I., & Bacon, M. (1959). Relation of child training to subsistence economy. American anthropologist, 61, 51-63: 
στο Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. 
Cambridge University Press, p. 22 
334 Monzo, L., D., & Rueda, R. (2006). A Sociocultural Perspective on Acculturation. Latino Immigrant families Negotiating 
Diverse Discipline Practices. Education and Urban Society. Vol 38 (2), pp. 188-203
335 Βirman, D., & Ritzler-Taylor, T. (2007). Acculturation and Psychological Distress Among Adolescent Immigrants From the 
Former Soviet Union: Exploring the Mediating Effect of Family Relationships. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 
13(4), pp. 337-346 
336 Monzo, L., D., & Rueda, R. (2006). A Sociocultural Perspective on Acculturation. Latino Immigrant families Negotiating 
Diverse Discipline Practices. Education and Urban Society. Vol 38 (2), pp. 188-203

 

 



 75

 

                                                

έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στον πολιτισμό της χώρας υποδοχής και, κατά συνέπεια, 

γίνονται μεταφορείς της γνώσης τους αυτής στην ευρύτερη οικογένεια337.  

Ένα πρόβλημα που ενδέχεται να προκύψει όταν τα παιδιά μεταναστών 

αναλαμβάνουν ευθύνες των ενηλίκων, είναι η μείωση του διαθέσιμου χρόνου  για 

συμμετοχή σε δραστηριότητες που αφορούν την ηλικία τους στη χώρα υποδοχής, 

συμπεριλαμβανομένων και δραστηριοτήτων του σχολείου εκτός του ωρολογίου 

προγράμματος. Κάποιες έρευνες υποστηρίζουν ότι η αντιστροφή των ρόλων μπορεί να 

διασπάσει το κύρος  του γονιού και οδηγήσει τα παιδιά προς παραβατική 

συμπεριφορά338. 

Μια άλλη διαφοροποίηση στη λειτουργία των οικογενειών που μπορεί να 

παρατηρηθεί  μετά από μετανάστευση είναι και το γεγονός ότι τα παιδιά αυτών των 

οικογενειών καλούνται να κοινωνικοποιηθούν σε δύο πολιτισμούς. Καλούνται δηλαδή  

να μάθουν τις πολιτισμικές πρακτικές της χώρας υποδοχής και ταυτόχρονα να 

κοινωνικοποιηθούν και στον πολιτισμό της χώρας των γονιών τους339. 

  Έτσι, μετά τη μετανάστευση, γίνονται συνεχείς διαπραγματεύσεις  μεταξύ των 

παιδιών με τους γονείς τους. Οι γονείς αγωνίζονται να μεταδώσουν τον εθνικό 

πολιτισμό στα παιδιά τους, και τα παιδιά προσπαθούν να ισορροπήσουν τα διδάγματα 

εκείνου του πολιτισμού με τις εμπειρίες στη νέα κουλτούρα340,341. Οι γονείς επομένως,  

περιμένουν από τα παιδιά τους και ιδιαίτερα από τα κορίτσια, να χρησιμοποιούν τη 

γλώσσα καταγωγής, τη θρησκεία και τις αξίες τους γιατί φοβούνται ότι με την τυχόν 

πλήρη αφομοίωση τα παιδιά τους θα γίνουν ηθικά κατώτερα342. Κάποιες φορές όμως, 

παρατηρείται και το φαινόμενο της επιδίωξης από την πλευρά των γονιών για 

κοινωνικοποίηση των παιδιών στην κουλτούρα της χώρας υποδοχής ώστε να επιτευχθεί 

η κοινωνική κινητικότητά τους, που ήταν και ένας βασικός στόχος για τη μετανάστευσή 

τους343. 

Τα παιδιά σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. 

Αντιμετωπίζουν πολιτισμικά προβλήματα στο πλαίσιο της προσπάθειάς να 

συμφιλιώσουν τον τρόπο ζωής και τις αξίες των γονιών τους με τις διαφορετικές αξίες 

 
337 Monzo, L., D., & Rueda, R. (2006). A Sociocultural Perspective on Acculturation. Latino Immigrant families Negotiating 
Diverse Discipline Practices. Education and Urban Society. Vol 38 (2), pp. 188-203
338 Portes, A. & Rumbaut, R. G. (1996). Immigrant America: a portrait. Berkeley, University of California Press 
339 Monzo, L., D., & Rueda, R. (2006). A Sociocultural Perspective on Acculturation. Latino Immigrant families Negotiating 
Diverse Discipline Practices. Education and Urban Society. Vol 38 (2), pp. 188-203 
340 Kwak, K. (2003). Adolescents and their parents: A review of intergenerational family relations for immigrant and non-immigrant 
families. Human Development, 46,pp. 115-136 
341 Costigan, C.,I. & Dokis, D., P. (2006). Similarities and Differences in Acculturation Among Mothers, Fathers and Children in 
Immigrant Chinese Families. Journal of Cross-Cultural Psychology. Vol 37(6), pp. 723-741 
342 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanization. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
343 Kwak, K. (2003). Adolescents and their parents: A review of intergenerational family relations for immigrant and non-immigrant 
families. Human Development, 46,pp. 115-136 
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της χώρας υποδοχής. Κάποιες φορές αναγκάζονται να συμβιβαστούν, προκειμένου να 

κινούνται χωρίς πολλά προβλήματα στους δύο τους κόσμους344. 

Άλλη ιδιαιτερότητα στο πλαίσιο των οικογενειών σε συνθήκες μετανάστευσης 

είναι οι ρυθμοί επιπολιτισμού που ακολουθούν τα παιδιά σε σχέση με τους ρυθμούς των 

γονιών τους. Συνήθως, τα παιδιά των μεταναστών προσαρμόζονται πολύ γρηγορότερα 

από τους γονείς τους, ενώ οι δεύτεροι είναι πιο κοντά στο να διατηρούν αξίες και 

εθνικές παραδόσεις345. 

Βέβαια, οι διαβαθμίσεις ως προς την προσαρμογή στα νέα δεδομένα διαφέρουν και 

λόγω του διαφορετικού βαθμού έκθεσης στην εθνική κουλτούρα και στην κυρίαρχη 

κουλτούρα. Οι γονείς ωρίμασαν στην κουλτούρα της χώρας προέλευσης, ενώ τα παιδιά 

τους είτε κοινωνικοποιήθηκαν και στις δύο κουλτούρες είτε αποκλειστικά στη νέα. Ως 

αποτέλεσμα, οι γονείς δυσκολεύονται πιο πολύ στην εκμάθηση της νέας γλώσσας και οι 

ταυτότητες και οι αξίες τους μπορεί να είναι λιγότερο ανοικτές στον επιπολιτισμό346. Τα 

παιδιά εκτίθενται σε μεγαλύτερο βαθμό στις συμπεριφορές της κυρίαρχης κουλτούρας 

διαμέσου του σχολείου, των ΜΜΕ και της επαφής με τους συμμαθητές και αυτό μπορεί 

να τα κάνει να νιώθουν μεγαλύτερη την ανάγκη να έχουν την αποδοχή των 

συνομηλίκων τους παρά των γονιών τους347. 

Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται οι γονείς και τα παιδιά την προσαρμογή στο 

νέο περιβάλλον μπορεί να  περιγραφεί και στο σχήμα 4: 

 

Σχήμα 4: Τα διαφορετικά στάδια προσαρμογής γονιών και παιδιών στη νέα 

χώρα348

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
Γονείς Παιδιά 

Μικρή χρήση της ένταξης Επιθυμία για ένταξη 
Μύθος της επιστροφής Ένταξη μέσω του σχολείου 
Ο μύθος απομακρύνεται Δημιουργία ριζών 

Επανεκτίμηση της ταυτότητας 
Νέα ποικιλία στη χώρα υποδοχής 

 

                                                 
344 Stalker, P. (1995). Les travialleurs immigres, Geneve, Bureau International  du Travail. Στο: Μούσουρου, Λ. (2006). Παιδιά 
παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο ελληνικό σχολείο. Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, Δ.  (Επιμ.). Μετανάστευση και 
Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg, σ. 226 
345 Costigan, C.,I. & Dokis, D., P. (2006). Similarities and Differences in Acculturation Among Mothers, Fathers and Children in 
Immigrant Chinese Families. Journal of Cross-Cultural Psychology. Vol 37(6), pp. 723-741 
346 Costigan, C.,I. & Dokis, D., P. (2006). Similarities and Differences in Acculturation Among Mothers, Fathers and Children in 
Immigrant Chinese Families. Journal of Cross-Cultural Psychology. Vol 37(6), pp. 723-741 
347 Okagaki, L., & Bojczyk, K.E. (2002). Perspectives on Asian American development. In G.C. Nagayama Hall & s. Okazaki (Eds). 
Asian-American psychology: the science o lives in contex, pp. 67-104. Washington, DC: American Psychological Association. 
348 Osler, A., & Starkey, H. (2000). Intercultural Education and Foreign Language Learning: issues of racism, identity and 
modernity. Race Ethnicity and Education, 3(2), pp. 207-221, p. 215 
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Όπως φαίνεται στο σχήμα 4, τα παιδιά εξαρχής παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

επιθυμία για ένταξη στα νέα δεδομένα και αυτό διευκολύνεται με τη συμμετοχή στο 

σχολείο. Οι γονείς, από την άλλη, εντάσσονται με πιο αργούς ρυθμούς αφού για κάποιο 

διάστημα συντηρούν την επιθυμία και την ελπίδα για την επιστροφή στη χώρα 

προέλευσης. Βέβαια, στο τελικό στάδιο, γονείς και παιδιά επανεκτιμούν και 

αναπροσαρμόζουν στα νέα δεδομένα την ταυτότητά τους, ώστε ο καθένας να 

παρουσιάσει νέα μορφή στην υποκειμενικότητά του μέσα στο νέο πλαίσιο στη χώρα 

υποδοχής. 

  

Μετά την παρουσίαση πιθανών διαφοροποιήσεων στο εσωτερικό των οικογενειών 

υπό συνθήκες μετανάστευσης, προκύπτουν κάποιοι προβληματισμοί.  

Απ’ ό,τι φάνηκε, η μετανάστευση αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή της 

κάθε οικογένειας. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη αφορά την 

περαιτέρω ένωση των μελών της οικογένειας ώστε να υπάρξει αλληλοϋποστήριξη για 

την αντιμετώπιση των πιθανών δυσκολιών και, η δεύτερη, τη δημιουργία απομόνωσης, 

έντασης, διαμάχης και αλλαγών στα μοντέλα επικοινωνίας349,350.  

Ένας άλλος προβληματισμός που αφορά το πώς τελικά τα παιδιά που βιώνουν 

συνθήκες μετανάστευσης στην οικογένειά τους θα διαμορφώσουν την 

υποκειμενικότητά τους, δεδομένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις βιώνουν τη 

διαμεσολάβηση δυσκολιών, ακόμα και πρωτογενούς κοινωνικοποίησης και κοινωνικής 

ένταξης αφού οι γονείς τους, τα φυσικά τους πρότυπα, τίθενται συχνά υπό 

αμφισβήτηση από την κοινωνία της πλειοψηφίας, αλλά ακόμα και από τα ίδια τα 

παιδιά351. 

Τέλος, αυτό που μπορεί να αποτελέσει βασική παρατήρηση και διαπίστωση και 

που συνάμα αποτελεί και βασικό στόχο της παρούσας εργασίας, είναι το γεγονός της 

διαφοροποίησης στο εσωτερικό της κάθε οικογένειας μεταναστών, δεδομένου ότι η 

καθεμιά αναπτύσσει διαφορετικές στρατηγικές ένταξης ή όχι στη νέα κοινωνία. Γι’ 

αυτό και θεωρείται εσφαλμένη η αντιμετώπιση όλων των μεταναστεύσαντων 

οικογενειών ως ομοιογενούς ομάδας.  

Όπως είναι λογικό, τα παιδιά από οικογένειες μεταναστών δεν μεγαλώνουν «στο 

περιβάλλον ενός αφηρημένου εθνικού πολιτισμού, αλλά στο περιβάλλον ενός 

 
349 Hartman, M.,  & Hartman, H.  (1986). International migration and household conflict. Journal of Comparative Family Studies, 
27, pp. 131-138 
350 Ben-David, A., & Lavee, Y. (1994). Migration and marital distress: The case of Soviet immigrants. Journal of Divorce and 
Remarriage, 21, pp. 133-146) 
351 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 461-469 
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συγκεκριμένου οικογενειακού πολιτισμού, το οποίο εκφράζει μεταξύ άλλων την 

οικογενειακή ιστορία μετανάστευσης, τους στόχους παραμονής στη χώρα υποδοχής, τις 

δυνατότητες και τους περιορισμούς των νέων συνθηκών ζωής, καθώς και τις 

συλλογικές εμπειρίες με τα μέλη της πλειονότητας στους τομείς της καθημερινής ζωής. 

Ο οικογενειακός πολιτισμός προσλαμβάνεται ενεργά από το μικρό παιδί και 

νοηματοδοτείται ως τρόπος ζωής και ως μέσο αντίληψης και έκφρασης της ταυτότητάς 

του»352.   

 

2.7.2. Το σχολείο ως διαμεσολαβητής 

 

Το σχολείο και γενικότερα η εκπαίδευση, θεωρείται ο σημαντικότερος μετά την 

οικογένεια θεσμός κοινωνικοποίησης353. 

Η φοίτηση των παιδιών στο σχολείο περιλαμβάνει πολλές διαμεσολαβήσεις και 

υποκειμενοποιήσεις ως προς την ανάπτυξη της υποκειμενικότητας. Τέτοιες 

διαμεσολαβήσεις που δημιουργούν διαφορετικές υποκειμενοποιήσεις για το κάθε άτομο 

είναι η σχολική επίδοση, η στάση και οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών απέναντι 

στους/στις μαθητές/τριες, καθώς και η σχέση με τους συμμαθητές/τριες.  

Στο σχολικό περιβάλλον, δηλαδή, όπου επισυμβαίνει μια διαδικασία 

αλληλεπίδρασης των παιδιών μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτικούς αλλά και με την 

κοινωνία ως δομικό στοιχείο, αναδύονται στοιχεία του εαυτού354 αφού οι εμπειρίες στο 

σχολείο εσωτερικοποιούνται για τη διαμόρφωση ανάλογων υποκειμενικοτήτων355.  Η 

εκπαίδευση γενικά ως θεσμός, προσβλέπει σε κάτι περισσότερο από την απλή 

απόκτηση γνώσης. Το σχολείο δημιουργεί και διαμορφώνει υποκειμενικότητες356.  

Τα παιδιά  μέσω της εκπαίδευσης αξιολογούν τον εαυτό τους ανάλογα με τις 

επιδόσεις τους,  και διαμέσου των εμπειριών αυτών αποκτούν αυτοεικόνα για τις 

μαθησιακές ικανότητές τους καθώς και για τις στρατηγικές με τις οποίες 

μαθαίνουν357, ,358 359. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς ανατροφοδότησης που 

 
352 Γκόβαρης, Χ. (2007). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2007). Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των 
Τσιγγανοπαίδων. Επιμορφωτικός οδηγός, σσ. 23-37. Διαθέσιμο στο: 
http://isocrates.gr/content_files/tsigganopaides/EPIMORFOSI.pdf Ανασύρθηκε στις  23.01.09, σ. 30 
353 Καλτσούνη – Νόβα, Χ. (2007). Κοινωνικοποίηση. Η Γένεση του κοινωνικού υποκειμένου. Αθήνα: Gutenberg, σ. 113 
354 Χαλάτσης, Π., Δ. (2004). Εμείς και οι άλλοι: ταυτότητα, ετερότητα και απόρριψη της διαφορετικότητας. Στο ΙΜΕΠΟ,  
Τσαλίκογλου, Φ. & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 
σσ. 19-32 
355 McLeod, J. (2000). Subjectivity and Schooling in a Longitudinal Study of Secondary Students. British Journal of Sociology of 
Education, 21(4), pp. 501-521 
356 Biesta, G. (2002). “Bildung and Modernity: The Future of Bildung in a World of Difference”. Studies in Philosophy and 
Education, 21 (4-5), pp. 343-351 
357 Bruner, J. (2007). Ο Πολιτισμός της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 31, 103, 106.  
358 Cauce, A. M., Hiraga, Y., Mason, C., Aguilar, T., Ordonez, N., & Gonzales, N. (1992). Between a rock and a hard place: Social 
adjustment of biracial youth. In M.P.P. Root (Ed), Racially mixed people in America. New York: Routledge, pp. 207-222 
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παίρνει το άτομο από τη συναναστροφή που έχει με τους σημαντικούς άλλους, που στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι εκπαιδευτικοί και οι συμμαθητές360. 

Τους βασικότερους παράγοντες της μαθησιακής διαδικασίας δηλαδή στα πλαίσια 

του σχολείου, αποτελούν ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής.  

Οι εκπαιδευτικοί είναι άτομα ιδιαίτερα σημαντικά και ασκούν μεγάλη επιρροή στη 

ζωή των μαθητών τους. Όσα προβάλλει ένας εκπαιδευτικός έχουν ισχυρό αντίκτυπο 

στην αντίληψη των μαθητών για τον εαυτό, την αυτοπεποίθηση και τις μαθησιακές τους 

προτιμήσεις,361.  

Πρόσθετα, βασικό κομμάτι της αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού με τους 

μαθητές αποτελούν οι προσδοκίες που αναπτύσσει ο πρώτος για το κάθε παιδί. Οι 

προσδοκίες αποτελούν τη σημαντικότερη ίσως όψη της δύναμης και της επιρροής του 

εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση του εαυτού και της υποκειμενικότητας, γιατί τα άτομα 

ενεργούν με τρόπους σύμφωνους με αυτές τις προσδοκίες. Έτσι, τόσο η επίδοση του 

μαθητή όσο και η ιδέα που σχηματίζει για τον εαυτό του, εξελίσσονται με βάση τη 

γνώμη του εκπαιδευτικού και τις προσδοκίες του γι’ αυτόν362.  

Ο τρόπος, λοιπόν, με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τους μαθητές 

τους,  διαφέρει ανάλογα με τις αντιλήψεις που σχηματίζουν γι’ αυτούς. Αυτή η 

διαφοροποιημένη συμπεριφορά μεταδίδει στους μαθητές/τριες έμμεσα αλλά σαφή 

μηνύματα σχετικά με τι περιμένουν από αυτούς και αυτό επιδρά στην αυτοεκτίμηση, 

στα κίνητρα και στις φιλοδοξίες που διαμορφώνουν για το σχολείο και τους οδηγεί σε 

αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν τις συγκεκριμένες προσδοκίες 363, 364. 

Όσον αφορά τις έρευνες που διεξάγονται σε σχέση με τους μαθητές/τριες και τον 

τρόπο δόμησης της υποκειμενικότητάς τους ανάλογα με τις διαμεσολαβήσεις του 

σχολικού χώρου, ένας βασικός παράγοντας που χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη είναι 

ότι τα παιδιά δε δομούν τη σχολική τους ζωή με παθητικό τρόπο. Αντίθετα, 

περιλαμβάνουν και δομούν ενεργητικά τα ατομικά και ομαδικά στοιχεία τα οποία 

προέρχονται από τη διαπραγμάτευση του νοήματος των εμπειριών τους365. 

 

 
359 PISA (2003). Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003. 
Διαθέσιμο στο:  www.pisa.oecd.ogr. Ανασύρθηκε στις  1.07.06 
360 Μπεζεβέγης, Η., Γιαννιτσάς, Ν. & Μακρή-Μπότσαρη Ε. (1999). Άγχος, αυτοεκτίμηση και διαπροσωπικές σχέσεις μαθητών 
πολυπολιτισμικών σχολείων. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.  
361 Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2000). Η σχολική τάξη. Αθήνα: αυτοέκδοση 
362 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 27 
363 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 27 
364 Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and Modern Racism and prejudice in a 
Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
365 Oikonomidoy, E. (2007). ‘I see myself as a different person who [has] acquired a lot …’: Somali female students’ journeys to 
belonging. Intercultural Education, 18 (1), pp. 15-27. 
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2.7.2.1. Διαμεσολαβήσεις του σχολείου και νέες πολιτισμικές συνθήκες 

 

Δεδομένου ότι τα σχολεία αποτελούν τον πρώτο πλαισιακά δομημένο οργανισμό 

στον οποίο τα άτομα που προέρχονται από μετανάστευση έρχονται σε επαφή με την 

κυρίαρχη κουλτούρα της χώρας υποδοχής, η φοίτηση σε αυτά είναι κρίσιμης σημασίας 

ως προς τη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας366. Ανάλογα δηλαδή με τις 

υποκειμενοποιήσεις που θα κάνουν τα άτομα μέσω των διαφόρων διαμεσολαβήσεων σε 

αυτό, το σχολείο, μπορεί να λειτουργήσει είτε ως επιταχυντής είτε ως τροχοπέδη στην 

ένταξη των μαθητών/τριών αυτών367. 

Επιπρόσθετα, μια από τις λειτουργίες του σχολείου ως προς την ανα-

κοινωνικοποίηση των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες σε ένα νέο 

κοινωνικό πλαίσιο, είναι ότι μπορεί να εξυπηρετήσει τον επιπολιτισμό στο γενικότερό 

του πλαίσιο. Και αυτό γιατί στο σχολείο δεν επισυμβαίνει μόνο η ακαδημαϊκή 

κατάκτηση της γλώσσας, αλλά παράλληλα συντελείται και πολιτισμική μάθηση μέσω 

της επαφής με τους συνομηλίκους, με τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών και της τάξης 

γενικότερα, με τις εξωσχολικές δραστηριότητες και γενικότερα με τις νόρμες του 

σχολείου368. 

Στο σημείο αυτό, τίθεται ο προβληματισμός τού κατά πόσο τα εκπαιδευτικά 

συστήματα είναι σε θέση να διαπραγματευτούν την ομαλή ένταξη των παιδιών με 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.  

Αυτό που δυστυχώς παρατηρείται συνήθως είναι ότι το σχολείο έχει την προσδοκία 

τα νεοεισερχόμενα σε αυτό παιδιά να πληρούν τις προϋποθέσεις ενός «πλήρους 

κοινωνικοποιημένου» μαθητή, και να είναι εξαρχής σε θέση να ανταποκρίνονται στους 

όρους και τις λειτουργίες του369. Ακόμα, το μορφωτικό κεφάλαιο που φέρουν οι 

μετανάστες μαθητές δεν αναγνωρίζεται αφού το σχολείο είτε αδιαφορεί είτε υποτιμά τη 

γλώσσα των παιδιών αυτών. Επίσης, δε λαμβάνονται υπόψη «οι ιδιαίτερες συνθήκες 

γραμματισμού τους καθώς και οι ιδιαιτερότητες στη χρήση της μητρικής γλώσσας με τη 

 
366 366 Oikonomidoy, E. (2007). ‘I see myself as a different person who [has] acquired a lot …’: Somali female students’ journeys to 
belonging. Intercultural Education, 18 (1), pp. 15-27. 
367 Γκότοβος, Α. (2004). Από την κοινωνικο-οικονομική στην εθνο-πολιτισμική ετερότητα. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 
10 (39), σσ. 23-46 
368 Trickett, E. J., & Birman, D. (2005). Acculturation, School Context, and School Outcomes: Adaptation Of Refugee Adolescents 
From The Former Soviet Union. Psychology in the schools, 42 (1), 27- 37 
369 Γκόβαρης, Χ. (2007). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2007). Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των 
Τσιγγανοπαίδων. Επιμορφωτικός οδηγός, σσ. 23-37. Διαθέσιμο στο: 
http://isocrates.gr/content_files/tsigganopaides/EPIMORFOSI.pdf Ανασύρθηκε στις  23.01.09 , σ. 25 
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γλώσσα της χώρα υποδοχής»370. Η κατάσταση αυτή κάποιες φορές οδηγεί σε χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, σχολική αποτυχία ή περιθωριοποίηση 371. 

Το θέμα που αναδεικνύεται σε αυτό το σημείο είναι ότι τα νεοεισερχόμενα παιδιά 

που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, δεν αναπτύσσουν την υποκειμενικότητά 

τους με τον ίδιο τρόπο όπως τα παιδιά των γηγενών, αλλά παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες 

λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών συνθηκών που διαμορφώνουν τον τρόπο ζωής τους. 

Παρά τις ιδιαιτερότητές τους αυτές όμως, τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζονται από το 

σχολείο με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι γηγενείς μαθητές/τριες372. 

Κατ’ επέκταση, το ερώτημα που τίθεται είναι το κατά πόσο η απαίτηση του 

σχολείου τα παιδιά αυτά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ως «πλήρως 

κοινωνικοποιημένοι373» μαθητές/τριες, είναι ένδειξη ίσης μεταχείρισης. 

Παρατηρείται συνεπώς, ότι στα πλαίσια αυτά, της διάχυσης ίσων ευκαιριών για 

όλους, το ελληνικό σχολείο λειτουργεί «μονοπολιτισμικά και μονογλωσσικά», ώστε 

όλοι να διδάσκονται και να αξιολογούνται στην ίδια γλώσσα και σε όλους να 

παρέχονται οι ίδιες γνώσεις374. Η διαδικασία της πολιτισμικής ομογενοποίησης 

λειτουργεί ως το ιδεολογικό μέσο πραγμάτωσης της βασικής υπόσχεσης της  

εκπαίδευσης, αυτής της ισότητας των ευκαιριών. Η πολιτισμική αφομοίωση και 

ομογενοποίηση ως διαδικασία απάλειψης ή αντιστάθμισης των διαφορών –οι οποίες 

ερμηνεύονται ως ελλείμματα- οδηγεί στην «ισότητα» αφού υπόσχεται την εφαρμογή 

των ίδιων κανόνων και την ίδια μεταχείριση για όλους375. 

Με αυτά τα δεδομένα όμως, φαίνεται να επανατίθεται το θέμα των ανισοτήτων 

στην εκπαίδευση αλλά με άλλους όρους376,377. Τώρα η ετερογένεια του μαθητικού 

 
370 Γκόβαρης, Χ. (2007). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2007). Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των 
Τσιγγανοπαίδων. Επιμορφωτικός οδηγός, σσ. 23-37. Διαθέσιμο στο: 
http://isocrates.gr/content_files/tsigganopaides/EPIMORFOSI.pdf Ανασύρθηκε στις  23.01.09 , σ. 25 
371 Γογωνάς, Ν. (2008). Διγλωσσία και γλωσσική μετακίνηση: Η περίπτωση των μαθητών από την Αλβανία. Στο Γεωργογιάννης, Π. 
(Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 6ος , Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 296-
301 
372 Γκόβαρης, Χ. (2007). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2007). Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των 
Τσιγγανοπαίδων. Επιμορφωτικός οδηγός, σσ. 23-37. Διαθέσιμο στο: 
http://isocrates.gr/content_files/tsigganopaides/EPIMORFOSI.pdf Ανασύρθηκε στις  23.01.09, σσ. 24-26 
373Γκόβαρης, Χ. (2007). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2007). Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των 
Τσιγγανοπαίδων. Επιμορφωτικός οδηγός, σσ. 23-37. Διαθέσιμο στο: 
http://isocrates.gr/content_files/tsigganopaides/EPIMORFOSI.pdf Ανασύρθηκε στις  23.01.09 , σ. 25  
374 Κάτσικας, Χ. & Πολίτου, Ε. (1999). Εκτός «Τάξης» το «Διαφορετικό»; Αθήνα: Gutenberg, σσ. 33, 37-42, 47-49 
375 Σκούρτου, Ε., Βαρτσάλης, Κ., & Γκόβαρης, Χ. (2004). Μετανάστευση στην Ελλάδα και Εκπαίδευση: Αποτίµηση της 
υπάρχουσας κατάστασης – Προκλήσεις και Προοπτικές βελτίωσης Πρόγραµµα 5 Εµπειρογνωµοσύνη. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σ.  
63 
376 Ανδρούσου, Α., Ασκούνη, Ν., Μάγος, Κ., & Χρηστίδου-Λιοναράκη, Σ. (2001). Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και 
Κοινωνικές Ανισότητες. Τόμος Β: Εθνοπολιτισμικές διαφορές στην Εκπαίδευση. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σσ. 31, 70 
377 Youdell, D. (2006). Subjectivation and performative politics-Butler thinking Althusser and Foucault: intelligibility, agency and 
the raced-nationed-religioned subjects of education. British Journal of Sociology of Education, 27 (4), pp. 511-528 
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πληθυσμού είναι ακόμη πιο ορατή, στο πλαίσιο της μελέτης των εθνοπολιτισμικών 

διαφορών378.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο τίθεται θέμα ανισότητας, αφού η αντιμετώπιση των 

αλλοδαπών μαθητών σαν να μη διαφέρουν σε τίποτα από τους γηγενείς, είναι σίγουρο 

ότι θα οδηγήσει σε άνιση μεταχείριση των πρώτων, καθώς δεν θα ληφθούν υπόψη οι 

ιδιαίτερες προϋποθέσεις μάθησης όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από την 

ιδιαιτερότητα των πολιτισμικών και γλωσσικών τους κεφαλαίων, καθώς και από την 

ιδιαιτερότητα της κοινωνικής τους θέσης379. Αναπόφευκτα, όσα παιδιά μεταναστών 

φοιτούν στο σχολείο είναι υποχρεωμένα είτε να προσαρμοστούν στο σχολικό 

πρόγραμμα καταβάλλοντας προσπάθειες σε ατομικό επίπεδο είτε να μείνουν στο 

περιθώριο της σχολικής μάθησης380. 

Φαίνεται να αποτελεί δηλαδή αντίφαση το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό σύστημα 

λειτουργεί μονοπολιτισμικά και μονογλωσσικά, ενώ ο μαθητικός πληθυσμός σε 

αρκετές σχολικές μονάδες δεν είναι πλέον πολιτισμικά ομοιογενής. Η έξοδος απ’ αυτή 

την αντίφαση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια εκπαιδευτική πολιτική η οποία θα δίνει 

απάντηση στα ζητούμενα που απορρέουν από την πολυπολιτισμικότητα και την 

πολυγλωσσία, καθώς και από τις γενικότερες διεθνείς εξελίξεις381. 

Με την εφαρμογή αφομοιωτικών εκπαιδευτικών πολιτικών είναι πιθανόν να 

παρουσιαστούν προβλήματα που δυσκολεύουν τελικά την ομαλή ένταξη. Συνήθως 

παρουσιάζεται αποτυχία στη μάθηση της δεύτερης γλώσσας από τα παιδιά των 

μειονοτικών ομάδων, καθώς και χαμηλές επιδόσεις στις σχολικές εξετάσεις και στα 

τεστ382. Στα πορίσματα δε της PISA, σε έρευνα που αφορούσε τη σχολική επιτυχία ή 

αποτυχία μαθητών μεταναστών συγκρινόμενων με τους γηγενείς συμμαθητές τους, 

φάνηκε ότι οι πρώτοι παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερη επίδοση από τους 

δεύτερους383.  

Ένα άλλο πρόβλημα που πιθανόν να παρουσιάζεται κατά τη φοίτηση παιδιών 

μεταναστών είναι και η σχέση των γονιών των παιδιών αυτών  με το σχολείο. Οι γονείς 

των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, λόγω της πιθανότητας να μην είναι 

 
378 Ανδρούσου, Α., Ασκούνη, Ν., Μάγος, Κ., & Χρηστίδου-Λιοναράκη, Σ. (2001). Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και 
Κοινωνικές Ανισότητες. Τόμος Β: Εθνοπολιτισμικές διαφορές στην Εκπαίδευση. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σσ. 13-15, 
80-81  
379 Σκούρτου, Ε., Βαρτσάλης, Κ., & Γκόβαρης, Χ. (2004). Μετανάστευση στην Ελλάδα και Εκπαίδευση: Αποτίµηση της 
υπάρχουσας κατάστασης – Προκλήσεις και Προοπτικές βελτίωσης Πρόγραµµα 5 Εµπειρογνωµοσύνη. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
σσ.63-64  
380 Ανδρούσου, Α., Ασκούνη, Ν., Μάγος, Κ., & Χρηστίδου-Λιοναράκη, Σ. (2001). Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και 
Κοινωνικές Ανισότητες. Τόμος Β: Εθνοπολιτισμικές διαφορές στην Εκπαίδευση. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
381 Δαμανάκης, Μ. (2004). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική προσέγγιση. 
Αθήνα: Gutenberg, σ. 14 
382 Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. 
Cambridge University Press, pp. 271-291, 308-310 
383 PISA (2003). Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003. 
Διαθέσιμο στο:  www.pisa.oecd.ogr. Ανασύρθηκε στις  1.07.06 
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εξοικειωμένοι με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής και της πιθανής 

περιορισμένης τους επάρκειας στην κυρίαρχη γλώσσα, κάποιες φορές βρίσκονται σε 

δυσμενή θέση ως προς τη σχέση και την επικοινωνία τους με το σχολείο384. 

Διαμέσου της παρουσίασης της επικρατούσας κατάστασης ως προς την εκπαίδευση 

των παιδιών που προέρχονται από μεταναστευτικές οικογένειες παρατηρείται η εξής 

αντίφαση: η υποκειμενικότητα των παιδιών αυτών παρουσιάζει τις ιδιαιτερότητες τής 

διγλωσσίας, του διπολιτισμού, της διαφορετικής κοινωνικοποίησης από τους γηγενείς 

αλλά το σχολείο εθελοτυφλώντας, τους αντιμετωπίζει ως πλήρως κοινωνικοποιημένους 

στην κυρίαρχη κουλτούρα μαθητές προσφέροντάς τους μονογλωσσική και 

μονοπολιτισμική εκπαίδευση, αγνοώντας τις υποκειμενικές μαθησιακές τους ανάγκες.  

 

2.7.3. Οι φιλικές σχέσεις ως διαμεσολαβητής  

 

Βασικό διαμεσολαβητή μέσω του οποίου παρατηρείται να επισυμβαίνουν 

σημαντικές υποκειμενοποιήσεις που συντελούν στη διαμόρφωση της 

υποκειμενικότητας των ατόμων, αποτελούν οι φιλικές σχέσεις τις οποίες αναπτύσσουν. 

Οι φιλίες γενικά έχουν σημαντική κοινωνικοποιητική λειτουργία, αφού βοηθούν τα 

άτομα να έχουν εικόνα του εαυτού τους μέσω των αλληλεπιδράσεων με άλλα άτομα385. 

Ο κάθε γενικευμένος άλλος, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα άτομα με 

τα οποία συναναστρέφεται ένα άτομο, αποτελεί μια προσθήκη στην έννοια του εαυτού 

ως αποτέλεσμα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσα από το εκάστοτε συμβολικό 

σύστημα επικοινωνίας386. 

Όσον αφορά συγκεκριμένα τη σημασία των φιλικών σχέσεων κατά τη μαθητική 

ηλικία, θεωρείται ότι αποτελεί μια από τις κύριες πηγές κοινωνικής στήριξης των 

ατόμων, παράλληλα με τη σχέση με την οικογένεια και με τη σχέση που αναπτύσσεται 

με τον/την εκπαιδευτικό387.  

Σύμφωνα και με αποτελέσματα σχετικών ερευνών σε αγόρια και κορίτσια 11-13 

χρόνων, φάνηκε ότι  η αποδοχή τους από αυτές τις ομάδες συμβάλλει στην ενίσχυση 

της αυτοπεποίθησης σε μικρότερο μεν βαθμό απ’ ό,τι στην οικογένεια αλλά 

περισσότερο απ’ ό,τι η σχέση  με το/τη δάσκαλο/α ή με τα αδέλφια388. 

 
384 Lee, S., J. (2006). Additional complexities: social class, ethnicity, generation, and gender in Asian American student experiences. 
Race Ethnicity and Education, Vol.9(1), pp. 17-28 
385 Καλτσούνη – Νόβα, Χ. (2007). Κοινωνικοποίηση. Η Γένεση του κοινωνικού υποκειμένου. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 142-148 
386 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 22-23 
387Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα,  σσ. 89-104 
388 Καλτσούνη – Νόβα, Χ. (2007). Κοινωνικοποίηση. Η Γένεση του κοινωνικού υποκειμένου. Αθήνα: Gutenberg, σ. 147 
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2.7.3.1. Οι διαμεσολαβήσεις της σχέσης με συνομηλίκους 

 

Οι κυριότερες φιλικές σχέσεις που αναπτύσσουν τα παιδιά κατά τη σχολική ηλικία 

είναι οι σχέσεις με  συνομηλίκους τους. Η επαφή αυτή, συνιστά ένα σημαντικό 

παράγοντα διαμόρφωσης της υποκειμενικότητας389,390.  

Οι σχέσεις αυτές αποτελούν τις πρώτες απόπειρες των παιδιών να συγκροτήσουν 

ομάδες οι οποίες δε θα υφίστανται τον έλεγχο των ενηλίκων. Οι κοινές εμπειρίες και οι 

αντιλήψεις που θα διαμορφωθούν, βοηθούν τα παιδιά να προσδώσουν στη 

συμπεριφορά τους ένα πιο κοινωνικό χαρακτήρα391. 

Ο συνηθέστερος χώρος ανάπτυξης σχέσεων με συνομηλίκους είναι το σχολείο. Η 

δομή του  είναι τέτοια, που ο χρόνος που τα παιδιά περνούν με τους συνομηλίκους είναι 

περισσότερος σε σύγκριση με αυτόν που περνούν με τον/την εκπαιδευτικό, γι’ αυτό και 

οι δεσμοί αυτοί είναι και πιο ισχυροί. Όπως είναι λογικό για τα παιδιά είναι 

προτιμότερο να γίνονται αποδεκτά από τα παιδιά της ηλικίας τους παρά από τους/τις 

εκπαιδευτικούς καθώς πολλές φορές η αποξένωση από τους συνομηλίκους θεωρείται 

πιο οδυνηρή από την αποτυχία στο σχολείο392. 

Ορισμένοι δε ερευνητές, κατέδειξαν ότι ο ισχυρότερος παράγοντας για την 

κοινωνική προσαρμογή των παιδιών δεν είναι ούτε ο δείκτης νοημοσύνης ούτε η 

επίδοση, αλλά η ικανότητα αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους393. Ακόμα, η σχέση 

αυτή έδειξε να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους παράγοντες πρόβλεψης της 

ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων καθώς συντελεί στην επίδειξη υψηλότερης 

αυτοεκτίμησης, χαμηλότερων επιπέδων κατάθλιψης και καλύτερης προσαρμογής στο 

σχολικό περιβάλλον 394. 

Στο σημείο αυτό, τίθεται ο προβληματισμός της επίδρασης που μπορεί να έχει η 

σχέση παιδιών που προέρχονται από μετανάστευση με τους συνομηλίκους στη 

διαμόρφωση της υποκειμενικότητάς τους.  

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, φάνηκε ότι η παρέα με συνομηλίκους της 

χώρας υποδοχής, βοηθά στη μεγαλύτερη ενσωμάτωση στο νέο περιβάλλον395, στην 

 
389 Cauce, A. M., Hiraga, Y., Mason, C., Aguilar, T., Ordonez, N., & Gonzales, N. (1992). Between a rock and a hard place: Social 
adjustment of biracial youth. In M.P.P. Root (Ed), Racially mixed people in America. New York: Routledge, pp. 207-222 
390 Olsen, L. (1997). Made in America: immigrant students in our public schools. New York: The New Press 
391 Καλτσούνη – Νόβα, Χ. (2007). Κοινωνικοποίηση. Η Γένεση του κοινωνικού υποκειμένου. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 142-147 
392 Hollins, E. R. (2006). Ο πολιτισμός στη σχολική μάθηση. Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 282 
393 Parker, J. G. & Asher, S. R.  (1987). Peer relations and later personal adjustment: Are low-accepted children at risk? 
Psychological Bullentin, 102, 357-38: στο Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, 
λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 
394 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 95-96 
395 Trickett, E. J., & Birman, D. (2005). Acculturation, School Context, and School Outcomes: Adaptation Of Refugee Adolescents 
From The Former Soviet Union. Psychology in the schools, 42 (1), 27- 37 
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ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου των παιδιών αυτών396, ενώ ταυτόχρονα 

παρατηρείται βελτίωση στη σχολική επίδοση397.  

Τα πιο πάνω αποτελέσματα ερευνών όμως, είναι σχετικά, αφού εξαρτώνται και  

από τις συγκεκριμένες στάσεις και αντιλήψεις που θα επιδείξουν τα παιδιά  της 

κυρίαρχης ομάδας (οι γηγενείς) απέναντι στα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες.  

 

2.7.3.2. Οι διαμεσολαβήσεις της στάσης των γηγενών 

 

Μια διαμεσολάβηση του συγκεκριμένου πλαισίου στο οποίο τοποθετούνται τα 

άτομα μετά από μετανάστευση για τη διαπραγμάτευση της ταυτότητάς τους,  είναι και 

η γνώμη και οι στάσεις των μελών της κυρίαρχης ομάδας απέναντί τους398, ,399 400. Οι 

νεοεισερχόμενοι σε ένα  κοινωνικό πλαίσιο συνήθως σχηματίζουν προσλαμβάνουσες 

ανάλογα με τις προσδοκίες που τα μέλη της κυρίαρχης ομάδας διατυπώνουν γι’ 

αυτούς401. 

Μερικές από τις αντιδράσεις της πλειονότητας προς τα άτομα πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων μπορεί να αφορούν την ύπαρξη ανασφάλειας, ξενοφοβίας, 

ρατσισμού, αίσθησης απώλειας της εθνικής ομοιογένειας με αποτέλεσμα τα άτομα των 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων να επιδείξουν περιθωριοποίηση, αίσθηση 

στιγματισμού, αδυναμία ένταξης στο νέο περιβάλλον, αβεβαιότητα και προβλήματα 

ταυτότητας402. 

Οι εμπειρίες έτσι των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες με τα άτομα 

της κυρίαρχης ομάδας μπορεί να αποτελούν είτε ατομικές και συλλογικές εμπειρίες 

κοινωνικής αναγνώρισης είτε απαξίωσης του πολιτισμικού τους κεφαλαίου403. 

Ανάλογα, επομένως,   με το βαθμό αποδοχής ή απόρριψης από τα γηγενή άτομα και 

 
396 Arriaza, G. (2003). Schools, Social Capital and Children of Color, Race Ethnicity and Education, 6(1), pp. 71-94 
397 Rodriguez, T., D. (2002). Oppositional Culture and Academic Performance among Children of Immigrants in the USA, Race 
Ethnicity and Education, 5(2), pp. 199-215 
398 Brodwin, P. (2003). Marginality and Subjectivity in the Haitian Diaspora. Anthropological Quarterly 76 (3), 383 -410. 
399 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanization. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
400 Mai, N. (2005). The Albanian Diaspora-in-the-Making: Media, Migration and Social Exclusion. Journal of Ethnic and Migration 
Studies, 31 (3), 543-561 
401 Padilla, A. M., & Perez, W. (2003). Acculturation, Social Identity, and Social Cognition: A New Perspective. Hispanic Journal of 
Behavioral Sciences, 25 (1), pp. 35-55 
402 Γεωργογιάννης, Π. (2009). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Μετανάστευση και τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 9-10 
403 Γκόβαρης, Χ. (2007). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2007). Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των 
Τσιγγανοπαίδων. Επιμορφωτικός οδηγός, σσ. 23-37. Διαθέσιμο στο: 
http://isocrates.gr/content_files/tsigganopaides/EPIMORFOSI.pdf Ανασύρθηκε στις  23.01.09 , σ. 30 
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ανάλογα και με τη δική τους θέληση για επαφές με αυτά, θα εξαρτηθεί και ο βαθμός 

ενσωμάτωσής τους στη νέα χώρα404. 

Τα άτομα όμως πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων που προσπαθούν να ενταχθούν 

σε μια νέα χώρα, δημιουργούν συνήθως ξενοφοβικά αντανακλαστικά. Έτσι, από τα 

άτομα της πλειοψηφίας συνήθως διαμορφώνονται στρατηγικές είτε αφομοίωσης είτε 

περιθωριοποίησής τους και δημιουργίας στερεοτύπων και προκαταλήψεων405, ,406 407. 

Οι προκαταλήψεις, που αποτελούν δογματικές και δυσμενείς απόψεις προς άλλες 

ομάδες και, κατ’ επέκταση, και στα μέλη τους408 και η απομόνωση μιας ξένης ομάδας 

προς όφελος κάποιας άλλης, πραγματοποιούνται λόγω του ότι οι άνθρωποι συνήθως 

προσπαθούν να βρουν κίνητρα και να νιώθουν θετικά για τον εαυτό τους, γι’ αυτό και 

θέλουν η ομάδα στην οποία ανήκουν να είναι η ανώτερη409, ,410 411. 

Σε διάφορες έρευνες στις οποίες μελετήθηκε η στάση των γηγενών προς τα άτομα 

μειονοτήτων, διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα γηγενή άτομα είχαν αρνητικές απόψεις 

και στάσεις προς τους μετανάστες412, , , ,413 414 415 416. Στις περιπτώσεις που εκφράστηκαν 

θετικά σχόλια, αφορούσαν απλά τη διαπίστωση ότι οι μετανάστες αποτελούν φθηνό 

εργατικό δυναμικό417. Άλλη διαπίστωση των ερευνών αποτελεί το γεγονός ότι οι 

αρνητικές απόψεις των γηγενών προς τους μετανάστες μειώνονταν όσο αυξανόταν η 

ηλικία των παιδιών418,419 και ότι τα αγόρια και τα άτομα της εργατικής τάξης 

παρουσιάζουν πιο αρνητική στάση και επιδεικνύουν πιο υψηλές διακρίσεις απέναντι 

στους μετανάστες420,421.  

 
404 Nesdale, D., & Mak, A. S. (2000). Immigrant Acculturation Attitudes and Host Country Identification. Journal of Community & 
Applied Social Psychology, 10, 483 – 495 
405 Κανακίδου, Ε., & Παπαγιάννη, Β. (2003). Από τον Πολίτη του Έθνους στον Πολίτη του Κόσμου. Αθήνα: Τυπωθήτω, σσ. 12-15 
406 Mai, N. (2005). The Albanian Diaspora-in-the-Making: Media, Migration and Social Exclusion. Journal of Ethnic and Migration 
Studies, 31 (3), 543-561 
407 Padilla, A. M. (2004). Quantitative Methods in Multicultural Education Research. In Banks, A. J. (Ed) & McGee Banks, A. C. 
(cEd) (2004). Handbook of Research on Multicultural Education (2nd ed). San Francisco: Jossey-Bass, pp. 127-145 
408 Παυλοπούλου, Ι. (2004). Προκαταλήψεις και διακρίσεις. Στο ΙΜΕΠΟ, Τσαλίκογλου, Φ. & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο 
συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 46  
409Brown, J. D. (1998). The Self. Boston:  McGrawHill.  
410 Teo, T. (1999b). Functions of knowledge in psychology. New Ideas in Psychology, 17, 1-15. 
411Wagner, U., & Zick, A. (2004). Η Ψυχολογία των Διομαδικών Σχέσεων: Μια Προσέγγιση της Κοινωνικής Ταυτότητας. Στο Π. 
Γεωργογιάννης (Επιμ.). Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος 1, σσ 151-172, Αθήνα: Gutenberg 
412 Abouguendia, M., & Noels, K. A. (2001). General and acculturation related daily hassles and psychological adjustment in first 
and second-generation South Asian immigrants to Canada. International Journal of Psychology, 36 (3), pp. 163-173. 
413 Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and Modern Racism and prejudice in a 
Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
414 Dimakos, I., C. & Tasiopoulou, K. (2003). Attitudes Towards Migrants: what do Greek students think about their immigrant 
classmates? Intercultural Education, 14(3), pp. 307-316. 
415 Dinh, T. K., & Nguyen, H. H. (2006). The effects of acculturative variables on Asian American parent – child relationships. 
Journal of Social and Personal Relationships, 23(3), pp. 407-426 
416 Lee, R. M., Noh, C., Yoo, H. C., & Doh, H. (2007). The Psychology of Diaspora Experiences: Intergroup Contact, Perceiced 
Discrimination, and the Ethnic Identity of Koreans in China. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 13 (2), 115-124 
417 Dimakos, I., C. & Tasiopoulou, K. (2003). Attitudes Towards Migrants: what do Greek students think about their immigrant 
classmates? Intercultural Education, 14(3), pp. 307-316. 
418 Dimakos, I., C. & Tasiopoulou, K. (2003). Attitudes Towards Migrants: what do Greek students think about their immigrant 
classmates? Intercultural Education, 14(3), pp. 307-316. 
419 Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and Modern Racism and prejudice in a 
Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
420 Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and Modern Racism and prejudice in a 
Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
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Όσον αφορά την ανταπόκριση των μεταναστών προς την αρνητική αντιμετώπισή 

τους από τους γηγενείς, φάνηκε ότι αυτή έχει αντίκτυπο στη σχέση τους με την εθνική 

τους καταγωγή422. Μια πιθανότητα είναι τα άτομα αυτά λόγω των διακρίσεων που 

υφίστανται, να οδηγηθούν σε μεγαλύτερη ταύτιση με την ιδιαίτερη εθνική τους 

ομάδα423.  Η άλλη πιθανότητα είναι να μη θέλουν να απομακρυνθούν από τις πρακτικές 

και τα άτομα της κυρίαρχης ομάδας παρά τις διακρίσεις και η  εμφάνιση τής 

προσπάθειάς τους να αναφέρονται στην εθνική τους καταγωγή με τρόπους που να 

γίνονται αποδεκτοί από την πλειονότητα424.  

Η ανταπόκριση όμως των μεταναστών προς τις διακρίσεις που υφίστανται και το 

πώς μέσω αυτών διαμορφώνουν και νοηματοδοτούν την υποκειμενικότητά τους, έχει 

ερευνηθεί σε πολύ μικρότερο βαθμό απ’ ό,τι έχουν ερευνηθεί τα στερεότυπα, οι 

προκαταλήψεις και οι στάσεις της ομάδας της πλειοψηφίας απέναντι σε αυτούς425. 

 

2.7.4.  Η γλώσσα ως διαμεσολαβητής 

 

Η γλώσσα αποτελεί ένα βασικό συστατικό της ταυτότητας και της 

υποκειμενικότητας του ατόμου, ίσως και τον κεντρικό οργανωτή της426. Η 

συνειδητοποίηση της υποκειμενικότητας επισυμβαίνει μέσω της γλώσσας427. Ακόμα,  η 

γλώσσα μπορεί  να υποκειμενοποιείται ως στοιχείο μάθησης αλλά και να αποτελεί το 

μέσο για να λάβουν χώρα άλλες υποκειμενοποιήσεις που συντελούν στη διαμόρφωση 

της υποκειμενικότητας. Έτσι, οι διάφοροι γλωσσολογικοί κώδικες αποτελούν «οχήματα 

ταυτότητας»428. 

Στο κάθε άτομο, ο γλωσσικός κώδικας αποτελεί ένα ατομικό αλλά και ένα 

κοινωνικό προϊόν. Ως ατομικό προϊόν κατακτάται μέσω της συνειδητοποίησης της 

 
421 Ring, J., & Morgentau, S. (2004). Intolerans. Antisemitiska, homofobiska, islamofobiska and invandrarfientliga tendenser bland 
unga. Vrottsforevyggande Radet. 
422 Teo, T. (1999a). Methodologies of critical psychology: Illustrations from the field of racism. Annual Review of Critical 
Psychology. 1, 119 – 134. 
423 Branscombe, Ν. R.,  Schmitt, M. T., &  Harvey, R. D. (1999). Perceiving pervasive discrimination among African Americans: 
Implications for group identification and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 135-149 
424 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanization. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
425 Padilla, A. M. (2004). Quantitative Methods in Multicultural Education Research. In Banks, A. J. (Ed) & McGee Banks, A. C. 
(cEd) (2004). Handbook of Research on Multicultural Education (2nd ed). San Francisco: Jossey-Bass, pp. 127-145 
426 Αμπατζόγλου, Γ. (2001). Γλώσσα και μετανάστευση: ψυχολογικές διαστάσεις. Στο: Α.Φ. Χρηστίδης & Μ. Θεοδωροπούλου 
(Επιμ.). Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σσ. 100-103 
427 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 
428 Μαδιανού-Γκέφου, Δ. (2006). Εννοιολογήσεις του Εαυτού και του «Άλλου»: Ζητήματα Ταυτότητας στη Σύγχρονη 
Ανθρωπολογική Θεωρία. Στο Μαδιανού-Γκέφου, Δ. (Επιμ.). Εαυτός και «Άλλος». Εννοιολογήσεις, Ταυτότητες και Πρακτικές στην 
Ελλάδα και την Κύπρο. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 15-105 
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δομής μιας γλώσσας, ενώ ως κοινωνικό κατακτάται μέσω της μάθησης των 

επικοινωνιακών κανόνων που καθορίζουν κάθε φορά το λόγο429.  

Εκτός από το επίπεδο του συγκεκριμένου ατόμου, η γλώσσα είναι και ένα ισχυρό 

στοιχείο της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας μιας κοινωνίας430. Υπάρχουν δηλαδή στο 

εσωτερικό της κάθε κοινωνίας «διάφορες πολιτισμικές συμβάσεις» οι οποίες ρυθμίζουν 

τα βασικά χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά τη χρήση της γλώσσας. Αυτές οι συμβάσεις 

αφορούν «μικροσκοπικά ζητήματα όπως τη γραμματική, το λεξιλόγιο, τη σύνταξη και 

την προφορά, καθώς και μακροσκοπικά ζητήματα όπως το πόσο καλά μιλά κάποιος, για 

ποια θέματα και σε ποιον απευθύνεται κάθε φορά»431. Οι συμβάσεις αυτές 

παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία και πολυπλοκότητα στο εσωτερικό ενός πολιτισμού. 

Όταν όμως πρόκειται για διαπολιτισμικές επαφές, όπως για παράδειγμα στην 

περίπτωση επαφής μεταναστών με την πλειονοτική ομάδα, τότε αυτές οι συμβάσεις και 

οι διαφοροποιήσεις τους γίνονται ακόμα πιο σύνθετες432. 

 

2.7.4.1.  Οι διαμεσολαβήσεις της γλώσσας και νέες πολιτισμικές συνθήκες 

 

Η μετανάστευση αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα κινητοποίησης των 

ερωτημάτων που συνοδεύουν το θέμα της ταυτότητας433. Σε συνθήκες μετανάστευσης, 

παρατηρείται η επικοινωνία μελών με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές, όπως είναι 

οι μετανάστες με τα άτομα της χώρας υποδοχής.  

Όταν πρόκειται για επικοινωνία ανάμεσα σε μέλη διαφορετικών γλωσσικών 

κοινοτήτων, αυτό σημαίνει ότι κάποια αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν τη δεύτερη 

γλώσσα τους. Αυτό το γεγονός προκαλεί ένα ποσοστό γλωσσικής πίεσης καθώς τα 

συγκεκριμένα μέλη –στη συγκεκριμένη περίπτωση τα άτομα που έχουν μεταναστεύσει-  

ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ήδη μεγάλη πίεση από τα διάφορα άλλα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν κατά την προσαρμογή τους σε ένα νέο περιβάλλον434. 

Η εκμάθηση έτσι της γλώσσας της χώρας υποδοχής από τους μετανάστες αποτελεί 

βασικό παράγοντα για προσαρμογή στις κοινωνικές και τις ακαδημαϊκές όψεις της νέας 

 
429 Χατζησαββίδης, Σ. (2001). Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε ομάδες με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Στον τόμο 
Διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ομάδες με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Θεσσαλονίκη: Οι φίλοι του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη, 
σσ.53-55. Διαθέσιμο στο  http://users.auth.gr/~sofronis/docs/ergasia78.pdf.   Ανασύρθηκε στις 21.4.08, σ. 53 
430 Χατζησαββίδης, Σ. (2001). Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας: μια κοινωνικοπαιδαγωγική 
προσέγγιση. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. 1, σσ. 36-41. Διαθέσιμο  στο: 
http://users.auth.gr/~sofronis/docs/ergasia80.pdf.    Ανασύρθηκε στις 22.04.08, σ. 36 
431 Smith, P. S., & Bond, M. H. (2005). Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 402-403 
432 Smith, P. S., & Bond, M. H. (2005). Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 402-403 
433 Αμπατζόγλου, Γ. (2001). Γλώσσα και μετανάστευση: ψυχολογικές διαστάσεις. Στο: Α.Φ. Χρηστίδης & Μ. Θεοδωροπούλου 
(Επιμ.). Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σσ. 100-103 
434 Smith, P. S., & Bond, M. H. (2005). Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 405 
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τους ζωής435. Όσο μεγαλύτερη δηλαδή είναι η γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής 

τόσο μεγαλύτερη είναι και η κοινωνικοπολιτισμική προσαρμογή436. 

Ως προς τον τρόπο που αναπτύσσεται η γλώσσα από πλευράς μεταναστών σε 

συνθήκες μετανάστευσης, αυτός έχει ως κοινή βάση του το φαινόμενο της διγλωσσίας, 

ως αποτέλεσμα της επαφής των γλωσσών των πολιτισμών437. Κατά συνέπεια, ένα από 

τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μεταναστευτικής οικογένειας είναι η διγλωσσία 

αφού για τα άτομα τα οποία κοινωνικοποιούνται σε ένα μεταναστευτικό περιβάλλον, η 

διπολιτισμικότητα και η διγλωσσία είναι δεδομένα438. 

Τα άτομα συνεπώς που χρησιμοποιούν και μια άλλη γλώσσα διαφορετική από την 

πρώτη τους, μπορεί να ανακαλύψουν παράλληλες γνωστικές, αξιακές και 

διαπροσωπικές αλλαγές439. Και αυτό γιατί όταν για παράδειγμα οι δίγλωσσοι 

μετανάστες/τριες επικοινωνούν με τους ομιλητές/τριες της κυρίαρχης γλώσσας, η 

πρακτική αυτή θα επηρεάσει τους ίδιους, την πρώτη τους γλώσσα αλλά και τους 

συνομιλητές τους440. 

Η επίδραση που μπορεί να υπάρξει στην πρώτη τους γλώσσα αφορά είτε τη 

διατήρησή της είτε την απώλειά της, κάτι που θα σημαίνει γλωσσική μετακίνηση των 

ατόμων αυτών. Σχετικά με το θέμα αυτό, έχει διενεργηθεί πληθώρα ερευνών. Μια από 

τις απόψεις που αναδεικνύεται στις έρευνες αυτές είναι ότι η εξέλιξη της γλώσσας του 

μετανάστη έχει ως αφετηρία τη μονογλωσσία στην πρώτη του γλώσσα και ως τέρμα τη 

μονογλωσσία στη γλώσσα της πλειονότητας, με αρκετές ενδιάμεσες καταστάσεις441. 

Από μια άλλη οπτική η έρευνα και η βιβλιογραφία σχετικά με την εξέλιξη της γλώσσας 

σε συνθήκες μετανάστευσης παρουσιάζουν τουλάχιστον ενδείξεις ότι δεν αποτελεί 

βέβαια κατάληξη η γλωσσική μετατόπιση442. 

Στο σημείο αυτό όμως, χρειάζεται να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατόν όλα τα 

άτομα να επιδείξουν την ίδια μορφή διαχειρισμού των γλωσσών τους στο νέο τους 

περιβάλλον. Το κάθε άτομο, ως ξεχωριστή και ιδιαίτερη προσωπικότητα, θα δεχτεί 

 
435 Oikonomidoy, E. (2007). ‘I see myself as a different person who [has] acquired a lot …’: Somali female students’ journeys to 
belonging. Intercultural Education, 18 (1), pp. 15-27. 
436 Ward, C. (1996). Acculturation. Στο: D. Landis & R.S. Bhagat (eds.). Handbook of Intercultural Training, 2nd edn. Thousand 
Oaks, CA: Sage, pp. 124-147. 
437 Σκούρτου, Ε. (2005): Η Γλώσσα της ∆ιασποράς και η ∆ιασπορά της Γλώσσας, Στο: Τσοκαλίδου, Ρ. & Παπαρούση, Μ. 
(επιµέλεια): Γλώσσα και Ταυτότητα στη ∆ιασπορά, Αθήνα: Μεταίχµιο 
438 Δαμανάκης, Μ. (2001). Γλώσσα και Μετανάστευση. Στο: Α.Φ. Χρηστίδης & Μ. Θεοδωροπούλου (Επιμ.). Εγκυκλοπαιδικός 
Οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σσ. 95-99, σελ. 97 
439 Smith, P. S., & Bond, M. H. (2005). Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 404-405 
440 Σκούρτου, Ε. (2005): Η Γλώσσα της ∆ιασποράς και η ∆ιασπορά της Γλώσσας, Στο: Τσοκαλίδου, Ρ. & Παπαρούση, Μ. 
(επιµέλεια): Γλώσσα και Ταυτότητα στη ∆ιασπορά, Αθήνα: Μεταίχµιο 
441 Δαμανάκης, Μ. (2001). Γλώσσα και Μετανάστευση. Στο: Α.Φ. Χρηστίδης & Μ. Θεοδωροπούλου (Επιμ.). Εγκυκλοπαιδικός 
Οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σσ. 95-99 
442 Σκούρτου, Ε. (2005): Η Γλώσσα της ∆ιασποράς και η ∆ιασπορά της Γλώσσας, Στο: Τσοκαλίδου, Ρ. & Παπαρούση, Μ. 
(επιµέλεια): Γλώσσα και Ταυτότητα στη ∆ιασπορά, Αθήνα: Μεταίχµιο 
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διάφορες και διαφορετικές υποκειμενοποιήσεις στο περιβάλλον αυτό και έτσι θα 

ανταποκριθεί αναλόγως αυτών, αναπτύσσοντας τις δικές του γλωσσικές στρατηγικές.  

 

2.7.4.3. Οι διαμεσολαβήσεις της διγλωσσίας και νέες πολιτισμικές συνθήκες 

 

Η διγλωσσία που αναπτύσσεται σε συνθήκες μετανάστευσης αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό της υποκειμενικότητας μέσω της διαμεσολάβησης της εκμάθησης και 

μιας δεύτερης γλώσσας, αυτής της χώρας υποδοχής, η οποία αποτελεί και τη γλώσσα 

αντικειμενοποίησης των επιδόσεων στα πλαίσιά της443.  

Η κατάσταση της διγλωσσίας κατέχει ξεχωριστή θέση στη δόμηση της 

υποκειμενικότητας σε διπολιτισμικές συνθήκες444,445. Αποτελεί επίσης πράξη που 

διαπλέκεται στη διαμόρφωση της στάσης των ατόμων απέναντι στο πώς θα 

αυτοπροσδιοριστούν σε ένα νέο γι’ αυτούς χώρο, καθώς και στη διαμόρφωση των 

υποκειμενικών νοηματοδοτήσεων της ταυτότητάς τους, που περιλαμβάνουν και τις 

προσπάθειες για τη «δημιουργική ενσωμάτωση της ετερότητάς τους»446,447. Έτσι, η 

διγλωσσία σε συνθήκες μετανάστευσης, θεωρείται συστατικό στοιχείο της 

πλουραλιστικής ικανότητας448. 

Για τα δίγλωσσα άτομα, η πράξη της διγλωσσίας φαίνεται να προτιμάται από τη 

μονογλωσσία αφού ενισχύει την επιθυμία τους να κρατήσουν τη διπολιτισμική 

ταυτότητά τους449, επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση στους διαφορετικούς 

πολιτισμούς, καθώς και τους βοηθά να ξεπεράσουν την πιθανή ύπαρξη ασυμφωνιών ως 

προς την αναπαράσταση της κοινωνικής πραγματικότητας450. 

 
443 Γεωργογιάννης, Π., & Γιαννακα, Χ. (2007). Η Ελληνική ως πρώτη, δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). 
Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 4ος. Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 91-105 
444 Birman, D., & Trickett, E. J. (2001). Cultural Transitions in First-Generation Immigrants. Acculturation of Soviet Jewish 
Refugee Adolescents and Parents. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(4), pp. 456-477 
445 Γκόβαρης, Χ. (2008). Δίγλωσση – Διαπολιτισμική Ταυτότητα. Μια εμπειρική προσέγγιση των διαδικασιών υποκειμενικής 
νοηματοδότησής της. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην 
εκπαίδευση, Τόμος 6ος , Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 191-196, σ. 192 
446 Γκόβαρης, Χ., (2000), Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αλλοδαποί μαθητές: Παρατηρήσεις για τη δημιουργία μιας σχέσης 
αντιστοιχίας μεταξύ εκπαιδευτικών στόχων και υποκειμενικών αναγκών μάθησης, στο Σκούρτου, Ε. (Επιμ.), Τετράδια εργασίας 
Νάξου. Διγλωσσία, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σσ. 17-34. Διαθέσιμο στο www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou: .    Ανασύρθηκε 
στις 17.8.08 , σ. 28 
447 Γκόβαρης, Χ. (2008). Δίγλωσση – Διαπολιτισμική Ταυτότητα. Μια εμπειρική προσέγγιση των διαδικασιών υποκειμενικής 
νοηματοδότησής της. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην 
εκπαίδευση, Τόμος 6ος , Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 191-196, σ. 192 
448Mohanty, A., K., & Perregaux, C. (1997). Language acquisition and bilingualism. In Berry, J., Dasen, P., R. & Saraswathi, T., S. 
(Eds). Handbook of Cross-Cultural Psychology. Vol. 2: Basic Processes and Human Development. Boston, London, Toronto, 
Sydney, Tokyo and Singapore: Allyn and Bacon, pp. 217-253 
449 Λεζέ, Ε. (2008). Η διγλωσσική – διπολιτισμική ταυτότητα των Ελληνοποντίων παλιννοστούντων μαθητών: με βάση εμπειρική 
έρευνα. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 6ο, 
Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 227-238 
450 Γκόβαρης, Χ., (2000), Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αλλοδαποί μαθητές: Παρατηρήσεις για τη δημιουργία μιας σχέσης 
αντιστοιχίας μεταξύ εκπαιδευτικών στόχων και υποκειμενικών αναγκών μάθησης, στο Σκούρτου, Ε. (Επιμ.), Τετράδια εργασίας 
Νάξου. Διγλωσσία, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σσ. 17-34. Διαθέσιμο στο www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou: .    Ανασύρθηκε 
στις 17.8.08, σσ. 26-27 
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Μια συνηθισμένη πρακτική των δίγλωσσων ατόμων είναι η εναλλαγή που κάνουν 

στις γλώσσες τους ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε επικοινωνιακής περίστασης. Η 

πρακτική αυτή ονομάζεται εναλλαγή κωδίκων και αποτελεί μια δυναμική και 

πολυδιάστατη πρακτική451 η οποία παρέχει στο δίγλωσσο άτομο τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιεί τις γλώσσες του ανάλογα με τις ανάγκες του, τις απαιτήσεις τού 

περιβάλλοντος, ανάλογα με τους συνομιλητές και σε διαφορετικούς τομείς452. 

Η πρακτική της εναλλαγής κωδίκων δεν αποτελεί απλά ένα μέσο επικοινωνίας, 

αλλά  είναι μια πράξη ταυτότητας453,454.  

Μπορεί να αποτελεί την έκφραση του προσωπικού και πολιτισμικού εαυτού μέσω 

του οποίου τα άτομα «προσπαθούν να διαφοροποιηθούν από τη συνήθη πρακτική του 

εθνοτικού αυτοπροσδιορισμού»455.  

Ακόμα, μπορεί να βοηθά στη διατήρηση των ασθενέστερων γλωσσών των 

υποκειμένων456, δεδομένου ότι αυτές χρησιμοποιούνται σε πολύ περιορισμένο αριθμό 

επικοινωνιακών περιστάσεων και είναι λιγοστές οι πιθανότητες της αυτόνομης 

διατήρησής τους457.   

Μια άλλη ξεχωριστή λειτουργία της εναλλαγής κωδίκων που εξυπηρετεί την 

έκφραση της υποκειμενικότητας των δίγλωσσων είναι ότι συμβολίζει και περιλαμβάνει 

την ικανότητά τους να ανήκουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους, σε δύο διαφορετικές 

κουλτούρες και να το κάνουν με επιτυχία458. Οι δίγλωσσοι δε, ελαττώνουν την 

εναλλαγή κωδίκων όταν αυτή παύει να είναι δηλωτική της ταυτότητάς τους. Δηλαδή, 

σε μια επικοινωνιακή περίσταση, δε θα κάνουν εναλλαγή στους κώδικές τους αν η 

χρήση του ενός μόνο κώδικα αρκεί ως δηλωτικό στοιχείο της ταυτότητας459. 

Η διγλωσσία λοιπόν και η ιδιαίτερη πρακτική της εναλλαγής κωδίκων, αποτελούν 

στοιχεία της κοινωνικά διαμεσολαβημένης υποκειμενικότητας των ατόμων που 

 
451 Tσοκαλίδου, P. (2000) Η Εναλλαγή Κωδίκων: µια ∆υναµική και Πολυδιάστατη ∆ιγλωσσική Πρακτική, Τετράδια εργασίας 
Νάξου: ∆ιγλωσσία (Επιµλ.: Ε. Σκούρτου), Ρόδος: Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Στο: www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou Ανασύρθηκε 
στις 21.04.09, σ. 35 
452 Κυπριανού, Δ. (2008). Εναλλαγή κωδίκων στους δίγλωσσους ομιλητές: Πλούτος ή Γλωσσική Πενία; Στο Γεωργογιάννης, Π. 
(Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 6ος , Πάτρα: Αυτοέκδοση, σελ. 
183-190 
453 Mohanty, A., K., & Perregaux, C. (1997). Language acquisition and bilingualism. In Berry, J., Dasen, P., R. & Saraswathi, T., S. 
(Eds). Handbook of Cross-Cultural Psychology. Vol. 2: Basic Processes and Human Development. Boston, London, Toronto, 
Sydney, Tokyo and Singapore: Allyn and Bacon, pp. 217-253 
454 Wei, L (2000a). Dimensions of bilingualism. Teoksessa Wei, L. (toim.) The Bilingualism Reader. Lontoo: Routledge, pp. 3-25. 
455 Γκόβαρης, Χ. (2008). Δίγλωσση – Διαπολιτισμική Ταυτότητα. Μια εμπειρική προσέγγιση των διαδικασιών υποκειμενικής 
νοηματοδότησής της. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην 
εκπαίδευση, Τόμος 6ος , Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 191-196, σ. 193 
456 Tσοκαλίδου, P. (2000) Η Εναλλαγή Κωδίκων: µια ∆υναµική και Πολυδιάστατη ∆ιγλωσσική Πρακτική, Τετράδια εργασίας 
Νάξου: ∆ιγλωσσία (Επιµλ.: Ε. Σκούρτου), Ρόδος: Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Στο: www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou  Ανασύρθηκε 
στις 21.04.09
457 Σκούρτου, Ε. (2005): Η Γλώσσα της ∆ιασποράς και η ∆ιασπορά της Γλώσσας, Στο: Τσοκαλίδου, Ρ. & Παπαρούση, Μ. 
(επιµέλεια): Γλώσσα και Ταυτότητα στη ∆ιασπορά, Αθήνα: Μεταίχµιο 
458 Pagliai, V. (1996). Code-Switching and the communicative construction of the Italian American identity. California University. 
Στο: http://www.geocities.com/~vpagliai/switch.htm  Ανασύρθηκε στις 20.03.07 
459 Σκούρτου, Ε. (2005): Η Γλώσσα της ∆ιασποράς και η ∆ιασπορά της Γλώσσας, Στο: Τσοκαλίδου, Ρ. & Παπαρούση, Μ. 
(επιµέλεια): Γλώσσα και Ταυτότητα στη ∆ιασπορά, Αθήνα: Μεταίχµιο 
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αλλάζουν χώρα διαμονής μετά από μετανάστευση. Το θέμα που αναδεικνύεται στο 

σημείο αυτό, αφορά το πώς οι χώρες υποδοχής «υποδέχονται» ή πώς αντιμετωπίζουν τη 

διγλωσσία και το διγλωσσικό κεφάλαιο των ατόμων αυτών.  

Το ζήτημα  της διγλωσσίας έχει συνδεθεί με τα κοινωνικά προβλήματα των 

μειονοτικών πληθυσμών, με τρόπο ώστε η αιτία των προβλημάτων τους να θεωρείται η 

διγλωσσία τους. Έτσι, συνήθως η πράξη αυτή (της διγλωσσίας) εκλαμβάνεται ως 

μειονέκτημα και ως γλωσσικό έλλειμμα και γίνεται αφορμή κοινωνικού 

στιγματισμού460,461. 

Ιδιαίτερα στο χώρο του σχολείου, δεν λαμβάνονται υπόψη οι γνώσεις και οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών στην πρώτη τους γλώσσα οι οποίες θα τους 

βοηθούσαν και στην καλύτερη εκμάθηση της πλειονοτικής γλώσσας462. Στις χώρες 

δηλαδή με αφομοιωτικές ιδεολογίες, όπου ανήκουν και η Ελλάδα και η Κύπρος, 

επικρατεί το μοντέλο της μονόγλωσσης εκπαίδευσης, οπότε και η διγλωσσία των 

παιδιών θεωρείται μη χρήσιμη, δεδομένου ότι η πρόσβαση στη γνώση γίνεται μόνο 

μέσω μιας και μοναδικής γλώσσας463. Οι αρνητικές συνέπειες βέβαια του μοντέλου 

αυτού για τα δίγλωσσα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες και για διάφορες 

άλλες μειονοτικές και μη προνομιούχες ομάδες είναι αναμφισβήτητες464. 

 

2.7.5. Η αυτοαντίληψη και η αυτοεκτίμηση ως διαμεσολαβητές 

 

Οι υποκειμενοποιήσεις των βαθμών αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης των 

ατόμων αποτελούν βασικούς διαμεσολαβητές και βασικές συνιστώσες για  την ανάλογη 

διαμόρφωση της υποκειμενικότητας.  

  

 
460 Γκόβαρης, Χ. (2007). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2007). Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των 
Τσιγγανοπαίδων. Επιμορφωτικός οδηγός, σσ. 23-37. Διαθέσιμο στο: 
http://isocrates.gr/content_files/tsigganopaides/EPIMORFOSI.pdf Ανασύρθηκε στις  23.01.09, σ. 31 
461 Δενδρινού, Β. (2001). Διγλωσσία. Στο: Α.Φ. Χρηστίδης & Μ. Θεοδωροπούλου (Επιμ.). Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα. 
Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σσ. 89-94. 
462 Γκόβαρης, Χ. (2007). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2007). Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των 
Τσιγγανοπαίδων. Επιμορφωτικός οδηγός, σσ. 23-37. Διαθέσιμο στο: 
http://isocrates.gr/content_files/tsigganopaides/EPIMORFOSI.pdf Ανασύρθηκε στις  23.01.09, σ. 31 
463 Δενδρινού, Β. (2001). Διγλωσσία. Στο: Α.Φ. Χρηστίδης & Μ. Θεοδωροπούλου (Επιμ.). Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα. 
Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σσ. 89-94 
464 Baker, C. (2001). Εισαγωγή στη Διγλωσσία και τη Δίγλωσση Εκπαίδευση, Αθήνα, Gutenberg 
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2.7.5.1 Αυτοαντίληψη 

 

Η αυτοαντίληψη αποτελεί τη γνωστική πλευρά της έννοιας του εαυτού465. Είναι το 

σύστημα εννοιών με τις οποίες το άτομο επιχειρεί να ορίσει τον εαυτό του466. 

Αντιπροσωπεύει  τις περιγραφές του ατόμου και τις πεποιθήσεις για τον εαυτό του, 

ανεξάρτητα από το κατά πόσο αυτές οι περιγραφές αποτελούν ορθή γνώση. Οι 

αντιλήψεις αυτές μπορεί να προέρχονται από την εσωτερικοποίηση της γνώμης της 

κοινωνίας για το άτομο467, ,468 469 είτε από τη δική του υποκειμενική γνώμη470. 

Η δόμηση της αυτοαντίληψης λοιπόν, μπορεί να στηρίζεται στην άποψη του ίδιου 

του ατόμου είτε στην άποψη του κοινωνικού του πλαισίου γι’ αυτό.  

Ως προς την υποκειμενική άποψη του ατόμου, η αυτοαντίληψη είναι αποτέλεσμα 

της τοποθέτησης τού εαυτού του ως αντικειμένου προς μάθηση καθώς και των 

σκέψεων και των συναισθημάτων που αναφέρονται σε αυτόν τον εαυτό ως αντικείμενο. 

Η μάθηση αυτή συντελείται με εσωτερικό και ασυνείδητο τρόπο471,472.  Περιλαμβάνει 

την αντίληψη του ατόμου για τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά του, ενώ συνδέεται 

και με το ερώτημα «ποιος είμαι»473.  

Τα άτομα, αντιλαμβάνονται την προσωπική τους ταυτότητα ως «έκφραση μιας και 

μοναδικής ιστορίας η οποία ξετυλίγεται και αναπτύσσεται και η οποία χρειάζεται 

συνεχή αναθεώρηση της πλοκής της, αφού συνεχώς προστίθενται νέα γεγονότα σε 

αυτή»474. 

Ως προς την κοινωνική δόμηση της αυτοαντίληψης, αυτή διαμορφώνεται διαμέσου 

των κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες αποτελούν σημαντικό παράγοντα προς τη δόμηση 

αυτή475. Και αυτό γιατί η συνείδηση του εαυτού φαίνεται να είναι αδιαχώριστη από τη 

συνείδηση του Άλλου476. Το κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο επομένως, 

 
465 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 19 
466 Gergen, K. J. (1971). The Concept of Self. New York: Holt, Rinehart and Winston. Στο: Χαλάτσης, Π., Δ. (2004). Εμείς και οι 
άλλοι: ταυτότητα, ετερότητα και απόρριψη της διαφορετικότητας. Στο ΙΜΕΠΟ, Τσαλίκογλου, Φ. & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο 
συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 19-32 
467 Burns, R. (1982). Self-concept development and education. London: Holt, Rinehart & Winston 
468 Kinch, J. (1963).Formalized theory: the self – concept. American Journal of Sociology, 68, 481-486. Στο: Μακρή – Μπότσαρη, 
Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 
469 Brown, J. D. (1998). The Self. Boston:  McGrawHill.  
470 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 
471 Dieter, H. (2003). Subjectivity as Philosophical Principle. Critical Horizons, 4(1), pp. 7-27 
472Rosenberg, Μ. (1986a). Conceiving the Self. New York: Basic, pp 7 
473 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 15 
474 Bruner, J. (1997). Πράξεις Νοήματος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 169 
475 Brown, J. D. (1998). The Self. Boston:  McGrawHill.  
476 Zavalloni, M., & Louis-Guerin, C. (1996). Κοινωνική Ταυτότητα και Συνείδηση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
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επηρεάζουν την αυτοαντίληψη και τη γνώμη των ατόμων για τον εαυτό τους, όπως και 

οι γνώμες των σημαντικών άλλων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους477, ,478 479. 

 

2.7.5.2. Αυτοεκτίμηση 

 

Η αυτοεκτίμηση αντιπροσωπεύει τη συναισθηματική πλευρά της έννοιας του 

εαυτού και αναφέρεται στη σφαιρική άποψη που έχει κάποιος για την αξία του ως 

ατόμου στους διάφορους τομείς της ζωής του480. Επηρεάζεται από τις προσωπικές 

φιλοδοξίες καθώς και από τις υποκειμενικές αυτοαξιολογήσεις σχετικά με την επίτευξη 

ή όχι επιδιωκόμενων στόχων. Η σχέση αυτή μπορεί να εκφραστεί με το μαθηματικό 

τύπο του πηλίκου των επιτυχιών προς τις επιδιώξεις του ατόμου481,482. 

Επιπλέον, η αυτοεκτίμηση αποτελεί και την αίσθηση των ίδιων των ατόμων για το 

τι είναι ικανά να κάνουν, αλλά και τη γενική εκτίμηση για την αξία τους ανάλογα με το 

ποια πιστεύουν ότι είναι η στάση των σημαντικών άλλων προς αυτά483,484. Η κατάσταση 

δε της αυτοεκτίμησης δεν είναι ποτέ εδραιωμένη και απλή, δεδομένου ότι επηρεάζεται 

έντονα από τη διαθέσιμη υποστήριξη που παρέχεται εκ των έξω485. 

Ως προς τα ερευνητικά δεδομένα που υπάρχουν σχετικά με την αυτοεκτίμηση, 

φαίνεται ότι η επίδρασή της είναι καταλυτική για τη σχολική επίδοση, για την 

ενσωμάτωση στο σχολείο, καθώς και για τη συμπεριφορά που επιδεικνύουν τα 

παιδιά486, , ,487 488 489.  

Επιπρόσθετα, η πολυπαραγοντική ανάλυση όσον αφορά την αυτοεκτίμηση, που 

έγινε από τη Μακρή-Μπότσαρη, υποστηρίζει ότι τα άτομα διατηρούν πολλές επιμέρους 

 
477 Giavrimis, P., Konstantinou, E. & Hatzichristou, C. (2003). Dimensions if immigrant students’ adaptation in the Greek schools: 
self concept and coping strategies. Intercultural Education, 14 (4), 423-434. 
478 Shavelson, R. J. & Marsh, H. W. (1986). On the structure of self-concept. In: Schwarzer, R. (Ed.) Self Related Cognitions in 
Anxiety and Motivation. Hillsdale, NJ: Erlbaum 
479 Wheeler, L., Reis, H. & Bond, M. (1989). Collectivism-individualism in everyday social life: the middle kingdom and the 
melting pot. Journal of Personality and Social Psychology, 57, pp. 79-86 
480Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα, σ. 21 
481 James, W. (1963). The principles of psychology. Dover Books. In: Mulaik, A., S. (1995). The Metaphoric Origins of Objectivity, 
Subjectivity, and Consciousness in the Direct Perception of Reality. Philosophy of Science, 62 (2),pp. 286 
482 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 21 
483 Bruner, J. (2007). Ο Πολιτισμός της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 103-107 
484Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα, σ. 22 
485 Bruner, J. (2007). Ο Πολιτισμός της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 106-107 
486 Burns, R. (1982). Self-concept development and education. London: Holt, Rinehart & Winston 
487 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 74 
488 Κιτσαρά-Τσαρμπαρλή, Α., & Κασσέρης, Μ. (2008). Αυτοεκτίμηση / Αυτοαντίληψη μαθητών από οικογένεια προσφύγων – Η 
περίπτωση των Ποντίων μαθητών από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί 
για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 227-235 
489 PISA (2003). Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003. 
Διαθέσιμο στο:  www.pisa.oecd.ogr. Ανασύρθηκε στις  1.07.06 
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αυτοεικόνες ως προς τις γνωστικές τους ικανότητες, τις κοινωνικές τους δεξιότητες 

αλλά και τις σωματικές τους ικανότητες490.   

Μεγάλη συνάφεια με την αυτοεκτίμηση έχουν οι σχέσεις των παιδιών με τους 

συνομηλίκους491 καθώς και με τη στήριξη που δέχονται από τους σημαντικούς άλλους 

προς αυτά, ιδιαίτερα τους γονείς492.  

Και οι δύο έννοιες, της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης, ενέχουν το στοιχείο 

της αυτοαξιολόγησης493. Επίσης, οι άνθρωποι παρουσιάζουν γενικά την ανάγκη να 

μεγιστοποιούν και το αίσθημα της αυτοαντίληψης αλλά και της αυτοεκτίμησής 

τους494,495.  Στο σημείο αυτό, τίθεται ο προβληματισμός του τι συμβαίνει όταν τα άτομα 

αλλάξουν κοινωνικό πλαίσιο, όπως συμβαίνει σε συνθήκες μετανάστευσης, σε σχέση 

με την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμησή τους.  

 

2.7.5.3.  Οι διαμεσολαβήσεις της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης και νέες 

πολιτισμικές συνθήκες 

 

Η αυτοαντίληψη και η αυτοεκτίμηση των ατόμων πολλές φορές είναι 

αποτελέσματα της ταύτισής τους και με συγκεκριμένους χώρους μέσα στους οποίους 

αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους496. 

Σε συνθήκες μετανάστευσης, τα άτομα αλλάζουν χώρο, οπότε ενδέχεται να 

αλλάξει και ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και άρα θα υπάρξουν 

πιθανές αλλαγές στο βαθμό της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησής τους, αφού 

δομούνται αλλιώτικα σε διαφορετικά περιβάλλοντα ή διαφορετικούς πολιτισμούς497. 

Ως προς τις αλλαγές στην αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση των παιδιών που 

προέρχονται από μετανάστευση, οι έρευνες παρουσιάζουν ανόμοια αποτελέσματα.  

Υπάρχουν έρευνες που συγκρίνουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών από 

μετανάστευση με αυτήν των παιδιών της χώρας υποδοχής και δείχνουν να μην 

 
490 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 30 
491 Marsh, H. W. (1986). Global self-esteem: It’s relation to specific facets of self-concept and their importance. Journal of 
Personality and Social Psychology, 51, 1224-1236 
492 Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press. Στο: Μακρή – 
Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα, σ. 91 
493 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 19 
494 Brown, J. D. (1998). The Self. Boston:  McGrawHill.  
495 Χαλάτσης, Π., Δ. (2004). Εμείς και οι άλλοι: ταυτότητα, ετερότητα και απόρριψη της διαφορετικότητας. Στο ΙΜΕΠΟ, 
Τσαλίκογλου, Φ. & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 
σσ. 19-32 
496 Κανακίδου, Ε., & Παπαγιάννη, Β. (2003). Από τον Πολίτη του Έθνους στον Πολίτη του Κόσμου. Αθήνα: Τυπωθήτω, σ. 109 
497 Giavrimis, P., Konstantinou, E. & Hatzichristou, C. (2003). Dimensions if immigrant students’ adaptation in the Greek schools: 
self concept and coping strategies. Intercultural Education, 14 (4), 423-434. 
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υπάρχουν διαφορές498,499, καθώς παρουσίαζαν και οι δύο ομάδες παιδιών παρόμοιους 

βαθμούς αυτοεκτίμησης.  

Από την άλλη, υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν το αντίθετο. Ότι δηλαδή, τα 

άτομα που προέρχονται από μετανάστευση παρουσιάζουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση 

και αυτοαντίληψη από τα παιδιά της χώρας υποδοχής500, ,501 502. 

 

2.7.6.  Ο πολιτισμός (ή οι πολιτισμοί) ως διαμεσολαβητής 

 

Το εκάστοτε πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο συμμετέχουν τα υποκείμενα, αποτελεί 

ένα διαμεσολαβητή ο οποίος προσφέρει υποκειμενοποιήσεις που συντελούν στη 

διαμόρφωση της υποκειμενικότητας. Σε ειδικές συνθήκες, όπως είναι η περίπτωση της 

μετανάστευσης, τα άτομα αλλάζουν πολιτισμικό πλαίσιο οπότε και τίθεται το ερώτημα  

πώς θα γίνει η προσαρμογή τους στο νέο αυτό πλαίσιο  καθώς και πώς θα διαχειριστούν 

την αναδυόμενη γι’ αυτά διπολιτισμική κατάσταση.  

 

2.7.6.1. Η έννοια του πολιτισμού 

 

Υπάρχει πληθώρα ορισμών της έννοιας του πολιτισμού στη βιβλιογραφία. Κάποιοι 

από αυτούς έχουν περιγραφικό και κάποιοι άλλοι ψυχολογικό χαρακτήρα.  

Οι Kroeber & Kluckhohn  υποστηρίζουν ότι υπάρχουν έξι κατηγορίες ορισμών της 

έννοιας στην ανθρωπολογική έρευνα. Σε αυτές τις έξι κατηγορίες περιλαμβάνονται: α) 

οι περιγραφικοί ορισμοί οι οποίοι αναφέρονται και ταξινομούν όλες τις μορφές της 

ανθρώπινης ζωής και δράσης, β) οι ιστορικοί οι οποίοι τονίζουν τη συσσώρευση της 

παράδοσης διαμέσου των χρόνων, γ) οι κανονιστικοί οι οποίοι δίνουν έμφαση στους 

κοινούς κανόνες που κυβερνούν τη δράση μιας ομάδας ανθρώπων, δ) οι ψυχολογικοί οι 

οποίοι δίνουν έμφαση σε μια ποικιλία ψυχολογικών χαρακτηριστικών που 

περιλαμβάνουν έννοιες όπως η προσαρμογή, η επίλυση προβλημάτων, η μάθηση και οι 

συνήθειες, ε) οι δομικοί όπου ο πολιτισμός  θεωρείται σχέδιο διασταυρωμένων σχεδίων 

 
498 PISA (2003). Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003. 
Διαθέσιμο στο:  www.pisa.oecd.ogr. Ανασύρθηκε στις  1.07.06 
499 Root, P. P. M. (2004). Multiracial Families and Children: Implications for Educational Research and Practice. In Banks, A. J. 
(Ed) & McGee Banks, A. C. (cEd) (2004). Handbook of Research on Multicultural Education (2nd ed). San Francisco: Jossey-Bass, 
pp. 110-124 
500 Γεωργογιάννης, Π., & Γιάννακα, Χ. (2007). Αυτοαντίληψη και ετεροαντίληψη των επιδόσεων Ελλήνων και αλλοδαπών 
μαθητών και διαμορφωμένες συνεργατικές και διαπροσωπικές σχέσεις. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). Διαπολιτισμική Κοινωνική 
Ψυχολογία και έρευνα: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 5ος, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 69-87 
501 Giavrimis, P., Konstantinou, E. & Hatzichristou, C. (2003). Dimensions if immigrant students’ adaptation in the Greek schools: 
self concept and coping strategies. Intercultural Education, 14 (4), 423-434. 
502 Eyou, M. L., Adair, B., & Dixon, R. (2000). Cultural identity and psychological Chinese immigrants in New Zealand. Journal of 
Adolescence, 23, 531-533     
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από αλληλοσχετιζόμενες μορφές και, τέλος, στ) οι γενετικοί οι οποίοι δίνουν έμφαση 

στη γένεση του πολιτισμού503.  

Οι ίδιοι ορίζουν τον πολιτισμό ως «κάτι που αποτελείται από πρότυπα, δηλωτικά-

εξωτερικά και άδηλα-εσωτερικά και από συμπεριφορές, οι οποίες προσλαμβάνονται και 

μεταδίδονται με σύμβολα, ως κάτι που περιέχει τα επιτεύγματα των ανθρώπων, τις ιδέες 

τους και τις κοινές τους αξίες»504. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο ορισμός του 

πολιτισμού ως εκείνο το πολύπλοκο όλο, το οποίο περιλαμβάνει γνώση, «πιστεύω», 

τέχνη, αξίες, νόμους, συνήθειες και οποιεσδήποτε άλλες ικανότητες και συνήθειες οι 

οποίες προσλαμβάνονται από το άτομο ως μέλος της κοινωνίας505.  

Αλλιώς, ο πολιτισμός ορίζεται ως η παραγωγή σημασιών για τα άτομα και τις 

κοινότητες506, ως η διαδικασία εκμάθησης τρόπων επικοινωνίας και συμπεριφοράς και 

κανονικοτήτων που τυποποιούνται στην καθημερινή ζωή507 ή ακόμα θεωρείται το 

σύνολο των κοινών εμπειριών και γνώσεων508. 

Δηλαδή, ο πολιτισμός θεωρείται ένα οργανωμένο σύστημα κοινών νοημάτων509. 

Αποτελεί μάλιστα ένα ιστορικά μεταβιβαζόμενο σύνολο σημασιών και νοημάτων, 

ιδεών και πρακτικών, μέσω των οποίων οι άνθρωποι επικοινωνούν, διατηρούν και 

μεταβάλλουν τις γνώσεις και τις στάσεις τους απέναντι στη ζωή. Άρα, αποτελεί 

προϋπόθεση της σκέψης, της γνώσης και της πράξης των ανθρώπων που ζουν και 

αναπτύσσονται μέσα σε αυτόν510. O Geertz συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ο άνθρωπος 

είναι ένα ζώο που αιωρείται πάνω σε ιστούς σημασιών τις οποίες ο ίδιος έχει υφάνει. Ο 

πολιτισμός αποτελεί αυτούς τους ιστούς και η ανάλυσή του είναι η πορεία αναζήτησης 

αυτών των νοημάτων511. 

Μια ιδιότητα της έννοιας του πολιτισμού όμως είναι ότι  μαθαίνεται, μεταδίδεται, 

αποτελεί μια δυναμική διαδικασία, είναι επιλεκτικός και διαθέτει αλληλένδετες 

βάσεις512. Βρίσκεται δηλαδή σε συνεχή διαδικασία αλλαγής αφού τα άτομα λαμβάνουν 

 
503 Kroeber, A. L., & Kluckhohn, C. (1952). Culture: A critical review of concepts and definitions. Cambridge, MA: Peabody 
Museum, Vol 47 (1): στο Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research 
and applications. Cambridge University Press, p. 166 
504 Kroeber, A. L., & Kluckhohn, C. (1952). Culture: A critical review of concepts and definitions. Cambridge, MA: Peabody 
Museum, Vol 47 (1): στο Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research 
and applications. Cambridge University Press, p. 181 
505 Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. 
Cambridge University Press, p. 78 
506 Teo, T. (1999b). Functions of knowledge in psychology. New Ideas in Psychology, 17, 1-15. 
507 Βέικου, Μ. (2001). Η επιτελεστική κατασκευή της εθνοτικής ταυτότητας: Ελληνο – Αλβανοί μετανάστες και η καθημερινή τους 
εμπειρία στη γειτονιά μιας ελληνικής πόλης. Στο Μαρβάκης, Α., Παρσανόγλου, Δ. & Παύλου, Μ. (Επιμ). Μετανάστες Στην Ελλάδα. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 305-327 
508 Baumann, B. (1996). Contesting Culture. Discourses of Identity in Multi - Ethnic London. Cambridge University Press, p. 21 
509 Smith, P. S., & Bond, M. H. (2005). Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 81 
510 Bruner, J. (2007). Ο Πολιτισμός της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 11-13 
511 Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books, σελ. 5. Στο Bruner, J. (2007). Ο Πολιτισμός της 
Εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 13-14 
512 Νικολάου, Γ. (2005). Διαπολιτισμική Διδακτική. Το νέο περιβάλλον. Βασικές αρχές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 211 
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αποφάσεις και κάνουν επιλογές που συνεχώς διαφοροποιούνται513. Το πολιτισμικό 

νόημα δε θεωρείται πλέον αυθύπαρκτο και δεδομένο και ούτε ο πολιτισμός 

προσλαμβάνεται ως μια οντότητα έξω από το άτομο, στατική514. Αντίθετα, θεωρείται 

μια διαδικασία παρά μια παγιωμένη κατάσταση, είναι επίκτητος αφού αποτελεί 

αποτέλεσμα μάθησης και αποτελεί τη μεσολαβούσα διαδικασία στον τρόπο με τον 

οποίο ο άνθρωπος αντιδρά στον κόσμο515,516. 

 

2.7.6.2. Οι διαμεσολαβήσεις του πολιτισμού και νέες συνθήκες  

 

H θεώρηση της έννοιας του πολιτισμού ως μιας δυναμικής διαδικασίας που 

βρίσκεται διαρκώς υπό εξέλιξη βοηθά στην κατανόηση τού τι είναι πιθανόν να συμβεί, 

όταν τα άτομα αλλάζουν πολιτισμικό πλαίσιο διαμονής, μετά από μετανάστευση.  

Δεδομένου ότι ο πολιτισμός αποτελεί ένα σύστημα προσανατολισμών517, τότε αυτό 

το σύστημα αλλάζει, όταν τα άτομα αλλάξουν συνθήκες διαβίωσης. Σε ένα επομένως 

νέο χώρο διαβίωσης, τα άτομα που προέρχονται από μετανάστευση έχουν να 

διευθετήσουν τη συμμετοχή τους στο πολιτισμικό σύστημα της χώρας υποδοχής, αλλά 

και να προσδώσουν νόημα στο πολιτισμικό τους κεφάλαιο518. 

Ο πολιτισμός των νεοεισερχομένων σε ένα καινούργιο πλαίσιο και οι τρόποι 

ύπαρξης για τα άτομα αυτά, συχνά απειλούνται κατά την επαφή τους με την κυρίαρχη 

κουλτούρα στη χώρα υποδοχής. Οι προηγούμενοι τρόποι ύπαρξης και σχέσεων με τους 

άλλους γίνονται εύτρωτοι όταν ξεκινούν την προσπάθεια να «επιπλεύσουν» και να 

πορευθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κοινωνικού τους πλαισίου519.  

Οπόταν, ο πολιτισμός που ενδέχεται να αναπτύξουν «αντικατοπτρίζει τις 

κοινωνικά διαμεσολαβημένες και υποκειμενικά βιωμένες διαδικασίες ένταξης και 

αποκλεισμού. Θα αποτελέσει δηλαδή ο πολιτισμός τους, ένα είδος απάντησης στις 

συνθήκες διαβίωσης στο νέο περιβάλλον»520. Και βέβαια, δε θα αναπτύξουν όλα τα 

 
513 Archer, M. S. (1996). Culture and Agency. The Place of Culture in Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press 
514 Μαδιανού-Γκέφου, Δ. (2006) (Επιμ.). Εαυτός και «Άλλος». Εννοιολογήσεις, Ταυτότητες και Πρακτικές στην Ελλάδα και την 
Κύπρο. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 34-35 
515 Bruner, J. (2007). Ο Πολιτισμός της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 11-15 
516 Hollins, E. R. (2006). Ο πολιτισμός στη σχολική μάθηση. Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ. 16, 36-37, 48 
517 Γκόβαρης, Χ., (2000), Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αλλοδαποί μαθητές: Παρατηρήσεις για τη δημιουργία μιας σχέσης 
αντιστοιχίας μεταξύ εκπαιδευτικών στόχων και υποκειμενικών αναγκών μάθησης, στο Σκούρτου, Ε. (Επιμ.), Τετράδια εργασίας 
Νάξου. Διγλωσσία, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σσ. 17-34. Διαθέσιμο στο www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou: .    Ανασύρθηκε 
στις 17.8.08 , σ. 23 
518 Γκόβαρης, Χ., (2000), Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αλλοδαποί μαθητές: Παρατηρήσεις για τη δημιουργία μιας σχέσης 
αντιστοιχίας μεταξύ εκπαιδευτικών στόχων και υποκειμενικών αναγκών μάθησης, στο Σκούρτου, Ε. (Επιμ.), Τετράδια εργασίας 
Νάξου. Διγλωσσία, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σσ. 17-34. Διαθέσιμο στο www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou: .    Ανασύρθηκε 
στις 17.8.08,  σσ 25-30 
519 Portes, A. & Rumbaut, R. G. (1996). Immigrant America: a portrait. Berkeley, University of California Press 
520 Γκόβαρης, Χ., (2000), Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αλλοδαποί μαθητές: Παρατηρήσεις για τη δημιουργία μιας σχέσης 
αντιστοιχίας μεταξύ εκπαιδευτικών στόχων και υποκειμενικών αναγκών μάθησης, στο Σκούρτου, Ε. (Επιμ.), Τετράδια εργασίας 
Νάξου. Διγλωσσία, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σσ. 17-34. Διαθέσιμο στο www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou: .    Ανασύρθηκε 
στις 17.8.08, σ. 24  
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μέλη μιας μειονοτικής ομάδας τις ίδιες στρατηγικές επιπολιτισμού, αφού το κάθε άτομο 

θα βρεθεί σε διαφορετικές και κοινωνικά διαμεσολαβημένες συνθήκες και θα 

υποκειμενοποιήσει διαφορετικές καταστάσεις, συνθήκες, στάσεις και βιώματα.  

Στο σημείο αυτό, εμφανίζονται ως υπεραπλουστευτικές οι θεωρήσεις των 

μεταναστών ως ομοιογενούς ομάδας, η οποία περιγράφεται με ένα και μοναδικό είδος 

πολιτιστικής ταυτότητας που περιγράφει όλα τα μέλη της521. Κάθε μέλος μιας ομάδας 

έχει μια επιμέρους και ιδιοσυγκρασιακή γνώση και σε καμία περίπτωση δεν κατέχει ένα 

ολόκληρο πολιτισμικό σύστημα522. Ο πολιτισμικός πλουραλισμός εξάλλου, δεν 

υφίσταται μόνο ανάμεσα στα έθνη αλλά και στο εσωτερικό του κάθε έθνους, στο 

εσωτερικό των κοινοτήτων που το απαρτίζουν, αλλά και στο επίπεδο των ίδιων των 

ατόμων523. 

Αυτές βέβαια οι θεωρήσεις που υποστηρίζουν την ομοιογένεια των 

μεταναστευτικών ομάδων, είναι αυτές που αναδεικνύουν μια στατική άποψη της 

έννοιας του πολιτισμού524. Η χρήση όμως της ιδεολογίας της στατικής ομοιογένειας του 

πολιτισμού, περικλείει τον κίνδυνο η έννοια αυτή να μη γίνει κατανοητή ως μια 

συνεχής διαδικασία, καθώς και τα παιδιά των μειονοτήτων να εγκλωβιστούν σε 

πολιτισμικά στερεότυπα και να μην αναδειχθεί η ενεργητική συμβολή τους στη 

δημιουργία ενός νέου πολιτισμού στη χώρα υποδοχής525,526. 

 

2.7.7. Η  ετερότητα ως διαμεσολαβητής και οι διαμεσολαβήσεις της  

 

Μια από τις βασικές έννοιες που αναδεικνύονται σε καταστάσεις 

πολυπολιτισμικότητας είναι και η ετερότητα527. Ο τρόπος που το κάθε πολιτισμικά 

διαφορετικό άτομο αντιλαμβάνεται στο νέο γι’ αυτό πλαίσιο την ετερότητά του, 

αποτελεί ένα διαμεσολαβητή με συγκεκριμένες διαμεσολαβήσεις, που συμβάλλουν στο 

πώς το άτομο αυτό θα διαμορφώσει την υποκειμενικότητά του σε αυτό το πλαίσιο.  

 
521 Duarte, F. (2005). Living in ‘the Betweens’: Diaspora Consciousness Formation and Identity among Brazilians in Australia. 
Journal of Intercultural Studies, 26(4), pp. 315-335 
522 Hollins, E. R. (2006). Ο πολιτισμός στη σχολική μάθηση. Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 40 
523 Ανδρούσου, Α., Ασκούνη, Ν., Μάγος, Κ., & Χρηστίδου-Λιοναράκη, Σ. (2001). Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και 
Κοινωνικές Ανισότητες. Τόμος Β: Εθνοπολιτισμικές διαφορές στην Εκπαίδευση. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σ. 69 
524 Duarte, F. (2005). Living in ‘the Betweens’: Diaspora Consciousness Formation and Identity among Brazilians in Australia. 
Journal of Intercultural Studies, 26(4), pp. 315-335 
525 Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and Modern Racism and prejudice in a 
Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
526 Γκόβαρης, Χ. (2007). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2007). Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των 
Τσιγγανοπαίδων. Επιμορφωτικός οδηγός, σσ. 23-37. Διαθέσιμο στο: 
http://isocrates.gr/content_files/tsigganopaides/EPIMORFOSI.pdf Ανασύρθηκε στις  23.01.09, σ. 26 
527 Γκόβαρης, Χ. (2007). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2007). Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των 
Τσιγγανοπαίδων. Επιμορφωτικός οδηγός, σσ. 23-37. Διαθέσιμο στο: 
http://isocrates.gr/content_files/tsigganopaides/EPIMORFOSI.pdf Ανασύρθηκε στις  23.01.0 , σ. 23 
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Ο όρος της ετερότητας εννοιολογείται ως το πλήθος των διαφορετικών μορφών με 

τις οποίες εμφανίζεται κάτι528, ως η πρωταρχική, θεμελιώδης και αναφαίρετη παρουσία 

του Άλλου529 και ως η πέραν της ατομικής, κοινωνικής, εθνικής ή άλλης ταυτότητας 

πραγματικότητα530. 

Ακόμα, η έννοια της ετερότητας φαίνεται να αντιδιαστέλλεται ριζικά από την 

έννοια του υποκειμένου. Οτιδήποτε δηλαδή «δεν αναλύεται και οτιδήποτε αντιστέκεται 

στον ολοκληρωτισμό του υποκειμένου, φέρει το όνομα της ετερότητας»531. Οι μορφές 

που μπορεί να έχει η ετερότητα είναι οι ίδιες οι ατομικότητες των υποκειμένων, οι 

οποίες είναι όλες μοναδικές: η κοινωνική διαφοροποίηση, οι οικονομικοί και 

μορφωτικοί δείκτες, το φύλο,  η θρησκεία, ο πολιτισμός, η γλώσσα, η ηλικία, οι 

ικανότητες, καθώς και η επαφή της εθνικής κοινωνίας με το εξωτερικό της 

περιβάλλον532, ,533 534.  

Μια άλλη όψη της ετερότητας είναι και η ενδεχόμενη για τα άτομα ανταπόκριση 

στα διαφορετικά περιβάλλοντα στα οποία μπορεί να κινούνται, ως εργαλείο δηλαδή το 

οποίο τα βοηθά να καλλιεργήσουν τη θέληση και την ικανότητα της διαρκούς αποδοχής 

του διαφορετικού535. 

Όταν αναφέρεται η ετερότητα μέσα στον πολιτισμικό χώρο,  τότε εννοείται η νέου 

τύπου ετερότητα, γνωστή στις Η.Π.Α από τον περασμένο αιώνα, στην Ευρώπη μετά τον 

τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο και στην Ελλάδα μετά τα τέλη της δεκαετίας του ’80, 

δηλαδή τη γλωσσική, θρησκευτική, πολιτισμική και πολιτική ετερότητα που είναι 

συνυφασμένη με την παρουσία κάθε κατηγορίας μεταναστών ή προσφύγων536. 

Με άλλα λόγια τα άτομα με έτερες, διαφορετικές πολιτισμικές συνήθειες (όπως 

γλώσσα, θρησκεία, αξίες) ταξινομούνται στις νέες χώρες υποδοχής ως άτομα με 

πολιτισμική ετερότητα. Στις νέες βέβαια πολυπολιτισμικές συνθήκες που 

παρατηρούνται στον παγκόσμιο χώρο, η παρουσία «Άλλων» σε διάφορες εκδοχές 

 
528 Γκότοβος, Α.Ε. (2001). Οικουμενικότητα, Ετερότητα και Ταυτότητα: Η Επαναδιαπραγμάτευση του Νοήματος της Παιδείας. 
Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σ. 30 
529 Αναστασιάδης, Π. (1995). Το υποκείμενο και η ετερότητα. Μια μετακριτική προσέγγιση της Κριτικής Θεωρίας. Αθήνα: Μιχαήλ Π. 
Γρηγόρης, σ. 45 
530 Χατζησαββίδης, Σ. (2000). Η γλωσσική ετερότητα ως κύρος: Η περίπτωση της χρήσης της αγγλοαμερικανικής στα νέα 
ελληνικά. Γλώσσα, 50, σελ. 29-38. Διαθέσιμο στο http://users.auth.gr/~sofronis/65ar.htm  Ανασύρθηκε  στις 15.4.08, σ. 29 
531 Αναστασιάδης, Π. (1995). Το υποκείμενο και η ετερότητα. Μια μετακριτική προσέγγιση της Κριτικής Θεωρίας. Αθήνα: Μιχαήλ Π. 
Γρηγόρης, σ. 107 
532 Γκότοβος, Α.Ε. (2001). Οικουμενικότητα, Ετερότητα και Ταυτότητα: Η Επαναδιαπραγμάτευση του Νοήματος της Παιδείας. 
Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σσ. 30-31,  
533 Haines, W. D. (2007). ‘Crossing lines of difference’: how college students analyze diversity. Intercultural Education, 18 (5), pp. 
397-412 
534 Joseph, C. (2008). Difference, subjectivities and power: (de)colonizing practices in internationalizing the curriculum. 
Intercultural Education, 19 (1), pp. 29-39.  
535 Tajuddin, R., Newsome, T., Kemp, C., Gonzalez-Arias, A. & Brase, S. (2006). Afterword, in : D. W. Haines, S. Brase, A. 
Gonzalez-Arias, C. Kemp, T. Newsome & R. Tajuddin (Eds) Diversity at Mason: student reflections. Fairfax, VA, George Mason 
Univesrity, Diversity Research Group, pp. 57-59 
536 Γκότοβος, Α.Ε. (2001). Οικουμενικότητα, Ετερότητα και Ταυτότητα: Η Επαναδιαπραγμάτευση του Νοήματος της Παιδείας. 
Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σ. 39 
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ετερότητας, δεν είναι πια εξαίρεση αλλά μέρος της σύγχρονης πραγματικότητας που 

τείνει όλο και περισσότερο να γίνει ο κανόνας537. 

Με τις πιο πάνω μορφές ετερότητας  γίνεται σαφές πόσο ψεύτικη είναι η ιδέα της 

ομοιογένειας, αφού στην πραγματικότητα οι σύγχρονες κοινωνίες αποτελούνται από 

πλήθος έτερων διαρθρωμένων κοινωνιών στο εσωτερικό τους. Τέτοιες κοινωνίες 

μπορεί να είναι η κάθε ξεχωριστή οικογένεια με το φιλικό της περιβάλλον, η κάθε 

οικονομική ομάδα, ο κάθε όμιλος, η κάθε ομάδα συνομηλίκων,  μια μεγάλη ποικιλία 

φυλών και θρησκευτικών κοινοτήτων. Μέσα σε μια σύγχρονη πόλη συνεπώς υπάρχουν, 

παρά το ότι με βάση το όνομά της συγκροτεί μια πολιτική ενότητα, περισσότερες 

κοινότητες, πιο πολλά ήθη και έθιμα, παραδόσεις, επιθυμίες και μορφές κυριαρχίας και 

υποταγής απ’ ό,τι σε προηγούμενες εποχές σε ένα ολόκληρο τμήμα του πλανήτη538. 

Η έμφαση βέβαια που δινόταν μέχρι πρόσφατα στην έννοια της ομοιογένειας 

επέτρεπε να αποσιωποιηθεί και το γεγονός ότι οι κοινωνικές ταυτότητες είναι πολλές, 

ιεραρχημένες και άνισες, και ότι στην κάθε επιμέρους κοινωνική ομάδα τα άτομα έχουν 

περισσότερες από μία ταυτότητες, που διαμορφώνονται και αναδιαμορφώνονται 

συνεχώς από την οικονομική και ιδεολογική κατάσταση539. 

 

Στο σημείο αυτό γίνεται κατανοητό ότι η στάση του γηγενούς πληθυσμού ως προς 

την ετερότητα που φέρουν τα άτομα από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, όπως και το 

πώς τα δεύτερα αντιλαμβάνονται την ετερότητά τους αυτή αποτελούν 

διαμεσολαβήσεις, ως προς τη διαμορφούμενη υποκειμενικότητά τους στις νέες γι’ αυτά 

συνθήκες.  

 

2.7.8. Η ένταξη ως διαμεσολαβητής και οι διαμεσολαβήσεις της 

 

Η έννοια της ένταξης σχετίζεται με την έννοια της υποκειμενοποίησης, δεδομένου 

ότι μπορεί να αποτελέσει αποτέλεσμά της. Δηλαδή, τα άτομα που αλλάζουν κοινωνικό 

πλαίσιο, ανάλογα με τις υποκειμενοποιήσεις που θα κάνουν σε αυτό, θα εξαρτηθεί το 

αν θα θέλουν να ενταχθούν ή όχι. Ακόμα, η ένταξη ή η μη ένταξη στο νέο πλαίσιο 

αποτελεί ένα διαμεσολαβητή με συγκεκριμένες διαμεσολαβήσεις ως προς τη 

διαμόρφωση της υποκειμενικότητας των ατόμων.  

 
537 Ανδρούσου, Α., Ασκούνη, Ν., Μάγος, Κ., & Χρηστίδου-Λιοναράκη, Σ. (2001). Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και 
Κοινωνικές Ανισότητες. Τόμος Β: Εθνοπολιτισμικές διαφορές στην Εκπαίδευση. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σ. 14 
538 Γκότοβος, Α.Ε. (2001). Οικουμενικότητα, Ετερότητα και Ταυτότητα: Η Επαναδιαπραγμάτευση του Νοήματος της Παιδείας. 
Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σ. 37 
539 Φραγκουδάκη, Α., & Δραγώνα, Θ. (1997). «Τι είναι η πατρίδα μας;» Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση. Αθήνα: Αλεξάνδρεια 
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Η ένταξη λοιπόν θεωρείται ότι αποτελείται από επιμέρους διαδικασίες, μια από τις 

οποίες είναι η πολιτισμική. Η πολιτισμική διάσταση της ένταξης περιλαμβάνει τόσο τις 

διαδικασίες κοινωνικοποίησης  των υποκειμένων, μέσω της ένταξής τους σε 

συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια (π.χ. εθνοτική κοινότητα, ομάδα συνομηλίκων), 

καθώς και την πρόσληψη των γνωρισμάτων αυτών των πλαισίων,  όπως παράδοση, 

κοινωνικές σχέσεις, θρησκεία, ιδιαίτερες πολιτισμικές αρχές, τόσο για την εξέλιξη της 

υποκειμενικότητας του ατόμου όσο και για την εδραίωση της κοινωνικής συνοχής 540. 

Κατά τη διαδικασία της ένταξης, γίνονται εμφανείς οι ατομικές διαφορές των υπό 

ένταξη ατόμων στην ίδια κοινωνία, αφού περνάει μέσα από τη γλωσσική, κοινωνική, 

οικονομική, θρησκευτική, εθνοτική, εθνική και πολιτισμική διαφοροποίηση των υπό 

ένταξη μελών541. Έτσι, το κάθε άτομο, ανάλογα με τις ξεχωριστές διαμεσολαβήσεις που 

θα υποστεί στο νέο περιβάλλον θα αναπτύξει τη δική του στρατηγική ένταξης542. Στο 

ίδιο πλαίσιο κινείται και η άποψη ότι τα άτομα αναπτύσσουν στρατηγικές ένταξης ως 

ανταπόκριση προς τις ανάγκες τους στο νέο περιβάλλον, καθώς και από το πώς 

προσλαμβάνουν την αντιμετώπισή τους από τους γηγενείς543. Μια άλλη τοποθέτηση 

όσον αφορά την ένταξη των ατόμων σε μια χώρα υποδοχής, είναι ότι συνδέεται με τους 

όρους εισόδου τους σε αυτή και με την ισότητα πρόσβασης στις δημόσιες και 

κοινωνικές υπηρεσίες, συγκριτικά με το γηγενή πληθυσμό544.   

Κατ’ ακολουθίαν, κατά τους Birman και Taylor,  όσον αφορά την ένταξη σε ένα 

νέο περιβάλλον, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: αυτό της θετικής στάσης για ένταξη και 

αυτό της αρνητικής. Η στάση των ατόμων θα εξαρτηθεί από τους διαμεσολαβητικούς 

παράγοντες ένταξης τού καθενός, οι οποίοι μπορεί να είναι η στάση των γηγενών 

απέναντί τους, η κοινωνική τους θέση, η εθνική ταυτότητά τους, το φύλο, το σχολείο 

φοίτησης και η γενικότερη υποστήριξη που θα δεχτούν από το ευρύτερο περιβάλλον545. 

Κάποιες φορές, λόγω της διαφορετικότητας των πλαισίων τα άτομα πιθανόν να 

έχουν να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών και ίσως αντιφατικών αξιών και κανόνων. Γι’ 

αυτό το λόγο, εφευρίσκουν τέτοιες στρατηγικές ένταξης, οι οποίες να τους επιτρέπουν 

 
540 Γκόβαρης, Χ. (2007). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2007). Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των 
Τσιγγανοπαίδων. Επιμορφωτικός οδηγός, σσ. 23-37. Διαθέσιμο στο: 
http://isocrates.gr/content_files/tsigganopaides/EPIMORFOSI.pdf Ανασύρθηκε στις  23.01.09, σ. 2 3 
541 Γκότοβος, Α.Ε. (2001). Οικουμενικότητα, Ετερότητα και Ταυτότητα: Η Επαναδιαπραγμάτευση του Νοήματος της Παιδείας. 
Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σ. 15 
542 Giavrimis, P., Konstantinou, E. & Hatzichristou, C. (2003). Dimensions if immigrant students’ adaptation in the Greek schools: 
self concept and coping strategies. Intercultural Education, 14 (4), 423-434. 
543 Kosic, A., & Triandafyllidou, A. (2003). Albanian immigrants in Italy: migration plans, coping strategies and identity issues. 
Journal of Ethnic and Migration Studies, 29, (6), 997-1014. 
544 Δημουλάς, Κ. (2006). Παράμετροι ένταξης των οικονομικών μεταναστών στην ελληνική κοινωνία: Η περίπτωση της 
περιφέρειας Αττικής. Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, Δ. (2006) (Επιμ.). Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην 
Ελληνική Κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 245-289 
545 Βirman, D., & Ritzler-Taylor, T. (2007). Acculturation and Psychological Distress Among Adolescent Immigrants From the 
Former Soviet Union: Exploring the Mediating Effect of Family Relationships. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 
13(4), pp. 337-346 
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την  αποφυγή αυτών των αντιφάσεων546. Και αυτό γιατί η ένταξη και η προσαρμογή 

είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Περιλαμβάνει τη συνεχή διαπραγμάτευση και επανα- 

διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας μακριά από τη χώρα καταγωγής, τις συνεχείς 

προσπάθειες για τη δημιουργία του κατάλληλου πολιτισμικού κεφαλαίου για τις 

ανάγκες της χώρας υποδοχής, καθώς και την προσπάθεια να έρθουν σε συμφωνία με τις 

αναπόφευκτες ασυμφωνίες του να ζει κανείς σε «ενδιάμεσους χώρους»547. 

Όσον αφορά τη σχέση του θεσμού της εκπαίδευσης με το θέμα της ένταξης των 

νεότερων μεταναστών (των παιδιών), διαμορφώθηκε η λεγόμενη παιδαγωγική της 

ένταξης, η οποία ορίστηκε ως: «το σύνολο των διαπαιδαγωγητικών και μορφωτικών 

θεωρήσεων και πρακτικών, οι οποίες αποσκοπούν στο σεβασμό και την αναγνώριση 

της ετερότητας, στην άρση προκαταλήψεων και στερεοτύπων απέναντι στο 

διαφορετικό και την παροχή ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων για ισότιμη και ισάξια 

συμμετοχή τους στο πολιτικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό γίγνεσθαι»548. 

Το σχολείο της ένταξης ατόμων που εισέρχονται σε νέα χώρα μετά από 

μετανάστευση, καλείται να φροντίσει ώστε όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως προέλευσης, 

να αποκτήσουν συνείδηση πολίτη και να ενταχθούν ομαλά στον ευρύτερο κοινωνικό 

και επαγγελματικό χώρο549. Γιατί και κατά τη Μούσουρου, η επίδοση και η 

προσαρμογή στο σχολείο αποτελεί βασικό δείκτη ένταξης550. 

 

Η απόφαση από μέρους των ατόμων από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες του 

τρόπου και της στρατηγικής ένταξης ή μη ένταξής τους στα νέα γι’ αυτούς δεδομένα 

αποτελεί διαμεσολάβηση προς τη διαμόρφωση της υποκειμενικότητάς τους στα 

δεδομένα αυτά.  

 

2.7.9. Το φύλο ως διαμεσολαβητής και οι διαμεσολαβήσεις του  

 

Το φύλο αποτελεί βασικό διαμεσολαβητή στο πώς τα άτομα υποκειμενοποιούν τα 

διάφορα στοιχεία του κοινωνικού τους πλαισίου και είναι ένα βασικό στοιχείο για 

 
546 Camilleri, C., & Peyre-Malewska, H. (1997). Socialization and Identity Strategies. In Berry, J., Dasen, P., R. & Saraswathi, T., S. 
(1997) (Eds). Handbook of Cross-Cultural Psychology. Vol. 2: Basic Processes and Human Development. Boston, London, 
Toronto, Sydney, Tokyo and Singapore: Allyn and Bacon, pp. 41-67 
547 Duarte, F. (2005). Living in ‘the Betweens’: Diaspora Consciousness Formation and Identity among Brazilians in Australia. 
Journal of Intercultural Studies, 26(4), pp. 315-335 
548 Σούλης, Γ.Σ. (2002). Παιδαγωγική της Ένταξης. Αθήνα: Τυπωθήτω, Γιώργος Δαρδανός 
Στο:http://www.aegean.gr/SocialAnthropology/iridion/html/anakoinwseis_nea.php?article=34. Ημερομηνία πρόσβασης, 31/10/07, 
σσ. 47-48 
549Νικολάου, Γ. (2005). Διαπολιτισμική Διδακτική. Το νέο περιβάλλον. Βασικές αρχές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 237 
550 Μούσουρου, Λ. (2006). Παιδιά παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο ελληνικό σχολείο. Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, 
Δ.  (Επιμ.). Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 211-244 
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κατανόηση της διαμόρφωσης της υποκειμενικότητας551. Αποτελώντας προϊόν 

κοινωνικών και πολιτισμικών επιρροών, διαμορφώνει κατά κάποιο τρόπο  τις ταυτίσεις 

(κοινωνικές, πολιτιστικές, συναισθηματικές) των ατόμων στην πορεία της ζωής τους 

αφού οι συμπεριφορές τους εκδηλώνονται  και με βάση αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή 

που το άτομο συνειδητοποιεί το φύλο του, τείνει να προσπαθεί να συμπεριφέρεται με 

τρόπο που να ανταποκρίνεται στις δοσμένες προσδοκίες αυτού552.  

Ως εκ τούτου, ενδέχεται τα άτομα που μεταναστεύουν να αναπτύξουν διαφορετικές 

στρατηγικές ως προς την ένταξη ή τη μη ένταξή τους στο νέο περιβάλλον και ως προς 

τη διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοαντίληψής τους, ανάλογα με το φύλο 

τους.  

Όσον αφορά γενικότερα τις διαφυλικές διαφορές ως προς την αυτοεκτίμηση, τα 

αγόρια είναι αυτά που συνήθως παρουσιάζουν υψηλότερους βαθμούς 

αυτοεκτίμησης553, ,554 555. Ακόμα, φαίνεται ότι τα αγόρια συνηθίζουν να εφαρμόζουν 

στρατηγικές ένταξης και ενσωμάτωσης στο κοινωνικό τους περιβάλλον, πιο επιθετικές 

και που περιέχουν το στοιχείο του ρίσκου, συγκριτικά με τα κορίτσια556. Επιπρόσθετα, 

τα αγόρια φαίνεται να εξωτερικεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τα κορίτσια το άγχος ή 

τη δυσαρέσκειά τους557. Οι διαφορές αυτές είναι και σύμφωνες με τα κοινωνικά 

στερεότυπα που θέλουν τα αγόρια πιο ενεργητικά, ενώ τα κορίτσια πιο συμμορφωμένα 

στις οικογενειακές αρχές, την ελεγχόμενη συμπεριφορά και την υπακοή558. 

Σε ειδικές συνθήκες, όπως αυτή της μετανάστευσης, παρατηρούνται διαφορές ως 

προς τις στρατηγικές προσαρμογής στη νέα χώρα που αναπτύσσουν τα αγόρια και τα 

κορίτσια559,560. 

 Σε έρευνες φάνηκε ότι οι μεταναστευτικές οικογένειες τείνουν να είναι πιο 

προστατευτικές, προσεκτικές και αυστηρές απέναντι στα κορίτσια. Ακόμα, παρόλο που 

τα κορίτσια δήλωναν να έχουν τα ίδια προβλήματα προσαρμογής στο ίδιο περιβάλλον 
 

551 Dion, K. K. (2006). On the Development of Identity: Perspectives From Immigrant Families. In Mahalingam, R (Ed). Cultural 
Psychology of Immigrants. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, pp. 299-314, p. 311 
552 Gonzalez-Gonzalez, J. M., & Zarco, V. (2008). Immigration and Femininity in Southern Europe: A Gender-Based Psychosocial 
Analysis. Journal of Community & Applied Social Psychology, 18, pp. 440-457  
553 Κιτσαρά-Τσαρμπαρλή, Α., & Κασσέρης, Μ. (2008). Αυτοεκτίμηση / Αυτοαντίληψη μαθητών από οικογένεια προσφύγων – Η 
περίπτωση των Ποντίων μαθητών από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί 
για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 227-235 
554 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 
555 Rumbaut, R. G. (1994). The crucible within: Ethnic identity, self-esteem, and segmented assimilation among children of 
immigrants. International Migration Review, 8, pp. 748-794. 
556Kruger, D., Reischl, T., & Zimmerman, M.A. (2008). Time Perspective as a Mechanism for Functional Developmental 
Adaptation. Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology, 2 (1), pp. 1-22. 
557 Kauffman, J. M. (1997). Characteristics of emotional and behavioral disorders of children and youth. Upper Saddle River, NJ: 
Prentice-Hall, Inc. 
558 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 
559 Birman, D. (1998). Biculturalism and perceived competence of Latino immigrant adolescents. American Journal of Community 
Psychology, 26 (3), pp. 335-354. 
560 Coatswrorth, J.D., Maldonado-Molina, M., Pantin, H., & Szapocznic, J. (2005). A Person-Centered And Ecological Investigation 
Of Acculturation Strategies In Hispanic Immigratn Youth. Journal of Community Psychology, 33 (2), pp. 157-174. 
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με τα αγόρια, έδειξαν να είναι πιο φιλόδοξα, να έχουν ψηλότερες επιδόσεις και να 

επιδεικνύουν λιγότερο επικίνδυνες συμπεριφορές561.  

Σε άλλη έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα αγόρια τολμούσαν σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ 

ό,τι τα κορίτσια να εξωτερικεύουν την εθνική τους ταυτότητα και ότι αυτά που 

ενσωματώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό στη χώρα υποδοχής, είναι τα κορίτσια 562. Άλλη 

όμως έρευνα έδειξε ότι τα κορίτσια είναι αυτά που τείνουν να διατηρούν περισσότερο 

την εθνική τους ταύτιση και να γνωρίζουν περισσότερα για τις εθνικές τους καταβολές 

σε σχέση με τα αγόρια563.  

Ένα άλλο στοιχείο που αλλάζει μετά από μετανάστευση φαίνεται να είναι και οι 

ρόλοι του φύλου για τα άτομα αυτά. Για παράδειγμα, πολλές φορές οι μητέρες και οι 

κόρες εκτίθενται σε νέους ρόλους και προσδοκίες σε ένα νέο κοινωνικό πλαίσιο όπως 

είναι παραδείγματος χάρη η εργασία, κάτι που ίσως δεν ίσχυε στην προηγούμενή τους 

κατάσταση564.  

Σε σχέση με τις προσδοκίες επιτυχίας στη νέα χώρα και την ακαδημαϊκή επιτυχία, 

η βιβλιογραφία δείχνει να υπάρχουν διαφυλικές διαφορές. Τα κορίτσια δεύτερης γενιάς 

μεταναστών παρουσιάζουν μεγαλύτερη επιθυμία για επιτυχία στη χώρα υποδοχής 

καθώς και υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδιώξεις και προσδοκίες απ’ ό,τι τα αγόρια565,566. 

Κατά συνέπεια, και στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αναμένεται το φύλο των 

παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες να αποτελέσει ένα από τα 

διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά το οποίο προσφέρει διαφορετικού τύπου 

διαμεσολαβήσεις και συντελεί με διαφορετικό τρόπο στη διαμόρφωση της 

υποκειμενικότητας στη νέα χώρα.  

 

2.8. Παρουσίαση σχετικών ερευνών αναφορικά με την υποκειμενοποίηση και την 

υποκειμενικότητα 

 

Η παρούσα εργασία έχει στόχο την ανάδειξη των υποκειμενικών νοηματοδοτήσεων 

της διαμορφούμενης υποκειμενικότητας παιδιών που αλλάζουν χώρα διαμονής μετά 

 
561 Qin Hillard, D. B. (2003). Gendered expectations and gendered experiences: Immigrant students’ adaptation in schools. New 
Directions for Youth Development, 100, pp. 91-110. 
562 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 461-469 
563 Dion, K., & Dion, K. (2004). Gender, immigrant generation and ethnocultural identity. Sex Roles: A Journal of Research. 
FindArticles.com. Διαθέσιμο στο: http://findarticles.com/p/articles/mi_m2294/is_5-6_50/ai_n6079154/  Ανασύρθηκε στις 26.04.09 
564 Suarez-Orozco, C., & Suarez-Orozco, M. (2001). Children of immigration. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
565 Portes, A., & Rumbaut, R. G. (Eds.). (2001). Legacies: The story of the immigrant second generation. Berkeley, CA: University 
of California Press. 
566 Qin Hillard, D. B. (2003). Gendered expectations and gendered experiences: Immigrant students’ adaptation in schools. New 
Directions for Youth Development, 100, pp. 91-110. 
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από μετανάστευση, ανάλογα με τις διαφορετικές κοινωνικές διαμεσολαβήσεις που 

δέχεται το καθένα.  

Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βρέθηκαν αρκετές έρευνες που είναι λίγο ή 

πολύ σχετικές με το στόχο της έρευνας αυτής. Βέβαια, δεν βρέθηκε κάποια έρευνα που 

να μελετά τις υποκειμενοποιήσεις και τις διαμεσολαβήσεις για τη διαμόρφωση της 

υποκειμενικότητας στο σύνολό τους. Γι’ αυτό, παρουσιάζονται ενδεικτικές έρευνες οι 

οποίες μελέτησαν  διάφορες πτυχές της υποκειμενικότητας και διαμεσολαβήσεις και οι 

οποίες παρήγαγαν σημαντικά αποτελέσματα.  

 

2.8.1. Έρευνες σχετικές με το ρόλο των κοινωνικών διαμεσολαβήσεων στη 

διαμόρφωση της υποκειμενικότητας 

 

Σε έρευνα με υποκείμενα ενήλικα άτομα από την Αϊτή, τα οποία μετανάστευσαν, 

βρέθηκε ότι είχαν αναπτύξει διαφορετικές υποκειμενικότητες στα διαφορετικά 

κοινωνικά πλαίσια των διαφορετικών χωρών υποδοχής, παρά τις ίδιες αρχικά 

πολιτισμικές καταβολές τους.  

Περιγράφονται έτσι στην έρευνα αυτή, οι διαμεσολαβήσεις που δέχονται άτομα 

από την Αϊτή όταν εγκαθίστανται στη Γουαδελούπη και άτομα από την Αϊτή που 

εγκαθίστανται στις Η.Π.Α.  

Στη Γουαδελούπη, οι διαμεσολαβήσεις αφορούσαν τη διαμονή σε κτίρια κακής 

κατάστασης, την εκμετάλλευση στην εργασία και το καθημερινό άγχος για απέλαση. 

Στην έρευνα, όταν από τα άτομα αυτά ζητήθηκε να περιγράψουν τον εαυτό τους, 

έδειχναν προτίμηση στον προσδιορισμό τους ως εργατικοί παρά στην αναφορά της 

καταγωγής τους, κάτι που εξάλλου αποτελούσε και αιτία στιγματισμού τους στη 

συγκεκριμένη χώρα υποδοχής.  

Στις Η.Π.Α, αιτία για στιγματισμό αποτελούσε το χρώμα της επιδερμίδας. Γι’ αυτό 

στις περιγραφές των μεταναστών από την Αϊτή, δεν αναφερόταν η ιδιότητα του 

έγχρωμου Αμερικανού αλλά τα άτομα στις συνεντεύξεις προσπαθούσαν να 

αναδεικνύουν την αϊτιανική τους καταγωγή, καθώς και τις ομοιότητές τους με τους 

μετανάστες από τη δυτική Ινδία, οι οποίοι χαίρουν εκτίμησης στην Αμερική.  

Συμπερασματικά, η έρευνα αυτή, αναδεικνύει τη σημαντικότητα του ρόλου της 

επίδρασης των κοινωνικών διαμεσολαβήσεων στη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας 

των μεταναστών σε μια νέα χώρα διαμονής567.  

 
567 Brodwin, P. (2003). Marginality and Subjectivity in the Haitian Diaspora. Anthropological Quarterly 76 (3), 383 -410. 
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Σε μια άλλη έρευνα, μελετήθηκαν οι υποκειμενοποιήσεις Αράβων μαθητών σε 

συνθήκες ρατσισμού κατά τη φοίτησή τους σε αγγλικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης και 

αναδείχθηκε το πώς ο εαυτός ανα-σχηματίζεται ανάλογα με το πλαίσιο και τις 

δυνατότητες πράξης που εμφανίζονται στα άτομα μέσω των διαμεσολαβήσεων 

αυτού568. 

 

2.8.2. Έρευνες σχετικές με την κατασκευή και νοηματοδότηση της εθνικής και 

πολιτισμικής ταυτότητας 

 

Στις πλείστες από τις έρευνες φαίνεται ότι τα άτομα που μετανάστευσαν, έδειξαν 

προτίμηση στη νοηματοδότηση της ταυτότητάς τους ως διπολιτισμικής, θέλοντας να 

ταυτίζονται και με τα δύο διαθέσιμα σε αυτούς πολιτισμικά πρότυπα.  

Σε έρευνα για τη μελέτη κατασκευής της εθνοτικής ταυτότητας ενήλικων Ελληνο-

Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα, βρέθηκε ότι κάποιες ομάδες μεταναστών 

εγκατέλειψαν την εθνοτική διαφορετικότητά τους κατά τη συνεύρεσή τους με τον 

κυρίαρχο πληθυσμό. Σε κάποιες άλλες ομάδες έγινε προσπάθεια ώστε και η 

ελληνικότητα και η αλβανικότητά τους να αναδειχθούν στον ίδιο βαθμό και να 

συνιστούν ένα συνεχές ανάμεσα σε δύο πόλους ταυτότητας. Κάποιοι άλλοι 

προσπάθησαν ώστε να αυτοπροσδιορίζονται εθνοτικά με κώδικες που να είναι 

κατάλληλοι στο συγχρονικό κοινωνικό τους πεδίο, στην περίπτωση αυτή, στον 

ελληνικό χώρο. Σε όλες όμως τις ομάδες, αποτέλεσε κοινή παρατήρηση η ανησυχία 

τους να συμβαδίσουν με το σύγχρονο τρόπο ζωής της Ελλάδας και γι’ αυτό ανέπτυξε η 

κάθε ομάδα στρατηγικές που έκαναν τους προσδιορισμούς της εθνοτικής τους 

ταυτότητας διαπραγματεύσιμους στην κοινωνική τους συμπεριφορά569. 

Σε άλλη σχετική έρευνα, με θέμα το πώς τα παιδιά μεταναστών περιγράφουν την 

ταυτότητά τους, διεφάνη να αυτοχαρακτηρίζονται ως «μεικτοί» και πολυπολιτισμικοί 

στην προέλευση570. 

Η έρευνα των Moran κ.ά., με στόχο τη μέτρηση της διπολιτισμικής εθνικής 

ταυτότητας σε εφήβους από την Ινδία μετά από μετανάστευση στις Η.Π.Α, κατέδειξε 

 
568 Youdell, D. (2006). Impossible Bodies, Impossible Selves: Exclusions and Student Subjectivities. Netherlands: Springer 
569 Βέικου, Μ. (2001). Η επιτελεστική κατασκευή της εθνοτικής ταυτότητας: Ελληνο – Αλβανοί μετανάστες και η καθημερινή τους 
εμπειρία στη γειτονιά μιας ελληνικής πόλης. Στο Μαρβάκης, Α., Παρσανόγλου, Δ. & Παύλου, Μ. (Επιμ). Μετανάστες Στην Ελλάδα. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 305-327 
570 Root, P. P. M. (2004). Multiracial Families and Children: Implications for Educational Research and Practice. In Banks, A. J. 
(Ed) & McGee Banks, A. C. (cEd) (2004). Handbook of Research on Multicultural Education (2nd ed). San Francisco: Jossey-Bass, 
pp. 110-124 
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ότι τα άτομα αυτά επιλέγουν τη διπλή κοινωνικοποίηση και στα δύο διαθέσιμα σε αυτά 

πολιτισμικά πλαίσια571. 

Και στην έρευνα των Birman και Trickett με υποκείμενα μετανάστες πρώτης 

γενιάς εβραϊκής καταγωγής από την πρώην Σοβιετική Ένωση στις Η.Π.Α, βρέθηκε ότι 

η ταυτότητα που ανέπτυσσαν τα άτομα αυτά ήταν διπολιτισμική. Και αυτό, παρόλο που 

η ταύτιση με τη χώρα υποδοχής φάνηκε να αυξάνεται με την αύξηση του χρόνου 

παραμονής σε αυτή. Τα άτομα όμως δήλωναν ότι ταυτίζονταν και με τους δύο 

διαθέσιμους σε αυτά πολιτισμούς572. 

 Τα παιδιά των μεταναστών σε ακόμα μία έρευνα, δηλώνουν αφοσίωση και στις 

δύο ταυτότητες και εθνικές καταγωγές573. Το ότι τα άτομα χρησιμοποιούν τις δύο 

ταυτότητές τους ανάλογα με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος φάνηκε και στην έρευνα 

που διεξήγαγε ο Haines574. 

Η ανάδειξη της ετερότητας φοιτητών μεταναστών σε διάφορες περιστάσεις, 

φάνηκε ότι αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο τους βοηθά να καλλιεργήσουν την 

ικανότητα διαρκούς αποδοχής του διαφορετικού, αλλά και εργαλείο ανταπόκρισης στα 

διαφορετικά περιβάλλοντα στα οποία κινούνται575. 

Η υιοθέτηση στοιχείων της κυρίαρχης κουλτούρας από πλευράς Ινδών μεταναστών 

δεύτερης γενιάς στις Η.Π.Α,  δεν έδειξε να συνεπάγεται την εγκατάλειψη των 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών της εθνικής τους καταγωγής. Καταδεικνύεται επίσης, 

ότι έστω κι αν δέχονταν από την κυρίαρχη ομάδα το στιγματισμό και την 

περιθωριοποίηση, δεν εκδήλωναν την επιθυμία να απομακρυνθούν από τις 

αμερικανικές πρακτικές. Άλλος στόχος της έρευνας αυτής ήταν και η ανάδειξη των 

προσδοκιών των οικογενειών από τα παιδιά τους ως προς τη διατήρηση στοιχείων του 

εθνικού τους πολιτισμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι οικογένειες μεταναστών 

περιμένουν από τα παιδιά τους και ιδιαίτερα από τα κορίτσια, να κάνουν χρήση των 

στοιχείων του εθνικού τους πολιτισμού (γλώσσα, θρησκεία, αξίες). Ακόμα, ένα άλλο 

αποτέλεσμα της έρευνας, που έγινε με τη μέθοδο των συνεντεύξεων, είναι ότι στις 

συνεντεύξεις τα άτομα αναφέρονταν στην εθνική τους καταγωγή με τρόπους που τους 

επέτρεπαν να γίνουν αποδεκτοί  από την πλειονότητα. Δηλαδή, απέφευγαν να 

δηλώσουν όψεις του εθνικού τους υπόβαθρου που θα τους έκαναν να παρουσιάζονται 
 

571 Moran, J. R., Fleming, C. M., Somervell, P., & Manson, S. M. (1999). Measuring Bicultural Ethnic Identity Among American 
Indian Adolescents: A Factor Analytic Study. Journal of Adolescent Research, 14(4), pp. 405-426 
572 Birman, D., & Trickett, E. J. (2001). Cultural Transitions in First-Generation Immigrants. Acculturation of Soviet Jewish 
Refugee Adolescents and Parents. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(4), pp. 456-477 
573 Yee, A. H. (1992). Asians as stereotypes and students: Misperceptions that persist. Educational Psychology Review 4, pp 95-132 
574 Haines, W. D. (2007). ‘Crossing lines of difference’: how college students analyze diversity. Intercultural Education, 18 (5), pp. 
397-412 
575 Tajuddin, R., Newsome, T., Kemp, C., Gonzalez-Arias, A. & Brase, S. (2006). Afterword, in : D. W. Haines, S. Brase, A. 
Gonzalez-Arias, C. Kemp, T. Newsome & R. Tajuddin (Eds) Diversity at Mason: student reflections. Fairfax, VA, George Mason 
Univesrity, Diversity Research Group, pp. 57-59 
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πολύ απομακρυσμένοι πολιτισμικά από τα άτομα της πλειοψηφίας. Έτσι, πρόβαλλαν 

περισσότερο τη διπολιτισμική τους ταυτότητα και τόνιζαν τα στοιχεία της κυρίαρχης 

κουλτούρας τα οποία είχαν εσωτερικεύσει576. 

Έρευνα που έγινε σε Έλληνες εφήβους μετανάστες στη Γερμανία, με στόχο την 

ανάδειξη των υποκειμενικών νοηματοδοτήσεών τους για τη διπολιτισμική τους 

ταυτότητα, έδειξε ότι οι ίδιοι οι έφηβοι περιέγραφαν ως κύριο γνώρισμα της ταυτότητάς 

τους τη διπλή ετερότητα. Στην ανάδειξη της διπολιτισμικής ταυτότητας των ατόμων, 

κυρίαρχη θέση είχε η διγλωσσία και το φαινόμενο της εναλλαγής κωδίκων, που τους 

επέτρεπαν την έκφραση της προσωπικής και πολιτισμικής τους ταυτότητας, η οποία 

είχε διαφορά από την κυρίαρχη πρακτική του εθνοτικού αυτοπροσδιορισμού. Αυτή 

τους πράξη φάνηκε να επιτελείται, γιατί τους επέτρεπε την ταυτόχρονη πρόσβαση 

στους διαφορετικούς τους πολιτισμούς. Ακόμη, στη συγκεκριμένη έρευνα, 

καταδείχθηκε ότι η εθνική καταγωγή συνόδευε τα παιδιά καθημερινά αφού αποτελούσε 

γι’ αυτά «κυρίαρχο πρότυπο αντίληψης και ερμηνείας της κοινωνικής 

πραγματικότητας»577.  

Σε έρευνα πάλι με Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία, σε παιδιά Ελλήνων 

μεταναστών, με στόχο να διαφανεί πώς δομούν την ταυτότητά τους σε ένα 

μεταναστευτικό περιβάλλον, παρατηρήθηκε ότι δημιουργούνταν τρεις ομάδες ανάλογα 

με τις ταυτίσεις που έκαναν. Η πρώτη ομάδα αφορούσε τη μονόπλευρη ταύτιση με τη 

χώρα υποδοχής, τη Γερμανία, η δεύτερη την ανάδειξη μια διπολιτισμικής ταυτότητας 

και η τρίτη, την ταυτότητα του «αλλοδαπού», δηλαδή τη μονόπλευρη προσκόλληση 

στην κουλτούρα καταγωγής. Στην έρευνα αυτή φάνηκε επίσης ότι οι σχέσεις των 

παιδιών μεταναστών μέσα και έξω από το σχολείο περιορίζονταν σε σχέσεις με 

ομοεθνείς578. 

Έρευνα με παιδιά μετανάστες δεύτερης γενιάς με ασιατική καταγωγή στον 

Καναδά, έδειξε ότι η διπολιτισμική ταύτιση αποτελούσε γι’ αυτά ένδειξη πρωτοτυπίας 

ως προς τη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους και στο τι πρόβαλλαν προς τα έξω ως 

συμπεριφορά στη χώρα υποδοχής579. 

Αυτή η πρόσβαση όμως σε πολλαπλά πολιτισμικά νοητικά συστήματα από τα 

παιδιά που δηλώνουν τη διπολιτισμική της ταύτιση, όπως συμπεραίνεται στην έρευνα 
 

576 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanization. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
577 Γκόβαρης, Χ. (2008). Δίγλωσση – Διαπολιτισμική Ταυτότητα. Μια εμπειρική προσέγγιση των διαδικασιών υποκειμενικής 
νοηματοδότησής της. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην 
εκπαίδευση, Τόμος 6ος , Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 191-196 
578 Γουδήρας, Δ., Β. (1998). Διγλωσσία και διαπολιτισμικότητα: Η διαμόρφωση δι-πολιτισμικής ταυτότητας. Στο  Γεωργογιάννης, 
Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 6ος , Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 
211 – 226 
579 Stroink, M., & Lalonde, R., N. (2009). Bicultural Identity Conflict in Second-Generation Asian Canadians. The Journal of Social 
Psychology, 149 (1), pp. 44-65 
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των Benet-Martinez κ.ά., κάποιες φορές αποτελεί μια επίπονη πράξη  γι’ αυτά. 

Συγκεκριμένα, μια Εβραία μετανάστρια από τη Ρωσία στις Η.Π.Α, είχε αναφέρει σε 

συνέντευξή της στα πλαίσια της έρευνας: «όλα αποτυπώνονταν στη μνήμη μου με 

διπλές σχέσεις. Εγώ διαρκώς έκανα αναφορά του κόσμου μου μέσω της σύγκρισης με 

τα παλαιότερα, και τα παλαιότερα με τα νέα για διασαφήνιση... όλη η διαδικασία του 

ξεριζώματος, της μεταφοράς, της αντικατάστασης, του εγκλιματισμού, και της 

ανάπτυξης, εντυπώθηκε στην ψυχή μου... είναι επίπονο να έχεις συνείδηση των δύο 

κόσμων»580. 

 

2.8.3. Έρευνες σχετικές με τον επιπολιτισμό 

 

Οι έρευνες που είναι σχετικές με τον επιπολιτισμό, έχουν ως κύριο άξονα τη 

μελέτη των διαφορών στους τρόπους και τους ρυθμούς επιπολιτισμού σε μια χώρα 

υποδοχής μεταξύ γονιών και παιδιών μιας μεταναστευτικής οικογένειας.  

Σε σχέση με τις διαφορές στο είδος και στο ρυθμό επιπολιτισμού στις οικογένειες 

μεταναστών μεταξύ των γονιών και των παιδιών τους, φάνηκε ότι παρόλο που οι 

νεότεροι αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες που αντιμετώπισαν και οι γονείς τους σε 

ένα μεταναστευτικό περιβάλλον, έχουν και επιπρόσθετα προβλήματα. Τα προβλήματα 

αυτά κυρίως είναι πολιτισμικά, δεδομένου ότι έχουν να προσπαθήσουν να 

συμφιλιώσουν τον τρόπο ζωής και τις αξίες των γονιών τους με τις διαφορετικές αξίες 

της χώρας υποδοχής581. 

Η σύγκριση των στρατηγικών επιπολιτισμού μεταξύ γονιών και παιδιών στο 

εσωτερικό των μεταναστευτικών οικογενειών από την Κίνα, δεικνύει ότι ο ρυθμός 

επιπολιτισμού γονιών και παιδιών στις Η.Π.Α διαφέρει. Τα παιδιά ενσωματώνονταν 

γρηγορότερα λόγω της μεγαλύτερης έκθεσης στη χώρα υποδοχής. Ακόμα, φάνηκε ότι 

τα παιδιά έδειχναν την προτίμηση της ενσωμάτωσης στη νέα χώρα και γλώσσα σε 

αντίθεση με τους γονείς που δεν ήθελαν τα παιδιά τους να χάσουν επαφή με την εθνική  

καταγωγή. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, βρέθηκαν και παιδιά που προτιμούσαν την 

ταύτιση με την ιδιαίτερη καταγωγή τους582.  

H μεγάλη διαφορά στον επιπολιτισμό των παιδιών μεταναστών και στους γονείς 

τους, εντοπίστηκε και στην έρευνα των Dinh και Nguyen με δείγμα άτομα από την 

 
580 Benet-Martinez, V., Leu, J., Lee, F., & Morris, M. W. (2002). Negotiating Biculturism. Cultural Frame Switching in Biculturals 
With Oppositional Versus Compatible Cultural Identities. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33(5), pp. 492-596, p. 494 
581 Μούσουρου, Λ. (2006). Παιδιά παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο ελληνικό σχολείο. Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, 
Δ.  (Επιμ.). Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 211-244  
582 Costigan, C. L, & Dokis, D. P. (2006). Similarities and Differences in Acculturation Among Mothers, Fathers, and Children In 
Immigrant Chinese Families. Journal of Cross Cultural Psychology, 37 (6), pp. 723-741 
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Ασία που εγκαταστάθηκαν στις Η.Π.Α. Η έρευνά τους έδειξε ακόμα ότι κατά τη 

διαδικασία του επιπολιτισμού, τα παιδιά «επιβλέπουν» τους γονείς τους και έτσι 

ανατρέπεται η φυσική ιεραρχία στην οικογένεια 583. 

Τα παιδιά των μεταναστών φάνηκε να είναι πιο κοντά στην ταύτιση με την 

πλειονοτική κουλτούρα συγκριτικά με τους γονείς τους  και στην έρευνα των Murad 

κ.ά.584. 

Σχετική με τον επιπολιτισμό είναι και η έρευνα των Motti-Stefanidi κ.ά.585,  η 

οποία σύγκρινε τις στρατηγικές επιπολιτισμού μαθητών μεταναστών από την πρώην 

Ε.Σ.Σ.Δ με ποντιακή καταγωγή με αυτές των Αλβανών μεταναστών μαθητών με την 

Ελλάδα ως χώρα υποδοχής τους και επιπρόσθετα ερεύνησε αν αυτές οι στρατηγικές 

σχετίζονταν με τη στάση των Ελλήνων γηγενών συμμαθητών τους απέναντι σε αυτά τα 

παιδιά. Τα πορίσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι, παρόλο που οι μαθητές από την 

πρώην Ε.Σ.Σ.Δ θεωρούνται στην Ελλάδα νομικά ως Έλληνες πολίτες, παρουσιάζουν  

σε πολύ  μεγαλύτερο βαθμό ταύτιση με την εθνική καταγωγή τους και ταυτίζονται 

ελάχιστα με τη χώρα υποδοχής ενώ συνέβη το αντίθετο με τους Αλβανούς μαθητές 

μετανάστες. Και οι δύο ομάδες παιδιών όμως είχαν αναφέρει παρόμοιου τύπου 

δυσκολίες στο σχολείο ως αποτέλεσμα της μετανάστευσής τους. Ακόμα, η έρευνα 

έδειξε ότι η συμμετοχή στην ελληνική κουλτούρα ήταν δυνατός δείκτης πρόβλεψης για 

καλή σχολική προσαρμογή και η ταύτιση με την εθνική κουλτούρα και καταγωγή των 

παιδιών αυτών αποτέλεσε ισχυρό δείκτη για την καλή ψυχολογική προσαρμογή στη νέα 

χώρα. Τέλος, φάνηκε από τα αποτελέσματα ότι η στάση των γηγενών μαθητών 

απέναντι στους μαθητές μετανάστες σχετιζόταν με τη στρατηγική επιπολιτισμού που 

διαλέγουν οι μετανάστες μαθητές.  

Σημαντικός αναδεικνύεται και ο ρόλος της στάσης των γηγενών ως προς το ποια 

στρατηγική επιπολιτισμού θα ακολουθήσουν στη νέα χώρα έφηβοι μετανάστες και σε 

έρευνα των Berry κ.ά.586. Ακόμα, σε αυτή την έρευνα βρέθηκε ότι στους έφηβους, η 

συχνότερη στρατηγική επιπολιτισμού ήταν η διπολιτισμική ταύτιση χωρίς βέβαια να 

ακολουθείται από όλους, αφού βρέθηκε η ύπαρξη μιας ποικιλίας στρατηγικών 

επιπολιτισμού. Επιπρόσθετα, η διατήρηση δεσμών με τη χώρα καταγωγής φάνηκε ότι 

βοηθά στην καλύτερη ψυχολογική προσαρμογή των εφήβων, ενώ η ανάπτυξη δεσμών 

 
583 Dinh, T. K., & Nguyen, H. H. (2006). The effects of acculturative variables on Asian American parent – child relationships. 
Journal of Social and Personal Relationships, 23(3), pp. 407-426 
584Murad, S. D., Joung, M. A., Verhulst, F. C., Mackenbach, J. P., & Crijnen, A. A. (2004). Determinants of self-reported emotional 
and behavioral problems in Turkish immigrant adolescents aged 11-18. Social Psychiatry Epidemiol, 39, pp. 196-207 
585 Motti-Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., Obradovic, J., & Masten, A. (2008). Acculturation and adaptation of immigrant adolescents 
in Greek urban schools. International Journal of Psychology, 43 (1), pp. 45-58 
586 Berry, J., W., Phinney, J., S., Sam, D., L., & Vedder, P. (2006). Immigrant Youth: Acculturation, Identity and Adaptation. 
Applied Psychology: An International Review, 55 (3), pp. 303-332 
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με τη χώρα υποδοχής ενισχύει την καλύτερη κοινωνικο-πολιτισμική προσαρμογή τους 

στη νέα χώρα.  

 

2.8.4. Έρευνες σχετικές με την αυτοεκτίμηση και τη μετανάστευση 

 

Σε κάποιες έρευνες βρέθηκε ότι υπάρχει διαφορά στα επίπεδα αυτοεκτίμησης των 

παιδιών των μεταναστών σε σύγκριση με τους γηγενείς συμμαθητές τους, με τα παιδιά 

των μεταναστών να παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα, ενώ σε κάποιες άλλες δεν 

βρέθηκε να υπάρχει τέτοια διαφορά.  

Όσον αφορά τις διαφορές στα επίπεδα αυτοεκτίμησης ατόμων με διπολιτισμική 

ταυτότητα σε σχέση με άτομα μονοπολιτισμικής προέλευσης,  σε συγκεκριμένη έρευνα  

δεν παρουσιάζουν διαφορές ούτε στα επίπεδα της αυτοεκτίμησης, αλλά ούτε και ως 

προς τους παράγοντες που τους προκαλούν γενικά άγχος587. 

Άλλες έρευνες όμως στον ελλαδικό χώρο εντοπίζουν ότι τα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων παρουσιάζουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση ως προς την επίδοση 

στο σχολείο συγκριτικά με τους Έλληνες γηγενείς συμμαθητές τους588,589. 

Τη χαμηλότερη αυτοεκτίμηση των παιδιών που προέρχονται από μετανάστευση σε 

σύγκριση με τα γηγενή παιδιά, υποστηρίζει και η έρευνα των Eyou, Adair και Dixon590. 

Και σε άλλη έρευνα, σημειώνεται ότι τα παιδιά μεταναστών παρουσίασαν σημαντικά 

χαμηλότερη αυτοεκτίμηση από τους γηγενείς συμμαθητές τους ειδικά ως προς τη 

σχολική επίδοση591.  

 

2.8.5. Έρευνες σχετικές με τη σχολική επίδοση και προσαρμογή παιδιών από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

 

Στις περισσότερες έρευνες βρέθηκε ότι οι μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων παρουσιάζονται να έχουν χαμηλότερες σχολικές επιδόσεις από τους γηγενείς 

μαθητές/τριες.  Επιπρόσθετα, σε κάποιες από τις έρευνες γίνεται προσπάθεια να δοθούν 

εξηγήσεις γι’ αυτό το φαινόμενο, καθώς και προτείνονται και τρόποι για να ξεπεραστεί.  
 

587 Cauce, A. M., Hiraga, Y., Mason, C., Aguilar, T., Ordonez, N., & Gonzales, N. (1992). Between a rock and a hard place: Social 
adjustment of biracial youth. In M.P.P. Root (Ed), Racially mixed people in America. New York: Routledge, pp207-222 
588 Γεωργογιάννης, Π., & Γιάννακα, Χ. (2007). Αυτοαντίληψη και ετεροαντίληψη των επιδόσεων Ελλήνων και αλλοδαπών 
μαθητών και διαμορφωμένες συνεργατικές και διαπροσωπικές σχέσεις. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). Διαπολιτισμική Κοινωνική 
Ψυχολογία και έρευνα: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 5ος, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 69-87 
589 Κουνέλη, Β., & Γεωργογιάννης, Π. (2007). Αυτοεκτίμηση και σχολική επίδοση σε ελληνικά σχολείο όπου φοιτούν και 
αλλοδαποί μαθητές. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία και έρευνα: Βηματισμοί για μια αλλαγή 
στην εκπαίδευση, Τόμος 5ος, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 88-108 
590Eyou, M. L., Adair, B., & Dixon, R. (2000). Cultural identity and psychological Chinese immigrants in New Zealand. Journal of 
Adolescence, 23, 531-533     
591 Giavrimis, P., Konstantinou, E. & Hatzichristou, C. (2003). Dimensions if immigrant students’ adaptation in the Greek schools: 
self concept and coping strategies. Intercultural Education, 14 (4), 423-434. 
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Όσον αφορά την προσαρμογή των παιδιών μεταναστών στο σχολικό περιβάλλον, 

όπως αποδείχθηκε αποτελεί θεμέλιο λίθο για επίτευξή της, η εκμάθηση της γλώσσας 

της χώρας υποδοχής. Η εκμάθησή αυτή βοηθά τις κοινωνικές αλλά και τις ακαδημαϊκές 

όψεις της κοινωνικής τους ζωής592, αφού η γλώσσα του σχολείου είναι η επίσημη 

γλώσσα του κράτους, του οποίου το σχολείο αποτελεί έναν από τους κυριότερους 

ιδεολογικούς μηχανισμούς593.  

Ως προς τις δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο των παιδιών από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες, διάφορες έρευνες στην Ελλάδα έδειξαν ότι τα παιδιά αυτά 

αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες στα αρχικά στάδια της φοίτησής τους  Tα 

προβλήματα αυτά εντοπίστηκαν στον τομέα της μάθησης και στην κοινωνική 

συμπεριφορά594. 

Στην έρευνα της PISA όπου παιδιά μεταναστών πρώτης και δεύτερης γενιάς 

συγκρίθηκαν μεταξύ τους αλλά και με παιδιά γηγενών σε διάφορες χώρες ως προς την 

επίδοση στα μαθηματικά αλλά και τη γενικότερη προσαρμογή στο σχολείο, 

εξακριβώθηκε ότι όλες οι ομάδες παιδιών έδειξαν θετικές στάσεις προς το σχολείο.  

Βέβαια, παρά τη θετική στάση όλων των ομάδων παιδιών προς το σχολείο, τα 

παιδιά από οικογένειες μεταναστών παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις 

από τα παιδιά γηγενών.  

Οι χαμηλές επιδόσεις των παιδιών μεταναστών στην έρευνα, εξηγήθηκαν από το 

γεγονός ότι τα περισσότερα προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα 

και από το γεγονός ότι δεν παρουσίαζαν την απαιτούμενη επάρκεια στη γλώσσα της 

χώρας υποδοχής. Βέβαια, στην έρευνα τα παιδιά μεταναστών δεύτερης γενιάς έδειξαν 

ψηλότερες επιδόσεις από τα παιδιά μεταναστών πρώτης γενιάς.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας φανέρωσαν ακόμα την ύπαρξη δυνατής σχέσης 

μεταξύ του χρόνου παραμονής των μεταναστών στη χώρα υποδοχής και της επίδοσής 

τους, η οποία αυξάνεται με την αύξηση του χρόνου παραμονής. Άλλα αποτελέσματα 

από τη συγκεκριμένη έρευνα, ήταν ότι τα παιδιά μεταναστών έδειξαν παρόμοια 

αποτελέσματα αυτοεκτίμησης με τους γηγενείς συμμαθητές τους καθώς και υψηλά 

κίνητρα επιτυχίας, ψηλότερα μάλιστα και από τους γηγενείς. Το γεγονός αυτό 

εξηγήθηκε με το επιχείρημα ότι η επίδειξη υψηλών κινήτρων και πεποιθήσεων 

 
592 Oikonomidoy, E. (2007). ‘I see myself as a different person who [has] acquired a lot …’: Somali female students’ journeys to 
belonging. Intercultural Education, 18 (1), pp. 15-27. 
593 Χατζησαββίδης, Σ. (2008). Παράγοντες που επηρεάζουν τη γλωσσική επάρκεια των μαθητών: Συμπεράσματα από μια «Μελέτη 
Περίπτωσης» (Case Study). Στο Τσοκαλίδου, Ρ., & Χατζησαββίδης, Σ. (Επιμ.). Κοινωνιογλωσσολογικές Αναζητήσεις. 
Θεσσαλονίκη: Βάνιας, σσ. 41-78, σ. 45 
594 Palaiologou, N. (2000). School adjustment difficulties of children bi-cultural characteristics. Unpublished thesis, University of 
Athens. Στο Palaiologou, N. (2007). School adjustment difficulties of immigrant children in Greece. Intercultural Education, 18(2), 
p. 100 
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επάρκειας δεν σημαίνει και απαραίτητα υψηλές επιδόσεις, καθώς και ότι ίσως τα παιδιά 

αυτά έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες595. 

Ο Abbas σε σχετική έρευνα για τη σχολική επιτυχία ασιατών μεταναστών σε 

σχολεία του Birmingham στην Αγγλία παρουσιάζει τη συμβολή των γονιών 

(μορφωτικό επίπεδο, προσδοκίες, επάγγελμα), τη συμβολή της σχέσης των μαθητών με 

το διδάσκοντα, του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, καθώς και της συμμετοχής στην 

κοινότητα, στην καλυτέρευση των επιδόσεων των παιδιών αυτών596.  

Οι Rhamie & Hallam σε έρευνα για την ακαδημαϊκή επιτυχία Αφρικανών στο 

αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα, ανέδειξαν το ρόλο της επικοινωνίας του σχολείου με το 

σπίτι (ενεργός εμπλοκή των γονιών από τις μειονότητες), των προσδοκιών του 

δασκάλου για επιτυχία, καθώς και το ρόλο της σχολικής κουλτούρας για το σκοπό 

αυτό597. 

Οι Ball, Reay & David αναφέρονται στο ρόλο των ατομικών παραγόντων, της 

κοινωνικής τάξης και των προσδοκιών των γονέων όσον αφορά την επιτυχία μαθητών 

που προέρχονται από μειονότητες και τη συμμετοχή τους στην ανώτερη εκπαίδευση598.  

Ο Arriaza αναφέρει ότι για επιτυχία στο σχολικό σύστημα τα παιδιά των 

μειονοτήτων έχουν ανάγκη να αναπτύξουν το κοινωνικό τους κεφάλαιο (να ασκηθούν 

δηλαδή στο πώς να διαπραγματεύονται την επιβίωση και την επιτυχία τους υπό όποιες 

δεδομένες συνθήκες). Στην ανάπτυξη της «δεξιότητας» αυτής, αναγνωρίζει ρόλο στο 

δάσκαλο καθώς και στην ομάδα συνομηλίκων599. 

Ο Rodriguez σε έρευνά του για την επίδοση μεταναστών μαθητών στις ΗΠΑ, 

αναδεικνύει το ρόλο του δασκάλου και των προσδοκιών του για την επιτυχία των 

παιδιών και τη σχέση με τους συνομηλίκους600. 

Ως προς την επίδοση των μαθητών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων σε σύγκριση 

με τους γηγενείς συμμαθητές τους στα διάφορα μαθήματα στον ελλαδικό χώρο, 

αποδείχθηκε χαμηλότερη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών601. 

 

 
595 PISA (2003). Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003. 
Διαθέσιμο στο:  www.pisa.oecd.ogr. Ανασύρθηκε στις  1.07.06 
596 Abbas, T. (2002). The Home and the School in the Educational Achievements of South Asians, Race Ethnicity and Education, 
5(3), pp. 291-316 
597 Rhamie, J., & Hallam, S. (2002). An Investigation into African-Caribbean Academic success in the UK, Race Ethnicity and 
Education, 5 (2), pp. 151-170 
598 Ball, S.J., Reay, D., & David, M. (2002). ‘Ethnic choosing’: minority ethnic students, social class and higher education choice, 
Race Ethnicity and Education, 5 (4), pp 333-357 
599 Arriaza, G. (2003). Schools, Social Capital and Children of Color, Race Ethnicity and Education, 6(1), pp. 71-94 
600Rodriguez, T.D. (2002). Oppositional Culture and Academic Performance among Children of Immigrants in the USA, Race 
Ethnicity and Education, 5(2), pp. 199-215. 
601 Γεωργογιάννης, Π., & Μπομπαρίδου, Χ. (2007). Οι επιδόσεις μαθητών μειονοτικών ομάδων σε σχέση με τους Έλληνες μαθητές 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία 
και έρευνα: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 5ος, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 330-345  
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2.8.6. Έρευνες σχετικές με την ύπαρξη διαφορών στο εσωτερικό των μειονοτικών 

ομάδων 

 

Στις έρευνες αυτές αναδεικνύονται διαφοροποιήσεις στο πώς τα μέλη μιας 

πολιτισμικής ομάδας διαμορφώνουν τις ξεχωριστές υποκειμενικότητες και ταυτότητές 

τους. 

Η ύπαρξη διαφορών στο εσωτερικό της κάθε μεταναστευτικής ομάδας στο πώς το 

κάθε άτομο διαμορφώνει και νοηματοδοτεί την πολιτισμική του ταυτότητα, βρέθηκε 

στην έρευνα του Duarte, με ενήλικα άτομα από τη Βραζιλία που μετανάστευσαν στην 

Αυστραλία. Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει μεγάλη ετερογένεια μεταξύ των 

ατόμων στο πώς το καθένα διαμορφώνει τις νοηματοδοτήσεις του, ανάλογα και με τη 

σχέση που θα αναπτύξει με τα διάφορα πλαίσια της χώρας υποδοχής στα οποία θα 

συμμετέχει602. 

Οι Persky & Birman έδειξαν στην έρευνά τους με δείγμα ενήλικα άτομα, ότι κάθε 

όψη και πτυχή της ταυτότητας κάποιου είναι υποψήφια να αλλάξει ως αποτέλεσμα της 

επαφής του με μια νέα κουλτούρα603. 

Όσον αφορά το θέμα του βαθμού ταύτισης με τον κυρίαρχο πολιτισμό από άτομα 

που προέρχονται από μετανάστευση, αναφέρεται ως αποτέλεσμα σχετικής έρευνας, ότι 

τα μικρότερα παιδιά έδειξαν να προτιμούν την ταύτιση με τον πολιτισμό της 

πλειονοτικής ομάδας, ενώ τα μεγαλύτερα παρουσίαζαν προτίμηση στην ταύτιση με τον 

πολιτισμό καταγωγής τους604. Το ίδιο εύρημα, ότι δηλαδή τα μεγαλύτερα παιδιά 

αισθάνονται πολύ πιο κοντά στην εθνική τους καταγωγή σε σύγκριση με τα μικρότερα, 

επιβεβαιώνει και άλλη έρευνα605. 

 

2.8.7. Έρευνες σχετικές με τη διαμεσολάβηση της στάσης των γηγενών, των 

φιλικών σχέσεων, της σχέσης με τους συνομηλίκους και την ένταξη των 

μεταναστών στη χώρα υποδοχής 

 

Οι περισσότερες έρευνες που αφορούν τη στάση των γηγενών απέναντι στους 

μετανάστες φανερώνουν την ύπαρξη αρνητικών στάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν 

 
602 Duarte, F. (2005). Living in ‘the Betweens’: Diaspora Consciousness Formation and Identity among Brazilians in Australia. 
Journal of Intercultural Studies, 26(4), pp. 315-335 
603 Persky, I., & Birman, D. (2005). Ethnic Identity in Acculturation Research. A Study of Multiple Identities of Jewish Refugees 
From the Former Soviet Union. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36 (5) 557-572. 
604 Μποζατζής, Ν. (2004). Κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις στην παιδική προκατάληψη. Στο ΙΜΕΠΟ, Τσαλίκογλου, Φ. & 
Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 33-43 
605 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 461-469 
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προκαταλήψεις και στερεότυπα. Ως προς τις φιλικές σχέσεις που αναπτύσσουν οι 

μετανάστες στη χώρα υποδοχής, φάνηκε στην πλειοψηφία των ερευνών να είναι με 

ομοεθνείς τους ακόμα και στο επίπεδο της επαφής των παιδιών με τους συνομηλίκους 

τους.  

Ως προς τη στάση των γηγενών προς τους μετανάστες, σε έρευνα των Δημάκου & 

Τασιοπούλου που είχε στόχο τη διερεύνηση των απόψεων των Ελλήνων μαθητών για 

τους μετανάστες συμμαθητές τους, αποδείχθηκε ότι τα περισσότερα παιδιά εξέφρασαν 

αρνητικές απόψεις. Τα μόνα τους θετικά σχόλια αφορούσαν το γεγονός ότι προσφέρουν 

φθηνό εργατικό δυναμικό.  Στην έρευνα αυτή, εντοπίστηκε ακόμα ότι οι αρνητικές 

απόψεις μειώνονταν όσο μεγάλωνε η ηλικία των γηγενών παιδιών, καθώς και ότι το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο όπως και το επάγγελμα των γονιών δε διαφοροποιούσε 

τις απόψεις τους για τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες606. 

Σε έρευνα της Κασιμάτη για την ένταξη των Αλβανών μεταναστών στην ελληνική 

κοινωνία, φάνηκε ότι τα άτομα της πλειοψηφίας δε συναναστρέφονται άτομα από την 

Αλβανία εκτός αν το επιβάλλουν οι εργασιακές συνθήκες, αλλά και τα άτομα από την 

Αλβανία συναναστρέφονται μόνο με ομοπάτριδές τους. Ακόμα, μέσω των 

συνεντεύξεων, σημειώθηκε ότι τα άτομα από την Αλβανία πιστεύουν ότι υπάρχει 

ρατσισμός στην Ελλάδα, ο οποίος εκδηλώνεται άλλοτε φανερά και άλλοτε 

καλυμμένα607. 

Οι Γεωργογιάννης & Βλητσάκη, διερεύνησαν την έκφραση συμπάθειας ή 

αντιπάθειας από πλευράς μαθητών απέναντι στην επίδειξη κάποιων φωτογραφιών 

παιδιών όταν δε γνώριζαν και όταν γνώριζαν την καταγωγή τους. Στην έρευνα αυτή 

φάνηκε ότι οι Έλληνες μαθητές έδειξαν τα αρνητικότερα συναισθήματα απέναντι στους 

Αλβανούς μαθητές των φωτογραφιών όταν γνώριζαν την καταγωγή τους, κάτι που δε 

συνέβη όταν δεν τη γνώριζαν608.  

Άλλη έρευνα σχετική με τη στάση των γηγενών απέναντι στους μετανάστες καθώς 

και με την ταύτιση των μεταναστών με τη χώρα υποδοχής, έδειξε ότι η αποδοχή από 

τους γηγενείς επηρεάζει σημαντικά τον επιπολιτισμό. Άλλος ισχυρός παράγοντας στην 

 
606 Dimakos, I., C. & Tasiopoulou, K. (2003). Attitudes Towards Migrants: what do Greek students think about their immigrant 
classmates? Intercultural Education, 14(3), pp. 307-316. 
607 Κασιμάτη, Κ. (2006). Η Ένταξη των Αλβανών Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία (Από Διηγήσεις Αλβανών και Ελλήνων). 
Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, Δ. (2006) (Επιμ.). Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. 
Αθήνα: Gutenberg, σσ. 353-411 
608 Γεωργογιάννης, Π., & Βλητσάκη, Β. (2007). Οι συγκινησιακές διαδικασίες που απορρέουν από Έλληνες, Αλβανούς και 
Τσιγγάνους μαθητές κατά την παρατήρηση φωτογραφιών Αλβανών συμμαθητών τους, όταν δε γνωρίζουν και όταν γνωρίζουν την 
καταγωγή τους. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία και έρευνα: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην 
εκπαίδευση, Τόμος 5ος, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 125-145 
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πρόβλεψη του επιπολιτισμού φάνηκε να είναι η ταύτιση με τη χώρα υποδοχής και 

αρνητικό παράγοντα αποτέλεσε η επαφή με θέματα εθνικής ταύτισης609. 

Ως προς τη στάση των γηγενών απέναντι στους μετανάστες στη Σουηδία, 

καταγράφηκε ότι  τα άτομα με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, τα παιδιά μεγαλύτερης 

ηλικίας και τα κορίτσια,  παρουσίασαν λιγότερο αρνητικές στάσεις προς τους 

μετανάστες ενώ τα αγόρια, τα άτομα της εργατικής τάξης και τα μικρότερα παιδιά 

παρουσίασαν υψηλότερες διακρίσεις προς τα άτομα αυτά610. 

Σε έρευνα σε Αλβανούς μετανάστες στην Ιταλία, φάνηκε ότι τα άτομα από την 

Αλβανία διαπραγματεύονταν την ταυτότητά τους ανάλογα με τη στάση της 

πλειοψηφίας προς αυτούς. Στις συνεντεύξεις δε της έρευνας, φρόντιζαν να μη λένε τη 

λέξη «Αλβανία» λόγω της αρνητικής φόρτισης που είχε στη χώρα υποδοχής τους, και 

στην αντίστοιχη ερώτηση για την καταγωγή τους έλεγαν ότι κατάγονται είτε από τα 

Τίρανα είτε έδιναν την αόριστη απάντηση «..από κει..»611.  

Ακόμα, στη μελέτη του πώς διαμορφώνεται η ταυτότητα έγχρωμων παιδιών σε ένα 

μεταναστευτικό περιβάλλον στις Η.Π.Α, καταδείχθηκε ότι τον κυριότερο παράγοντα 

αποτέλεσε η εσωτερίκευση της άποψης των λευκών γι’ αυτά, καθώς και οι εμπειρίες 

φοίτησής τους στο σχολείο612. Όσον αφορά τις φιλικές σχέσεις των μεταναστών, 

φάνηκε να είναι στην πλειονότητά τους με ομοεθνείς τους. Στην έρευνα αυτή επίσης, 

εντοπίστηκε ότι οι μετανάστες δε δέχονται απλά την αφομοιωτική πολιτική των χωρών 

υποδοχής, αλλά σχηματίζουν την πολιτισμική τους ταυτότητα και την ανασχηματίζουν 

ώστε να έχει αναφορές και στην καταγωγή τους αλλά και στη χώρα που τους 

φιλοξενεί613. 

Ακόμα, οι Lee κ.ά., έδειξαν ότι όσο αυξάνεται η επαφή των μεταναστών με άτομα 

της χώρας υποδοχής τόσο μειώνεται η ταύτιση με την εθνική τους ομάδα614.  

Στην έρευνα των Trickett  & Birman σχετικά με την προσαρμογή μεταναστών της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης στις Η.Π.Α, σημειώνεται ότι η σχέση των παιδιών με 

συνομηλίκους της χώρας υποδοχής βοηθά στη μεγαλύτερη ενσωμάτωσή τους. Ακόμα, 

 
609 Nesdale, D., & Mak, A. S. (2000). Immigrant Acculturation Attitudes and Host Country Identification. Journal of Community & 
Applied Social Psychology, 10, 483 – 495 
610 Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and Modern Racism and prejudice in a 
Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
611 Mai, N. (2005). The Albanian Diaspora-in-the-Making: Media, Migration and Social Exclusion. Journal of Ethnic and Migration 
Studies, 31 (3), 543-561 
612Cauce, A. M., Hiraga, Y., Mason, C., Aguilar, T., Ordonez, N., & Gonzales, N. (1992). Between a rock and a hard place: Social 
adjustment of biracial youth. In M.P.P. Root (Ed), Racially mixed people in America. New York: Routledge, pp. 207-222 
613 Bhattacharya, G. (2008). The Indian Diaspora in Transnational Context: Social Relations and Cultural Identities of Immigrants to 
New York City. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 65-80 
614 Lee, R. M., Noh, C., Yoo, H. C., & Doh, H. (2007). The Psychology of Diaspora Experiences: Intergroup Contact, Perceiced 
Discrimination, and the Ethnic Identity of Koreans in China. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 13 (2), 115-124 
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στην έρευνα αυτή, φάνηκε ότι τα κορίτσια παρουσίασαν υψηλότερο βαθμό 

επιπολιτισμού από τα αγόρια στον αμερικάνικο τρόπο ζωής615.  

 

2.9. Η παρούσα έρευνα 

 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά προηγούμενες σχετικές έρευνες, 

ανέδειξε ποικιλία αποτελεσμάτων και ερευνητικών συμπερασμάτων. 

Τα αποτελέσματα αυτά προήλθαν από έρευνες που εξέτασαν στοιχεία τα οποία 

αλλάζουν στα άτομα ως αποτέλεσμα μετανάστευσης. Τα στοιχεία αυτά αποτελούσαν 

είτε την επίδραση του νέου κοινωνικού πλαισίου είτε το πώς διαφοροποιείται η εθνική 

ταυτότητα ή το πώς τα ίδια τα άτομα την αντιλαμβάνονται, τις φιλικές σχέσεις και την 

επίδρασή τους στην προσαρμογή στο νέο περιβάλλον, τη σχολική επίδοση και τη 

σχολική προσαρμογή, την αυτοεκτίμηση, τις στρατηγικές επιπολιτισμού.  

Στο σημείο αυτό εντοπίζεται η έλλειψη διερεύνησης της έννοιας της 

υποκειμενικότητας και της διαμόρφωσής της σε ένα μεταναστευτικό περιβάλλον στην 

ολότητά της, σε συνδυασμό και με την ανάδειξη των κοινωνικών διαμεσολαβήσεων 

που προηγούνται αυτής, καθώς και η έλλειψη αντίστοιχης θεωρίας για το τι χρειάζεται 

να διαθέτει το άτομο για την ανάπτυξή της. Έτσι, θεωρείται και κρίνεται απαραίτητη η 

αναθεώρηση των κεντρικών κατηγοριών ανάλυσής της,  ειδικά, από την πλευρά του 

ίδιου του υποκειμένου και όχι από τις κρίσεις άλλων γι’ αυτό616.  

Η παρούσα έρευνα προτίθεται να μελετήσει τη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας 

των ατόμων σε μεταναστευτικό περιβάλλον στην ολότητά της, αναδεικνύοντας τις 

διαμεσολαβήσεις που προηγούνται και τις υποκειμενοποιήσεις που συνεπάγονται, 

μελετώντας παράλληλα και τη σκοπιά και τις νοηματοδοτήσεις των ίδιων των 

υποκειμένων γι’ αυτή.  

 

 

 

 

 

 

 
615 Trickett, E. J., & Birman, D. (2005). Acculturation, School Context, and School Outcomes: Adaptation Of Refugee Adolescents 
From The Former Soviet Union. Psychology in the schools, 42 (1), 27- 37 
616 Γκόβαρης, Χ., (2000), Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αλλοδαποί μαθητές: Παρατηρήσεις για τη δημιουργία μιας σχέσης 
αντιστοιχίας μεταξύ εκπαιδευτικών στόχων και υποκειμενικών αναγκών μάθησης, στο Σκούρτου, Ε. (Επιμ.), Τετράδια εργασίας 
Νάξου. Διγλωσσία, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σσ. 17-34. Διαθέσιμο στο www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou: .    Ανασύρθηκε 
στις 17.8.08, σσ. 18-19 
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2.9.1. Το κοινωνικό πλαίσιο της έρευνας 

 

Δεδομένου ότι για να οριστεί η υποκειμενικότητα χρειάζεται να οριστεί πρώτα το 

περιβάλλον διαμόρφωσής της617, στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαία η αναφορά στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο διεξαγωγής της παρούσας έρευνας.  

Η έρευνα διενεργείται στο κοινωνικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Κύπρου.  

Όσον αφορά το πλαίσιο της Ελλάδας, παρατηρείται η εγκατάσταση μεταναστών 

από χώρες της πρώην ανατολικής Ευρώπης και των Σοβιετικών δημοκρατιών, από την 

Ασία, από την Αλβανία. Η εικόνα συμπληρώνεται και με την παρουσία 

μεταναστευτικών ρευμάτων από αραβικούς πληθυσμούς, Αφρικανών, Κινέζων 

κ.ά.618, ,619 620. Στην Κύπρο, δεν υπάρχουν σχετικές έρευνες για τη σύνθεση του 

μεταναστευτικού πληθυσμού και έτσι τα στοιχεία λήφθηκαν από το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού και αφορούν τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού, όπου 

περιλαμβάνονται μετανάστες από τις ίδιες περιοχές όπως και στην Ελλάδα, πλην των 

μεταναστών από την Αλβανία. Την πλειοψηφία στην Κύπρο αποτελούν μετανάστες 

Έλληνες Πόντιοι από τη Γεωργία.   

Το είδος των διαμεσολαβήσεων που προσφέρουν τα συγκεκριμένα κοινωνικά 

πλαίσια στα άτομα που μεταναστεύουν, ως προς τη διαμόρφωση της υποκειμενικότητάς 

τους αποτελεί έναν από τους στόχους της έρευνας αυτής να διαπιστώσει.  

Προηγούμενες έρευνες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του μοντέλου της 

μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα, αναφέρουν ότι αυτά είναι η προσωρινότητα 

της παραμονής, η αντιμετώπιση των μεταναστών μόνο ως εργατών και όχι ως πολιτών, 

η προσφορά κοινωνικά ανεπιθύμητων θέσεων εργασίας, η αδιαφορία για την ανάπτυξη 

δικτύων κοινωνικής προστασίας και η διατήρηση της παράνομης μετανάστευσης621. 

Ακόμη, όσον αφορά τη διαμεσολάβηση της στάσης της πλειοψηφίας απέναντι στους 

μετανάστες έχει βρεθεί ότι είναι αρνητική, εμπεριέχει ρατσισμό και μη συναναστροφή 

με τα άτομα αυτά622,623.  

 
617 DeShong, S. (2003). The Jazz of American Identity: Improvisation in Black and White. SAMLA Panel. Atlanta, GA, 14-16 
November 
618 Γεωργογιάννης, Π. (2006). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 187-207 
619Γιακουμάκη, Β. (2007). Η υιοθέτηση της «πολυπολιτισμικότητας»: Μια εισαγωγή στο θέμα των πολιτικών διαχείρισης της 
ετερότητας στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2007). Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των 
Τσιγγανοπαίδων. Επιμορφωτικός οδηγός, σσ. 11-21. Διαθέσιμο στο: 
http://isocrates.gr/content_files/tsigganopaides/EPIMORFOSI.pdf

. 

 Ημερομηνία προσπέλασης, 23.01.09  
620 Giavrimis, P., Konstantinou, E. & Hatzichristou, C. (2003). Dimensions if immigrant students’ adaptation in the Greek schools: 
self concept and coping strategies. Intercultural Education, 14 (4), 423-434. 
621 Γεωργούλας, Σ. (2003). Το νομικό πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα στον Εικοστό αιώνα – μια ιστορική, 
κριτική οπτική. Στο Κασιμάτη, Κ. Πολιτικές μετανάστευσης και στρατηγικές ένταξης. Η περίπτωση των Αλβανών και Πολωνών 
μεταναστών. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 91-119 
622 Dimakos, I., C. & Tasiopoulou, K. (2003). Attitudes Towards Migrants: what do Greek students think about their immigrant 
classmates? Intercultural Education, 14(3), pp. 307-316. 
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Σχετικά με τις διαμεσολαβήσεις που υπάρχουν στο κοινωνικό πλαίσιο της Κύπρου 

και που αφορούν τη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας των μεταναστών, δε βρέθηκαν 

κάποιες έρευνες, οπότε η έρευνα αυτή θα αποτελέσει μια πρώτη περιγραφή της 

κατάστασης.  

Οι κοινωνικές διαμεσολαβήσεις ερευνούνται δηλαδή στο μίκρο επίπεδο 

(οικογένεια, φιλικές σχέσεις, αυτοεκτίμηση, προσδοκίες) και στο μέσο (σχολείο, 

επαγγέλματα γονέων) επίπεδο στο οποίο κινούνται τα άτομα, οι επιδράσεις των οποίων 

όμως είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης τους με το μάκρο επίπεδο (κοινωνικοί 

θεσμοί, εξουσία, επικρατούσες κοινωνικές νόρμες, πολιτισμός).  

 

2.9.2. Υποκείμενα έρευνας 

 

Τα υποκείμενα της παρούσας έρευνας είναι παιδιά ηλικίας από 10 έως 14 ετών, τα 

οποία φοιτούν στις Ε’ και Στ’ τάξεις του δημοτικού σχολείου και στις Α’ και Β’ 

γυμνασίου. 

Η ομάδα στόχος είναι τα παιδιά με μεταναστευτική εμπειρία, των οποίων και οι 

δύο γονείς κατάγονται από άλλη χώρα και φοιτούν στο δημόσιο σχολείο. Δεδομένου 

ότι στην έρευνα αναζητούνται τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις υποκειμενικές 

νοηματοδοτήσεις της ταυτότητάς τους, επιδιώκεται να έχουν διαφοροποιητικά 

χαρακτηριστικά όπως: την τάξη φοίτησης, το φύλο, τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο, 

χώρα γέννησης (Ελλάδα-Κύπρος ή η χώρα των γονιών τους). 

Οι συγκεκριμένες ηλικίες επιλέχθηκαν δεδομένου ότι αποτελούν κρίσιμο σημείο 

για τη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας και των νοηματοδοτήσεων για τις σχέσεις 

με τους σημαντικούς άλλους (γονείς, συνομήλικοι, εκπαιδευτικοί) και για την 

αυτοεκτίμηση624, ,625 626. 

Ακόμα, στις ηλικίες αυτές τα παιδιά βρίσκονται ή πλησιάζουν την εφηβική ηλικία, 

η οποία θεωρείται η κατεξοχήν αναπτυξιακή φάση συνειδητοποίησης της ταύτισης του 

ατόμου με την εθνική του ομάδα και της αποσαφήνισης της ταυτότητας του Εγώ627. 

 
623 Κασιμάτη, Κ. (2006). Η Ένταξη των Αλβανών Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία (Από Διηγήσεις Αλβανών και Ελλήνων). 
Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, Δ. (2006) (Επιμ.). Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. 
Αθήνα: Gutenberg, σσ. 353-411 
624 Risi, S., Gerhardestein, R., & Kistner, J. (2003). Children’ s classroom peer relationships and subsequent educational outcomes. 
Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 32, pp. 351-361. 
625 Takanishi, R. (2004). Leveling the playing field: Supporting immigrant children from birth to eight. The Future of Children, 14, 
pp. 61-79. 
626 Yeh, C. J., Ma, P. W., Madan-Bahel, A., Hunter, C., Jung, S., Kim, A. B., Akitaya, K., & Sasaki, K. (2005). The Cultural 
Negotiations of Korean Immigrant Youth. Journal of Counseling & Development, 83, pp. 172-182 
627 Λεζέ, Ε. (2008). Η διγλωσσική – διπολιτισμική ταυτότητα των Ελληνοποντίων παλιννοστούντων μαθητών: με βάση εμπειρική 
έρευνα. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 
6ος, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 227-238 
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Επιπρόσθετα, οι περισσότερες έρευνες στάσεων και αντιλήψεων προσφέρουν 

υλικό βασισμένο στους ενήλικες628. Έτσι, δεδομένου ότι τα παιδιά υποκειμενοποιούν 

ενεργά τα μηνύματα από τα εκάστοτε περιβάλλοντα διαβίωσής τους629, κρίνεται 

αναγκαίο να τους δοθεί λόγος, ώστε να εκφράσουν το πώς τα ίδια διαπραγματεύονται 

και δομούν τις νέες τους ζωές υπό συνθήκες ετερότητας630. 

Βέβαια, λόγω του ότι η εργασία αυτή στοχεύει και στην ανάδειξη των 

διαμεσολαβήσεων ως προς τη δημιουργία των υποκειμενικών νοηματοδοτήσεων των 

ατόμων που μεταναστεύουν, περιλαμβάνει ως υποκείμενα έρευνας και γηγενείς 

μαθητές/τριες της Ελλάδας και της Κύπρου, δεδομένου ότι η στάση τους απέναντι 

στους μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων αποτελεί βασική 

διαμεσολάβηση.  

 

2.9.3. Σκοποί της έρευνας  

 

Στο σημείο αυτό, διατυπώνονται οι συγκεκριμένοι σκοποί και οι υποθέσεις της 

έρευνας, όπως εξάγονται από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.  

 Οι γενικοί σκοποί της παρούσας έρευνας αφορούν:  

1. Τη σύγκριση σε βασικά στοιχεία που διαμορφώνουν την υποκειμενικότητα 

μεταξύ των μαθητών/τριών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων με τους/τις 

γηγενείς μαθητές/τριες 

2. Την ανάδειξη μέσω αυτής της σύγκρισης, στοιχείων και όψεων της 

υποκειμενικότητας των μαθητών/τριών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στη 

χώρα υποδοχής τους 

3. Την ανάδειξη της στάσης των γηγενών μαθητών/τριών απέναντι στους/στις 

μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ως βασικής διαμεσολάβησης 

προς τη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας των δεύτερων  στη χώρα υποδοχής 

4. Την ανάδειξη των διαφοροποιήσεων που υπάρχουν στο εσωτερικό της ομάδας 

των μαθητών/τριών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ως προς την 

προσαρμογή τους στη νέα χώρα και τη διαμόρφωση των εθνικών ταυτίσεών 

τους 

 
628 Τσαλίκογλου, Φ. (2004). Εισαγωγικό σημείωμα. Στο ΙΜΕΠΟ, Τσαλίκογλου, Φ. & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο συμμαθητής, η 
συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 13-16 
629 Super, C., M. & Hrkness, S. (1997). The Cultural Structuring of Child Development. In Berry, J., Dasen, P., R. & Saraswathi, T., 
S.  (Eds). Handbook of Cross-Cultural Psychology. Vol. 2: Basic Processes and Human Development. Boston, London, Toronto, 
Sydney, Tokyo and Singapore: Allyn and Bacon, pp. 1-40 
630 Oikonomidoy, E. (2007). ‘I see myself as a different person who [has] acquired a lot …’: Somali female students’ journeys to 
belonging. Intercultural Education, 18 (1), pp. 15-27 
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5. Την ανάδειξη της διαμεσολάβησης των προσδοκιών των εκπαιδευτικών ως προς 

την επίδοση, τη συμπεριφορά και την προσαρμογή των μαθητών/τριών 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ως στοιχείο στη διαμόρφωση της 

υποκειμενικότητάς τους 

6. Τη σύγκριση της διαμόρφωσης υποκειμενικοτήτων μέσω των 

υποκειμενοποιήσεων που συνεπάγονται τα διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια της 

Ελλάδας και της Κύπρου για τους/τις μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων  

7. Την ανάδειξη των υποκειμενικών νοηματοδοτήσεων των ίδιων των 

υποκειμένων για την υποκειμενικότητα και τη διαφορετικότητά τους, τις 

διάφορες όψεις της καθώς και το πώς τις επεξεργάζονται. 

 

2.10. Υποθέσεις έρευνας 

 

Ανάλογα με τους σκοπούς της έρευνας διατυπώνονται και οι συγκεκριμένες 

υποθέσεις της.  

 

2.10.1. Επιμέρους υποθέσεις 

 

Οι  υποθέσεις της έρευνας διαμορφώνονται ως εξής: 

Α. Για τη σύγκριση σε βασικά στοιχεία που διαμορφώνουν την υποκειμενικότητα 

μεταξύ των μαθητών/τριών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων με τους/τις γηγενείς 

μαθητές/τριες: 

1.  Οι γηγενείς μαθητές/τριες θα παρουσιάσουν ψηλότερους μέσους όρους 

συγκριτικά με τους/τις μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στους 

παράγοντες: «Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργων και τη σχολική 

επίδοση», «Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής», «Πρόσληψη σχολικού 

κλίματος», «Μελλοντικές προσδοκίες» 

2.  Οι γηγενείς μαθητές/τριες θα παρουσιάσουν χαμηλότερους μέσους όρους 

συγκριτικά με τους/τις μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στον 

παράγοντα: «Σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες» 

Β. Για την ανάδειξη μέσω αυτής της σύγκρισης στοιχείων και όψεων της 

υποκειμενικότητας των μαθητών/τριών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στη χώρα 

υποδοχής: 



 123

 

Τα στοιχεία της υποκειμενικότητας των μαθητών/τριών πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων που θα διαφοροποιούν τους μέσους όρους στο εσωτερικό της ομάδας τους, 

στους παράγοντες του Α’ μέρους του ερωτηματολογίου θα είναι ως εξής: 

1. Το φύλο θα διαφοροποιεί τους μέσους όρους τους στους παράγοντες: 

«Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργων και τη σχολική επίδοση», 

«Πρόσληψη σχολικού κλίματος», «Μελλοντικές προσδοκίες» 

2.  Το φύλο δε θα διαφοροποιεί τους μέσους όρους στους παράγοντες: «Σχέσεις με 

άτομα της χώρας υποδοχής» και «Σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες» 

3.  Η τάξη φοίτησης θα διαφοροποιεί τους μέσους όρους σε όλους τους παράγοντες 

αυτού του μέρους του ερωτηματολογίου (Β’ μέρος για παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες) 

4. Η χώρα γέννησης των μαθητών/τριών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων θα 

διαφοροποιεί τους μέσους όρους τους σε όλους τους παράγοντες αυτού του μέρους 

του ερωτηματολογίου (Β’ μέρος για παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες) 

Γ.  Για την ανάδειξη της στάσης των γηγενών μαθητών/τριών απέναντι στους/στις 

μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ως βασικής διαμεσολάβησης προς τη 

διαμόρφωση της υποκειμενικότητας των δεύτερων  στη χώρα υποδοχής:  

1. Οι γηγενείς μαθητές/τριες θα παρουσιάσουν χαμηλή θετική στάση προς τους/τις 

μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

2. Το φύλο, η τάξη φοίτησης και το επάγγελμα πατέρα των γηγενών θα 

διαφοροποιούν τη θετική τους στάση προς τους/τις μαθητές/τριες πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων 

3. Οι γηγενείς μαθητές/τριες θα παρουσιάσουν ψηλή αρνητική στάση προς τους/τις 

μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

4. Το φύλο, η τάξη φοίτησης και το επάγγελμα πατέρα θα διαφοροποιούν την 

αρνητική στάση των γηγενών μαθητών/τριών προς τους/τις μαθητές/τριες 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

5. Οι γηγενείς μαθητές/τριες θα παρουσιάσουν ψηλούς μέσους όρους ως προς την 

άποψη για τη διαφορετικότητα των μαθητών/τριών πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων 

6. Το φύλο, η τάξη φοίτησης και το επάγγελμα πατέρα των γηγενών 

μαθητών/τριών θα διαφοροποιούν την άποψή τους για τη διαφορετικότητα των 

μαθητών/τριών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 
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Δ.  Για την ανάδειξη των διαφοροποιήσεων που υπάρχουν στο εσωτερικό της ομάδας 

των μαθητών/τριών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ως προς την προσαρμογή τους 

στη νέα χώρα και τη διαμόρφωση των εθνικών ταυτίσεών τους: 

1. Η χώρα γέννησης, το φύλο, η τάξη φοίτησης, τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο 

των μαθητών/τριών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων θα διαφοροποιούν τους 

μέσους όρους τους στους παράγοντες: «Συνήθειες χώρας προέλευσης», 

«Συνήθειες χώρας υποδοχής», «Ταύτιση με χώρα υποδοχής», «Υποχρέωση προς 

τη χώρα προέλευσης», «Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής», 

«Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής» 

2. Το επάγγελμα πατέρα των μαθητών/τριών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων δε 

θα διαφοροποιεί τους μέσους όρους τους στους παράγοντες: «Συνήθειες χώρας 

προέλευσης», «Συνήθειες χώρας υποδοχής», «Ταύτιση με χώρα υποδοχής», 

«Υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης», «Θετική πρόσληψη συνθηκών στη 

χώρα υποδοχής», «Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής» 

Ε.  Για την ανάδειξη της διαμεσολάβησης των προσδοκιών των εκπαιδευτικών ως προς 

την επίδοση, τη συμπεριφορά και την προσαρμογή των μαθητών/τριών πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων ως διαμεσολάβηση στη διαμόρφωση της υποκειμενικότητάς 

τους: 

1. Οι εκπαιδευτικοί θα βαθμολογούν με ψηλότερους βαθμούς τους/τις γηγενείς 

μαθητές/τριες  σε σύγκριση με τους/τις μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων στο μάθημα της Γλώσσας και των Μαθηματικών καθώς και στη 

συμπεριφορά και την προσαρμογή τους 

2. Το φύλο, η τάξη φοίτησης και η χώρα γέννησης θα διαφοροποιούν τη 

βαθμολογία των μαθητών/τριών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων από τους 

εκπαιδευτικούς στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών, στη 

συμπεριφορά και την προσαρμογή στο σχολείο  

3. Το επάγγελμα πατέρα δε θα διαφοροποιεί τις βαθμολογίες των παιδιών 

μαθητών/τριών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων από τους εκπαιδευτικούς στα 

μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών, καθώς και στη συμπεριφορά και 

την προσαρμογή τους στο σχολείο.  

ΣΤ. Για τη σύγκριση της διαμόρφωσης υποκειμενικοτήτων μέσω των 

υποκειμενοποιήσεων που συνεπάγονται τα διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια της 

Ελλάδας και της Κύπρου για τους μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων: 

1. Τα αποτελέσματα όσον αφορά τη σύγκριση των μέσων όρων στους παράγοντες 

του Α’ μέρους του ερωτηματολογίου όπου συγκρίνονται οι γηγενείς 
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μαθητές/τριες  με τους/τις μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

στους παράγοντες «Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργων και τη 

σχολική επίδοση», «Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής», «Πρόσληψη 

σχολικού κλίματος», «Μελλοντικές προσδοκίες», «Σχέσεις με άτομα από άλλες 

χώρες», θα είναι ταυτόσημα στις δύο χώρες 

2. Η στάση των γηγενών μαθητών/τριών στην Κύπρο θα είναι πιο αρνητική 

απέναντι στους/στις μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

συγκριτικά με τη στάση των γηγενών μαθητών/τριών στην Ελλάδα 

3. Οι μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στην Ελλάδα και την 

Κύπρο δε θα διαφοροποιούνται στους μέσους όρους τους στους παράγοντες: 

Συνήθειες χώρας προέλευσης, Συνήθειες χώρας υποδοχής, Ταύτιση με χώρα 

υποδοχής, Υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης, Θετική πρόσληψη συνθηκών 

στη χώρα υποδοχής, Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής 

4. Τα χαρακτηριστικά  που θα διαφοροποιούν τους μέσους όρους των 

μαθητών/τριών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στους παράγοντες 

«Συνήθειες χώρας προέλευσης», «Συνήθειες χώρας υποδοχής», «Ταύτιση με 

χώρα υποδοχής», «Υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης», «Θετική πρόσληψη 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής», «Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής», θα είναι και στις δύο χώρες η χώρα γέννησης, το φύλο, η τάξη 

φοίτησης και τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο. 

5. Οι εκπαιδευτικοί θα βαθμολογούν με ψηλότερους βαθμούς τους/τις γηγενείς 

μαθητές/τριες σε σύγκριση με τους/τις μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων στο μάθημα της Γλώσσας και των Μαθηματικών, καθώς και στη 

συμπεριφορά και την προσαρμογή τους και στις δύο χώρες 

6. Οι εκπαιδευτικοί και στις δύο χώρες, θα βαθμολογούν διαφορετικά τους/τις 

μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στα μαθήματα της Γλώσσας 

και των Μαθηματικών και στη συμπεριφορά και τη γενική προσαρμογή τους 

στο σχολείο ανάλογα με τη χώρα γέννησης των παιδιών και το φύλο τους.  

Ζ. Για την ανάδειξη των υποκειμενικών νοηματοδοτήσεων των ίδιων των υποκειμένων 

για την υποκειμενικότητα και τη διαφορετικότητά τους, τις διάφορες όψεις της καθώς 

και το πώς τις επεξεργάζονται: 

1. Οι μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων θα νοηματοδοτούν την 

υποκειμενικότητά τους ως διπολιτισμική και θα κάνουν διπλές εθνικές 

ταυτίσεις. 
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3. Μεθοδολογία 

 

3.1. Διαδικασία πραγματοποίησης της έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα περιλαμβάνει τη χορήγηση ερωτηματολογίου και τη διεξαγωγή 

συνεντεύξεων.  

Η χορήγηση ερωτηματολογίων στην Ελλάδα, λόγω του μεγάλου μεγέθους του 

δείγματος αλλά και των μεγάλων αποστάσεων, έγινε με ταχυδρομική αποστολή τους 

στα διάφορα σχολεία. Αρχικά υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους διευθυντές/τριες 

των σχολείων για ανίχνευση της διάθεσης για συμμετοχή στην έρευνα, που αν ήταν 

θετική, δίνονταν και οι σχετικές οδηγίες για τον τρόπο χορήγησης των 

ερωτηματολογίων στα παιδιά. Ακολούθως, αποστέλλονταν τα ερωτηματολόγια 

ταχυδρομικώς με επισυναπτόμενες οδηγίες προς το/τη διευθυντή/τρια και το διδακτικό 

προσωπικό του σχολείου, καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή των 

ερωτηματολογίων (προπληρωμένοι φάκελοι). Στην Κύπρο, λόγω του μικρότερου 

μεγέθους του δείγματος αλλά και των μικρότερων αποστάσεων, η χορήγηση των 

ερωτηματολογίων έγινε με προσωπική επίσκεψη σε κάθε σχολείο σε όλες τις επαρχίες.  

Οι συνθήκες για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων επιδιώχθηκε να είναι οι 

ίδιες για όλα τα υποκείμενα της έρευνας. Δηλαδή, δίνονταν αρχικά οδηγίες ως προς τον 

τρόπο συμπλήρωσης και υπήρχε χρόνος για υποβολή ερωτήσεων. Εν συνεχεία, δινόταν 

η διαβεβαίωση για την ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Καμία 

άλλη βοήθεια ή άλλη επεξήγηση δεν επιτρεπόταν στη συνέχεια, και ζητείτο από τα 

παιδιά να δηλώσουν αντικειμενικά την προσωπική τους άποψη. Επειδή το κάθε 

ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει και ένα μέρος για τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, όταν 

συμπληρωνόταν από τα παιδιά δινόταν κατευθείαν στον/στην εκπαιδευτικό για 

συμπλήρωση, για διατήρηση της ανωνυμίας. Η διάρκεια συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων κυμάνθηκε από 15 έως 20 λεπτά σε όλες τις περιπτώσεις στο 

δημοτικό και γύρω στα 10 με 15 λεπτά στο γυμνάσιο.  

Οι συνεντεύξεις και στις δύο χώρες διεξήχθησαν με επισκέψεις στα σχολεία των 

ατόμων που έλαβαν μέρος. Η επιλογή του σχολικού χώρου έγινε λόγω της εξοικείωσης 

των παιδιών με το συγκεκριμένο χώρο, αλλά και για την εξασφάλιση κοινών συνθηκών 

συνέντευξης για όλους τους συμμετέχοντες. Ακόμα, για την ανάπτυξη φιλικού και 

άνετου κλίματος επικοινωνίας αλλά και για τη διαβεβαίωση της ανωνυμίας και την 

πληροφόρηση για τους στόχους της έρευνας, γίνονταν επισκέψεις στο χώρο μια μέρα 
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πριν τη διεξαγωγή της τελικής συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν, αφού 

πρώτα ενημερώθηκαν και συναίνεσαν γι’ αυτό οι συνεντευξιαζόμενοι.  

 

3.2. Επιλογή μεθόδου εργασίας 

 

3.2.1. Περιγραφή μεθοδολογίας 

 

Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας, λόγω της πολυπλοκότητας του ίδιου του 

φαινομένου αλλά και λόγω της έλλειψης ερευνών συγγενών με το υπό διερεύνηση 

θέμα,  κρίθηκε αναγκαία η συνδυαστική διενέργεια ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. 

Για τις ανάγκες της ποσοτικής έρευνας καταρτίστηκε ερωτηματολόγιο και για τη 

διενέργεια της ποιοτικής έρευνας σχεδιάστηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις.  

 Με τη χορήγηση ερωτηματολογίων έγινε δυνατή η «πολυπληθής» ανίχνευση  

βασικών παραμέτρων του υπό διερεύνηση θέματος, καθώς και με τη διενέργεια 

συνεντεύξεων δόθηκαν περαιτέρω και εις βάθος εξηγήσεις για συγκεκριμένες πτυχές 

της έρευνας, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά και επεξηγηματικά στις δηλώσεις 

που περιλαμβάνονται στο δοθέν ερωτηματολόγιο. Δηλαδή, η ποσοτική προσέγγιση 

απαντά στα ερωτήματα της έρευνας και ακολούθως η ποιοτική τα ερμηνεύει και τα 

εξηγεί631. 

Επιπλέον, η συνδυαστική χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων επιλέχθηκε 

λόγω της ταύτισης με την πεποίθηση ότι η μια προσέγγιση συμπληρώνει, επιβεβαιώνει 

και συμβάλλει στην ποιότητα και στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της άλλης632. 

Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθοδολογικής πρακτικής συμβαδίζει και με την 

άποψη του Dezin ως προς τη «μεθοδολογική τριγωνοποίηση», ότι δηλαδή η χρήση 

διαφορετικών μεθόδων συνδυαστικά και αθροιστικά εξουδετερώνει τις αδυναμίες της 

καθεμιάς μεθόδου και ενισχύει το τελικό συμπέρασμα.633. Η μέθοδος αυτή ορίζεται από 

τους Cohen, Manion & Morrison ως «η χρήση δυο ή περισσοτέρων μεθόδων συλλογής 

δεδομένων στη μελέτη κάποιων διαστάσεων της ανθρώπινης συμπεριφοράς»634. Ακόμα, 

τονίζουν ότι οι τεχνικές της τριγωνοποίησης στις κοινωνικές επιστήμες προσπαθούν να 

 
631 Μακράκης, Β. (1998). Απομυθοποιώντας το μεθοδολογικό μονισμό. Στο: Παπαγεωργίου, Γ. (Επιμ. Έκδ.). Μέθοδοι στην 
Κοινωνιολογική Έρευνα. Αθήνα: Τυπωθήτω, σσ. 19-38 
632 Μπιρμπίλη, Μ., & Τζουριάδου, Μ. (2004). Ο Συνδυασμός Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων στην Αξιολόγηση Των 
Μαθησιακών Δυσκολιών. Στο: Ευκλείδη, Α., Κιοσέογλου, Γ., & Θεοδωράκης, Γ.  (Επιμ. Έκδ.). Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα 
στην Ψυχολογία.(Τόμος 2). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 97- 111. 
633 Dezin, K. (1970). The Research Act in Sociology. Chicago: Aldine. Στο: Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Χ. (1998). Η 
συμπληρωματικότητα Ποιοτικών και Ποσοτικών Μεθόδων. Στο: Παπαγεωργίου, Γ. (Επιμ. Έκδ.). (1998). Μέθοδοι στην 
Κοινωνιολογική Έρευνα, Αθήνα: Τυπωθήτω, σ.  268. 
634 Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K.  (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 189 
 



 129

 

                                                

αποτυπώσουν ή να αναλύσουν διεξοδικότερα τον πλούτο και την πολυπλοκότητα της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς, μελετώντας την από περισσότερες από μία οπτικές γωνίες  

με τη  χρήση τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών δεδομένων, ώστε να αποφεύγεται και 

η πιθανή διαστρέβλωση της πραγματικότητας με την αποκλειστική προσκόλληση σε 

μία μόνο μέθοδο.  

Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη μεθοδολογική επιλογή έγινε, «αφού η ίδια η 

πολλαπλότητα και η αλληλεπίδραση των επιπέδων της κοινωνικής πραγματικότητας 

επιζητεί συνδυασμό διαφορετικών μεθόδων, για την πιο αποτελεσματική διερεύνηση 

των μηχανισμών μέσω των οποίων αυτά διασυνδέονται»635. 

 

3.2.2. Διαφοροποίηση και κριτική στη μεθοδολογία της Κριτικής Ψυχολογίας σε 

ορισμένες παραμέτρους 

 

Η Κριτική Ψυχολογία με κύριο εκφραστή τον Holzkamp, απορρίπτει εξ’ ολοκλήρου 

τη χρήση της στατιστικής μεθόδου, ονομάζοντάς την «ψυχολογία των μεταβλητών»  

θεωρώντας ότι η μέθοδος αυτή δεν αναδεικνύει την ξεχωριστή υποκειμενικότητα και 

την υποκειμενική εμπειρία του κάθε ατόμου. Κατά συνέπεια, υποστηρίζεται ότι 

αποτελεί μια  μέθοδο «μέσου όρου» στην οποία τα άτομα δεν αναγνωρίζουν την 

ξεχωριστή προσωπικότητα και τα βιώματά τους διαμέσου των αριθμών και των 

μεταβλητών636,637 . 

Επιπλέον, κατακρίνονται οι γενικεύσεις των αποτελεσμάτων καθώς γίνεται η 

τοποθέτηση ότι αποτελούν αφηρημένα σχήματα τα οποία δεν αντιπροσωπεύουν 

ιδιαίτερες και ξεχωριστές υποκειμενικότητες. Υποστηρίζεται δε, ότι οι γενικεύσεις στις 

οποίες στοχεύει η Κριτική Ψυχολογία μπορούν να επιτευχθούν μόνο σε διυποκειμενικό 

επίπεδο638,639  

Η εργασία αυτή, στο θεωρητικό της πλαίσιο, «δανείζεται» κάποιους από τους όρους 

που εισήγαγε η Κριτική Ψυχολογία, και, στο μεγαλύτερο μέρος της, υιοθετεί το πλαίσιο 

αυτό. Όσον αφορά όμως το μεθοδολογικό πλαίσιο, υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις.  

 
635 Κυριαζή, Ν. (1998). Η Κοινωνιολογική έρευνα. Μια κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα, σ. 31 
636 Holzkamp, K. (1991). Experience of Self and Scientific Objectivity. In Tolman, C. & Maiers, W. (eds), Critical Psychology: 
Contributions to an Historical Science of the Subject, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 65-80, p. 74
637Tolman, W.C. (2006). Critical Psychology: An Overview. In: Tolman, W.C., Mairs, W. (Eds). Critical Psychology. Contributions 
to an Historical Science of the Subject. Cambridge University Press, pp. 1-22, p. 21-22 
638 Tolman, C. (1994). Psychology, Society and Subjectivity. An Introduction to German Critical Psychology. New York: Routledge, 
pp. 141, 142 
639 Holzkamp, K. (1991). Experience of Self and Scientific Objectivity. In Tolman, C. & Maiers, W. (eds), Critical Psychology: 
Contributions to an Historical Science of the Subject, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 65-80, p. 70
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Συγκεκριμένα, υιοθετείται η άποψη ότι η ολοκληρωτική απόρριψη ενός ερευνητικού 

εργαλείου δε συνεισφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της έρευνας. Βέβαια, δεν 

απορρίπτεται η πεποίθηση που εκφράζεται από την Κριτική Ψυχολογία ως προς το ότι 

πιθανόν η ιδιαίτερη υποκειμενικότητα ενός ατόμου να μη διαφαίνεται ξεκάθαρα και 

αποκλειστικά μέσω της στατιστικής. 

Όμως, ο Holzkamp υποστηρίζει και το ότι η υποκειμενικότητα  αναδεικνύεται και 

κατανοείται μόνο μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο που αναπτύσσεται καθώς και διαμέσου 

των διυποκειμενικών συναναστροφών640,641. Κατά συνέπεια, η πολυπληθής ανάδειξη  

του «κοινωνικού πλαισίου» διαμόρφωσης της υποκειμενικότητας των ατόμων που 

αλλάζουν χώρα διαμονής καθώς και των διαντιδράσεων που έχουν με τα γηγενή άτομα, 

μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια της στατιστικής.  

Τουτέστιν, η επιλογή της στατιστικής μεθόδου, θεωρείται ότι εξυπηρετεί μια 

πολυπληθή διερεύνηση ενός πεδίου που δεν έχει ερευνηθεί προηγουμένως, αφού μόνο 

μέσω αυτής, μπορεί να γίνει μια πρώτη «ανίχνευση» ενός τόσου αφηρημένου θέματος 

όπως είναι η έννοια της υποκειμενικότητας. Δηλαδή, για να προχωρήσει η έρευνα προς 

τη μελέτη των ιδιαίτερων υποκειμενικοτήτων χρειάζεται να αναδειχθούν αρχικά κοινά 

στοιχεία, τα οποία αποτελούν «τις κοινωνικές διαμεσολαβήσεις» που δημιουργούν τα 

«κοινά νοήματα642», τα οποία είναι απαραίτητο να εντοπιστούν και να διερευνηθούν 

προτού επιχειρηθεί η ανάδειξη ιδιαίτερων υποκειμενικοτήτων.  

Βέβαια από την άλλη,  σε ταύτιση με την Κριτική Ψυχολογία ως προς το ότι η κάθε 

ιδιαίτερη υποκειμενικότητα δεν μπορεί να μελετηθεί και χωρίς την επαφή με τα ίδια τα 

άτομα καθώς και με τη συμβολή τους στην έρευνα, κρίνεται αναγκαία και η 

ταυτόχρονη διενέργεια συνεντεύξεων. 

Εξάλλου, ακόμα και το ίδιο το πλαίσιο της Κριτικής Ψυχολογίας, μέσω άλλων 

ερευνητών, «επιτρέπει» τη χρήση και ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων, ανάλογα με 

τη φύση του θέματος προς διερεύνηση. Για παράδειγμα, για να καθοριστεί κατά πόσο 

οι γυναίκες που δουλεύουν σε ένα εργοστάσιο και αυτές που δουλεύουν ως προσωπικό 

σε ένα πανεπιστήμιο πληρώνονται διαφορετικά, είναι απαραίτητη η ποσοτική έρευνα. 

Όμως, για να καταγραφούν οι αντιλήψεις, οι σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το 

περιβάλλον της εργασίας τους, βασικές είναι οι ποιοτικές μέθοδοι643.  

 
640 Tolman, C. (1994). Psychology, Society and Subjectivity. An Introduction to German Critical Psychology. New York: Routledge, 
pp. 144 
641 Holzkamp, K. (1991). Experience of Self and Scientific Objectivity. In Tolman, C. & Maiers, W. (eds), Critical Psychology: 
Contributions to an Historical Science of the Subject, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 65-80, p. 70
642 Τα «κοινά νοήματα» και οι «κοινωνικές διαμεσολαβήσεις» υποστηρίζεται από την Κριτική Ψυχολογία ότι μπορούν να 
βοηθήσουν στη μελέτη της κάθε ιδιαίτερης υποκειμενικότητας 
643 Teo, T. (1999a). Methodologies of critical psychology: Illustrations from the field of racism. Annual Review of Critical 
Psychology. 1, 119 – 134, p.. 123 
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Επιπλέον, οι εμπειρίες των ατόμων χρειάζεται να ερευνούνται προσεκτικά και με 

ποιοτικές και με ποσοτικές μεθόδους, για να εντοπίζονται καλύτερα οι αλλαγές που 

επισυμβαίνουν κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της υποκειμενικότητάς τους644. 

Όσον αφορά τη γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, κάτι που απορρίπτει, 

όπως έχει αναφερθεί, η Κριτική Ψυχολογία, η εργασία αυτή δεν κάνει χρήση της 

στατιστικής μεθόδου με πρώτιστο στόχο να  πετύχει γενικεύσεις. Η στατιστική 

θεωρείται ότι βοηθά στην ανίχνευση και στην καταγραφή στοιχείων της 

υποκειμενικότητας των παιδιών που αλλάζουν χώρα διαμονής. 

 Τέλος, στο σημείο αυτό χρειάζεται να τονιστεί ότι η χρήση της κάθε μεθόδου δεν 

είναι απόρροια υιοθέτησης μονομερώς συγκεκριμένων θεωρητικών μοντέλων και 

ερευνητικών πρακτικών. Δηλαδή, η χρήση ποιοτικών μεθόδων δε συνεπάγεται ότι 

υιοθετούνται τα εθνομεθοδολογικά μοντέλα και ερευνητικές πρακτικές, ούτε η χρήση 

ποσοτικών μεθόδων συνεπάγεται ταύτιση με τις επιστημονικές παραδοχές της 

εμπειριοκρατικής θεώρησης στην έρευνα. Η ποσοτική έρευνα χρησιμοποιείται για να 

βρεθούν οι σχέσεις των μεταβλητών της έρευνας, καθώς και για την παραγωγή 

γενικεύσιμων σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό στοιχείων, και η ποιοτική, ως στρατηγική 

για τη συμπλήρωση, διερεύνηση και σε βάθος ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων. 

 

3.3.  Μέσα συλλογής δεδομένων 

 

3.3.1. Τα ερωτηματολόγια 

 

Βασικός στόχος της έρευνας είναι η ανάδειξη της νοηματοδότησης που τα ίδια τα 

άτομα δίνουν στη διαμόρφωση  υποκειμενικότητάς τους, μετά από αλλαγή  χώρας 

διαμονής, υπό συνθήκες μετανάστευσης. Η διαμόρφωση της υποκειμενικότητας των 

παιδιών σε μια νέα χώρα διαμεσολαβείται από πολλούς παράγοντες. Ένας δευτερεύων 

στόχος είναι και η ανάδειξη των διαμεσολαβήσεων αυτών.  

Επομένως, η ομάδα-στόχος της έρευνας είναι τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων τα οποία αλλάζουν χώρα διαμονής και διαβιούν υπό συνθήκες μετανάστευσης.  

Για τις ανάγκες μελέτης της ομάδας στόχου καθώς και για την επίτευξη των στόχων 

της έρευνας θεωρήθηκε αναγκαίος ο καταρτισμός δύο ερωτηματολογίων. Το ένα 

ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε στα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων και το 

 
644 Cabsssa, L. J. (2003). Measuring Acculturation: Where We Are and Where We Need to Go. Hispanic Journal of Behavioral 
Sciences, 25 (2), pp. 127-146. 
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δεύτερο στα γηγενή παιδιά. Δηλαδή, για να εξεταστούν οι διαμεσολαβήσεις που 

διαμορφώνουν την υποκειμενικότητα της ομάδας-στόχου (παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων) θεωρήθηκε αναγκαία η μελέτη των απόψεων των παιδιών της 

χώρας υποδοχής (Ελλάδας ή Κύπρου), αφού η γνώμη και η στάση τους απέναντι στα 

παιδιά της ομάδας στόχου θεωρείται βασική διαμεσολάβηση στη διαμόρφωση της 

υποκειμενικότητας των δεύτερων, στη νέα χώρα διαμονής τους. Εκτός αυτού, η 

χορήγηση ερωτηματολογίου και στα γηγενή παιδιά  εξυπηρετεί ένα ακόμα στόχο. Στα 

δύο ερωτηματολόγια υπάρχει ένα μέρος το οποίο είναι κοινό και στις δύο ομάδες 

παιδιών. Στο μέρος αυτό περιλαμβάνονται ερωτήσεις που αφορούν την αυτοεκτίμηση 

ως προς τη γενικότερη επιτέλεση έργων και τη σχολική επίδοση, τις προσδοκίες των 

σημαντικών άλλων στη ζωή των παιδιών –δάσκαλοι, γονείς, συνομήλικοι-, τις φιλικές 

σχέσεις των παιδιών, καθώς και τις γενικότερες μελλοντικές τους προσδοκίες.  Οι 

ερωτήσεις αυτές θεωρήθηκε ότι αποτελούν βασικό κομμάτι της υποκειμενικότητας του 

κάθε ανθρώπου. Συνεπώς, η ομάδα των γηγενών παιδιών, σε αυτό το μέρος, αποτελεί  

μια «ομάδα ελέγχου» ώστε να γίνει κατορθωτή η εκτίμηση της κατάστασης των 

παιδιών της ομάδας στόχου σε αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς.  

 

3.3.1.1. Στάδια καταρτισμού των ερωτηματολογίων 

 

Για την εύρεση κατάλληλων μεταβλητών ως προς το υπό μελέτη θέμα έγινε εκτενής 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Για να βρεθεί όμως η κατάλληλη προσαρμογή των 

ερωτήσεων για τις συγκεκριμένες ηλικίες προς μελέτη, καθώς και για να διερευνηθούν 

οι αντιδράσεις των παιδιών στα υπό μελέτη θέματα, ακολουθήθηκαν συγκεκριμένα 

στάδια εργασίας. 

 

3.3.1.1.1. Διεξαγωγή διερευνητικών συνεντεύξεων για την κατάρτιση 

δοκιμαστικού ερωτηματολογίου 

 

Αρχικά διενεργήθηκαν διερευνητικές συνεντεύξεις σε παιδιά Δ’, Ε’ και Στ’ 

δημοτικού. Από κάθε τάξη επιλέχθηκαν τυχαία, δύο κορίτσια (το ένα με Έλληνες γονείς 

και το άλλο με γονείς από άλλες χώρες) και δύο αγόρια (ελληνικής και άλλης 

καταγωγής). Οι συνεντεύξεις είχαν ημι-δομημένη μορφή και περιείχαν ερωτήσεις για 

την καθημερινή ζωή των παιδιών, για τις εμπειρίες τους στο σχολείο, καθώς και για τις 

επαφές τους με τα παιδιά από την Ελλάδα ή από άλλες χώρες αντίστοιχα. Στόχος των 

συνεντεύξεων ήταν η διερεύνηση των απόψεων των παιδιών ώστε να καταρτιστούν 
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ερωτηματολόγια, τα οποία θα δίνονταν για μια πρώτη δοκιμή ως προς την 

καταλληλότητά τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων για το θέμα προς μελέτη. 

Έπειτα από την εξέταση των αποτελεσμάτων από τις συνεντεύξεις, έγινε 

καταρτισμός ενός ερωτηματολογίου, το οποίο χορηγήθηκε δοκιμαστικά σε δείγμα 70 

παιδιών Δ’, Ε’ και Στ δημοτικού, σχολείων της Πάτρας, το Νοέμβριο του 2007. Τα 

αποτελέσματα της χορήγησης αυτού του ερωτηματολογίου έδωσαν πολύ χαμηλές τιμές 

αξιοπιστίας και η διεξαγωγή διερευνητικών παραγοντικών αναλύσεων δεν έδινε τους 

αναμενόμενους παράγοντες. Κατά συνέπεια, το ερωτηματολόγιο κρίθηκε ακατάλληλο 

για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Επίσης, μία από τις δυσκολίες που αναδύθηκαν 

ήταν και η μη ετοιμότητα των παιδιών της Δ’ δημοτικού να ανταποκριθούν σε 

ερωτήσεις της επιδιωκόμενης για την παρούσα έρευνα μορφής, γι’ αυτό και 

αποκλείστηκε η  συμμετοχή παιδιών αυτής της ηλικίας από την έρευνα.  

Το επόμενο στάδιο ήταν η εξέταση των λαθών, των παραλείψεων και των 

προβλημάτων του πρώτου δοκιμαστικού ερωτηματολογίου και ο καταρτισμός νέου,  

προς εξέταση και δοκιμή. Σημειώνεται ότι το πρώτο ερωτηματολόγιο ήταν κοινό για τα 

γηγενή παιδιά και τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, και αυτό φάνηκε να 

είναι ένα από τα μεγάλα μειονεκτήματά του.  

 

3.3.1.1.2. Διαμόρφωση νέου ερωτηματολογίου και πιλοτική χορήγησή του 

 

Η επόμενη προσπάθεια αφορά τη δημιουργία δύο ξεχωριστών ερωτηματολογίων. Το 

ένα ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε παιδιά που έχουν και τους δύο γονείς τους 

Έλληνες  (γηγενείς μαθητές/τριες) και το άλλο στα παιδιά που και οι δύο τους γονείς 

κατάγονται από άλλη χώρα (μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων).  

Τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν δοκιμαστικά σε Ελλάδα και Κύπρο, σε μαθητές 

και μαθήτριες που είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα με το δείγμα της έρευνας. 

Η δοκιμαστική χορήγηση στην Ελλάδα έγινε σε δείγμα 200 παιδιών Ε’ και Στ’ 

δημοτικού, τα οποία φοιτούσαν σε σχολεία της Πάτρας, τον Ιανουάριο του 2008, από 

τα οποία τα 100 είχαν ελληνική καταγωγή και τα υπόλοιπα 100 καταγωγή από άλλες 

χώρες. Η δοκιμαστική χορήγηση στην Κύπρο έγινε σε δείγμα 120 (60 γηγενή παιδιά  

και 60 παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων) παιδιών της Ε’ και Στ’ τάξης, τον 

Απρίλιο του 2008. 
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3.3.1.1.2.1. Δείκτες αξιοπιστίας του νέου δοκιμαστικού ερωτηματολογίου 

 

Και στις δύο περιπτώσεις –Ελλάδα και Κύπρος- υπήρξε εξαγωγή ικανοποιητικών 

βαθμών αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας, με χρήση του δείκτη alpha του Cronbach645.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας, το ερωτηματολόγιο για τα γηγενή παιδιά έδωσε στο 

σύνολό του (περιλαμβανομένων όλων των ερωτήσεων) αξιοπιστία εσωτερικής 

συνέπειας alpha του Cronbach, α= 0.816.  Στο ίδιο ερωτηματολόγιο αλλά εξετάζοντας 

την αξιοπιστία ανά μέρος, το Α΄ μέρος το οποίο περιείχε κοινές ερωτήσεις και για τις 

δύο ομάδες παιδιών έδωσε αξιοπιστία α= 0.747 καθώς και το μέρος Β’ που περιείχε 

ερωτήσεις αποκλειστικά για γηγενή παιδιά έδωσε αξιοπιστία α=0.717. Όσον αφορά το 

ερωτηματολόγιο για παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, το σύνολο των 

ερωτήσεών του έδωσε αξιοπιστία α=0.886, το μέρος Α’ α=0.747 και το μέρος Β’ 

α=0.798. 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αξιοπιστίας alpha Cronbach της πιλοτικής χορήγησης των 

ερωτηματολογίων σε κάθε χώρα 

 

                Για γηγενή παιδιά                             Συντελεστής α                 

Ελλάδα  

Ολόκληρο .816 

Μέρος Α’ .747 

Μέρος Β’ .717 

Κύπρος  

Ολόκληρο .775 

Μέρος Α’ .804 

Μέρος Β’ .600 

               Για παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

Ελλάδα  

Ολόκληρο .886 

Μέρος Α’ .747 

Μέρος Β’ .798 

Κύπρος  

Ολόκληρο .858 

Μέρος Α’ .804 

Μέρος Β’ .742 

                                                 
645 Η δομή των ερωτηματολογίων και το είδος της κλίμακας των δηλώσεων επέβαλε τη χρήση της εξέτασης αξιοπιστίας 
«εσωτερικής συνέπειας» με τη χρήση του δείκτη alpha του Cronbach, αφού ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που 
οι επιλογές είναι περισσότερες των δύο και διαβαθμιστικής κλίμακας (Παρασκευόπουλος, 1993 (Τόμος 2), σελ 74; Αλεξόπουλος, 
2004; Cohen, Manion & Morrison, 2008). 
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Στην περίπτωση της δοκιμαστικής χορήγησης των ερωτηματολογίων στην Κύπρο 

παρατηρήθηκαν ικανοποιητικοί δείκτες αξιοπιστίας και σε αυτή την περίπτωση. 

Συγκεκριμένα, στο ερωτηματολόγιο για γηγενή παιδιά, οι δείκτες αξιοπιστίας που 

βρέθηκαν ήταν για το σύνολο του ερωτηματολογίου α=0.775, για το μέρος Α’ α=0.804 

και για το μέρος Β’, α=0.600. Το ερωτηματολόγιο για παιδιά με καταγωγή από άλλες 

χώρες έδωσε αξιοπιστία στο συνολικό ερωτηματολόγιο α=0.858, στο μέρος Α’ α=0.804 

και στο μέρος Β’ α=0.762. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

εξέτασης της αξιοπιστίας σε κάθε χώρα ξεχωριστά. 

 

 

3.3.1.1.2.2. Εξέταση εγκυρότητας του νέου δοκιμαστικού ερωτηματολογίου 

 

Για τον έλεγχο της εγκυρότητας των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε ως μία από τις 

μεθόδους η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής με χρήση του ελέγχου της 

παραγοντικής δομής των ερωτηματολογίων, μέσω διερευνητικών παραγοντικών 

αναλύσεων646. Επιπρόσθετα, η επίτευξη εγκυρότητας έγινε προσπάθεια να διασφαλιστεί 

και με δοκιμαστικές συνεντεύξεις σε δείγμα παιδιών με παρόμοια χαρακτηριστικά με 

αυτό της έρευνας, καθώς και με το ότι η σύνταξη των ερωτηματολογίων έγινε με βάση 

τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπως παρουσιάστηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο της 

παρούσας εργασίας.  Η εγκυρότητα, επίσης, έγινε προσπάθεια να επιτευχθεί και μέσω 

της προσεκτικής δειγματοληψίας, καθώς και με τη μετέπειτα κατάλληλη στατιστική 

διαχείριση των δεδομένων647. 

Μία λοιπόν από τις μεθόδους για την επίτευξη της εγκυρότητας των 

ερωτηματολογίων στις πρώτες αυτές δοκιμαστικές μετρήσεις με μικρότερα δείγματα, 

είναι η διεξαγωγή διερευνητικών παραγοντικών αναλύσεων για το κάθε μέρος του 

ερωτηματολογίου. Και στις δύο χώρες, οι μεταβλητές των ερωτηματολογίων 

ομαδοποιήθηκαν με αρκετά ικανοποιητικές φορτίσεις σε υπερμεταβλητές (παράγοντες) 

οι οποίοι συμβαδίζουν με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αλλά και με τους παράγοντες 

που στοχεύει η συγκεκριμένη έρευνα να μελετήσει.  

Για το κάθε μέρος του ερωτηματολογίου διεξήχθη ξεχωριστή παραγοντική ανάλυση. 

Δηλαδή, για το κοινό μέρος Α’ των ερωτηματολογίων, για το μέρος Β’ που αφορά 
 

646 Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής περιλαμβάνει την παραγοντική εγκυρότητα, τη συγκλίνουσα εγκυρότητα, τη 
διακρίνουσα εγκυρότητα και την εγκυρότητα σε σχέση με τη θεωρητική υπόθεση. Ακόμα, ο έλεγχος της παραγοντικής δομής ενός 
πολυδιάστατου ψυχομετρικού μέσου, γίνεται με διερευνητική ή επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (Μακρή-Μπότσαρη, 2001, σ. 
156). Στην παρούσα περίσταση επιλέχθηκε η εύρεση της εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής, με έλεγχο της παραγοντικής 
δομής των ερωτηματολογίων μέσω διερευνητικών παραγοντικών αναλύσεων. 
647 Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K.  (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 176 
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τους/τις γηγενείς μαθητές/τριες και για το μέρος Β’ για τους/τις μαθητές/ριες 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. Οι περισσότερες μεταβλητές ομαδοποιήθηκαν 

σχεδόν με τον ίδιο τρόπο και στις δύο χώρες.  

Όσον αφορά το πιλοτικό ερωτηματολόγιο στην Ελλάδα, το πρώτο κοινό μέρος του, 

έδωσε 6 παράγοντες.  Οι φορτίσεις των μεταβλητών σε κάθε παράγοντα ήταν από 

μέτριες μέχρι ψηλές αφού κινούνται στις τιμές από 0,315 ως 0,841. Οι παράγοντες που 

δημιουργήθηκαν ερμηνεύουν συνολικά περίπου το 55% της διακύμανσης. Οι 

παράγοντες καθώς και οι μεταβλητές με τις φορτίσεις τους στον κάθε παράγοντα από 

το μέρος Α’ των ερωτηματολογίων φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα 2.  

Οι ερωτήσεις σχετικά με τις φιλικές σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες 

ομαδοποιήθηκαν μαζί στον παράγοντα 1, οι ερωτήσεις που αφορούσαν την  

αυτοεκτίμηση και την εκτίμηση των σημαντικών άλλων ομαδοποιήθηκαν μαζί στον 

παράγοντα 2, αυτές που αφορούν τις φιλικές σχέσεις με άτομα από την Ελλάδα 

δημιούργησαν τον παράγοντα 3, οι μεταβλητές που σχετίζονται με τις μελλοντικές 

προσδοκίες μαζεύονται στον παράγοντα 4, οι μεταβλητές που σχετίζονται με τα 

συναισθήματα για το σχολικό κλίμα στον παράγοντα 5 και οι μεταβλητές που 

σχετίζονται με το πώς προσλαμβάνονται οι ενέργειες του δασκάλου δημιουργούν τον 

παράγοντα 6.  
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Πίνακας 2: Διερευνητική Παραγοντική ανάλυση στο κοινό μέρος Α΄ των 

δοκιμαστικών ερωτηματολογίων στην Ελλάδα 

 

Παράγοντες/ 
Μεταβλητές 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

28.Νιώθω άνετα με τους φίλους μου από άλλη χώρα                       .805      
26.Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από άλλη χώρα                     .802      
24.Εμπιστεύομαι τους φίλους μου που είναι από άλλη χώρα          .791      
22.Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι από άλλη χώρα                            .706      
20.Οι φίλοι μου εκτός σχολείου είναι από άλλη χώρα                      .690      
18.Στο σχολείο κάνω παρέα με παιδιά από άλλες χώρες                  .520      
1.Είμαι καλός στα μαθήματα του σχολείου                                        .841     
2.Νιώθω ευχαριστημένος με τον εαυτό μου                                       .508     
3.Όταν αναλαμβάνω κάτι τα καταφέρνω                                           .556     
4.Οι γονείς μου πιστεύουν ότι είμαι καλός μαθητής                          .768     
7.Ο δάσκαλός μου πιστεύει ότι είμαι καλός μαθητής                       .806     
9.Ο δάσκαλός μου περιμένει να τα πηγαίνω καλά στα 
μαθήματα 

 .315     

11.Οι συμμαθητές μου πιστεύουν ότι τα καταφέρνω στα 
μαθήματα                                                                                              

 .744     

27.Νιώθω άνετα με τους φίλους μου που είναι από την Ελλάδα       .794    
25.Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από την Ελλάδα                     .595    
23.Εμπιστεύομαι τους φίλους μου που είναι από την Ελλάδα           .760    
21.Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι Έλληνες                                         .730    
19.Οι φίλοι μου εκτός σχολείου είναι από την Ελλάδα                      .445    
17.Στο σχολείο κάνω παρέα με παιδιά που είναι από την 
Ελλάδα                                

  .641    

5.Οι γονείς μου ενδιαφέρονται για την πρόοδό μου                             .643   
6.Οι γονείς μου θέλουν να σπουδάσω όταν μεγαλώσω                        .650   
13.Είναι σημαντικό να είμαι καλός στα μαθήματα                              .551   
14.Αν τα πάω καλά στο σχολείο θα έχω μια καλή δουλειά όταν 
μεγαλώσω 

   .779   

12.Οι συμμαθητές μου με συμπαθούν                                                    .556  
15.Νιώθω άνετα να ρωτήσω στην τάξη για κάτι που δεν  
καταλαβαίνω                                                                                       

    .539  

16.Νιώθω ωραία στο σχολείο                                                                 .553  
8.Οδάσκαλός μου ενδιαφέρεται για μένα                                               .690 
10.Οι δάσκαλοι είναι δίκαιοι με όλα τα παιδιά                                     .612 
       
Ερμηνευόμενη διασπορά (%) 16.8 14.2 9.2 6.7 4.7 4.3 
Αθροιστική διασπορά 16.8 31,0 40,2 46,9 51,6 55,9 

 

Το μέρος Β’ του ερωτηματολογίου για παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

έδωσε πέντε παράγοντες και οι φορτίσεις των μεταβλητών κυμάνθηκαν από 0,358 ως 

0,846. Αναλυτικά, οι παράγοντες, οι μεταβλητές που τους αποτελούν, και οι φορτίσεις 

τους παρουσιάζονται στον πίνακα 3. 

Από τον πίνακα 3 φαίνεται ότι στον παράγοντα 1 ομαδοποιήθηκαν οι μεταβλητές 

που σχετίζονται με τη χώρα προέλευσης, στον παράγοντα 2 ομαδοποιήθηκαν 

μεταβλητές που αφορούν συναισθήματα προς τη χώρα υποδοχής, στον τρίτο παράγοντα 

οι συνήθειες που αφορούν τη χώρα υποδοχής, στον παράγοντα 4 συνήθειες που 

αφορούν τη χώρα προέλευσης και τέλος, στον παράγοντα 5, συνήθειες της χώρας 

υποδοχής. 
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Πίνακας 3: Διερευνητική Παραγοντική ανάλυση στο Μέρος Β’ του δοκιμαστικού 

ερωτηματολογίου για παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στην Ελλάδα 

 

Παράγοντες/ 
Μεταβλητές 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

25.Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τη γλώσσα της χώρας  
των γονιών μου                

.427     

23.Με την οικογένειά μου μιλώ τη γλώσσα της χώρας των  
γονιών μου 

.764     

21.Ξέρω τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου .824     
19.Διαβάζω περιοδικά της χώρας των γονιών μου  .621     
17.Βλέπω τηλεόραση της χώρας των γονιών μου .773     
15.Ακούω μουσική της χώρας των γονιών μου .704     
12.Πρέπει να ξέρω πράγματα για τη χώρα των γονιών μου        .640     
11.Νιώθω άνετα να μιλώ στους άλλους για τη χώρα των 
γονιών μου 

.577     

10.Γνωρίζω την ιστορία της χώρας των γονιών μου                   .689     
9.Είμαι περήφανος για τη χώρα των γονιών μου                         .476     
1.Νιώθω ότι είμαι Έλληνας                                                            .628    
2.Είμαι περήφανος που ζω στην Ελλάδα                                       .837    
3.Είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου στην Ελλάδα                .846    
8.Είναι σημαντικό να ξέρω την ιστορία της Ελλάδας                  .824    
24.Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τα ελληνικά                             .640    
14.Ακούω ελληνική μουσική                                                           .481    
20.Ξέρω την ελληνική γλώσσα                                                        .545   
22.Στο σπίτι με την οικογένειά μου μιλώ ελληνικά                       .476   
26.Προτιμώ να μιλώ ελληνικά με τους φίλους από τη χώρα 
των γονιών μου                                                                               

  .777   

6.Τα παιδιά από την Ελλάδα συμπαθούν τα παιδιά από άλλη 
χώρα                                                                                                 

  .391   

7.Οι δάσκαλοι στο σχολείο συμπαθούν τα παιδιά από άλλη 
χώρα                                   

  .446   

13.Πηγαίνω στη χώρα των γονιών μου                                            .611  
27.Προτιμώ να μιλώ τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου 
με τους φίλους μου που είναι από την ίδια χώρα                         

   .507  

16.Βλέπω ελληνική τηλεόραση                                                         .609 
18.Διαβάζω ελληνικά περιοδικά                                                        .554 
      
Ερμηνευόμενη διασπορά(%) 21,5 19,5 8,5 7,0 5,8 
Αθροιστική διασπορά 21,5 41,0 49,5 56,5 62,3 

 

Οι δύο τελευταίοι παράγοντες αποτελούνται από μικρό αριθμό μεταβλητών, και 

αυτό παρόλο που προβληματίζει, αποδίδεται ίσως στο μικρό δείγμα της δοκιμαστικής 

χορήγησης.  Γενικά όμως, οι δημιουργηθέντες παράγοντες πλησιάζουν σε μεγάλο 

βαθμό τους παράγοντες που ήδη υπήρχαν υπόψιν ως προς τη δημιουργία του 

ερωτηματολογίου, γι’ αυτό και το μέρος Β’ του ερωτηματολογίου διατηρήθηκε 

αυτούσιο και στο τελικό χορηγηθέν ερωτηματολόγιο. 

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να αναφερθεί ότι δύο από τις 27 ερωτήσεις του Β’ 

μέρους του ερωτηματολογίου για παιδιά από άλλες χώρες ομαδοποιούνταν μεν, αλλά 

με πολύ μικρές φορτίσεις (μικρότερες του .300) στον παράγοντα 1, γι’ αυτό και δεν 

αναγράφονται στον πίνακα 3. Παρόλο που οι φορτίσεις τους ήταν τόσο μικρές, δεν 
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αφαιρέθηκαν από το τελικό ερωτηματολόγιο, λόγω του περιεχομένου τους, που τις 

κάνει  χρήσιμες για το υπό διερεύνηση θέμα.  

Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση του μέρους Β’ του δοκιμαστικού 

ερωτηματολογίου για γηγενή παιδιά στην Ελλάδα έδωσε τρεις παράγοντες. Οι 

φορτίσεις των μεταβλητών στους τρεις παράγοντες κυμάνθηκαν από 0,300 έως 0,842 

ερμηνεύοντας το 58% περίπου της διασποράς. Οι παράγοντες και  οι φορτίσεις των 

μεταβλητών παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 4. 

 

Πίνακας 4: Διερευνητική Παραγοντική ανάλυση στο Μέρος Β’ του δοκιμαστικού 

ερωτηματολογίου για γηγενή παιδιά, στην Ελλάδα 

 

Παράγοντες/ 

Μεταβλητές 

 

1 

 

2 

 

3 

3.Στο σχολείο, λέμε άσχημα πράγματα για τα παιδιά από άλλες χώρες                    .557 
5.Με ενοχλεί που τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες           .418  
11.Μένουμε πίσω στα μαθήματα όταν έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην .842  
12.Θα προτιμούσα να μην έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην Ελλάδα                 .813  
13.Τα παιδιά από άλλες χώρες δημιουργούν προβλήματα στην τάξη                       .810  
6.Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί μαθητές                                                       .722 
7.Τα παιδιά από άλλες χώρες μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα                              .667 
8.Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι τα παιδιά από άλλες χώρες είναι  .667 
9.Τα παιδιά από άλλες χώρες καταλαβαίνουν τα μαθήματα στην τάξη                     .620 
10.Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι φρόνιμα στην τάξη                                            .300 
14.Μου αρέσει όταν έχουμε στην τάξη παιδιά από άλλες χώρες                                 .679 
1.Μου αρέσει που στην Ελλάδα έχουμε παιδιά από άλλες χώρες                               .627 
2.Τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες είναι διαφορετικά                                    .764
4. Τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες από εμάς                     .749
   
Ερμηνευόμενη διασπορά(%) 31,0 17,0 9,8
Αθροιστική διασπορά 31,0 48,0 57,8
 

Ο πρώτος παράγοντας, όπως φαίνεται στον πίνακα 4, περιλαμβάνει μεταβλητές που 

αφορούν την αρνητική γνώμη για τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, ο 

παράγοντας 2 ερωτήσεις με θετική κατεύθυνση προς τα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων και ο τρίτος, ερωτήσεις που αναφέρονται στη διαφορετικότητα 

των παιδιών αυτών. 

Τα δύο ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν δοκιμαστικά και στην Κύπρο. Όσον αφορά 

λοιπόν το Α’ μέρος, το οποίο είναι κοινό και στα δύο ερωτηματολόγια, κατά τη 

δοκιμαστική χορήγησή του εξήχθησαν πέντε παράγοντες, με φορτίσεις από 0,390 ως 

0,811 ερμηνεύοντας περίπου το 54%  της διασποράς. Οι παράγοντες και οι φορτίσεις 

των μεταβλητών φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα 5. 
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Πίνακας 5: Διερευνητική Παραγοντική ανάλυση του κοινού μέρους Α' των 

δοκιμαστικών ερωτηματολογίων στην Κύπρο 

 

Παράγοντες/ 
Μεταβλητές 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1.Είμαι καλός στα μαθήματα του σχολείου                                          .811     
2.Νιώθω ευχαριστημένος με τον εαυτό μου  .639     
3.Όταν αναλαμβάνω κάτι τα καταφέρνω                                            .632     
4.Οι γονείς μου πιστεύουν ότι είμαι καλός μαθητής                            .749     
5.Οι γονείς μου ενδιαφέρονται για την πρόοδό μου                             .501       
7.Ο δάσκαλός μου πιστεύει ότι είμαι καλός μαθητής                         .722     
11.Οι συμμαθητές μου πιστεύουν ότι τα καταφέρνω στα  
μαθήματα                                                                                                

.800     

12.Οι συμμαθητές μου με συμπαθούν                                                   .528     
15.Νιώθω άνετα να ρωτήσω στην τάξη για κάτι που δεν  
καταλαβαίνω                                                                                           

.463       

27.Νιώθω άνετα με τους φίλους μου που είναι από την Κύπρο           .742    
25.Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από την Κύπρο                        .587    
23.Εμπιστεύομαι τους φίλους μου που είναι από την Κύπρο               .632    
21.Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι Κύπριοι                                           .300    
19.Οι φίλοι μου εκτός σχολείου είναι από την Κύπρο                          .763    
17.Στο σχολείο κάνω παρέα με παιδιά που είναι από την Κύπρο        .531    
28.Νιώθω άνετα με τους φίλους μου από άλλη χώρα                          .773   
26.Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από άλλη χώρα                         .653   
24.Εμπιστεύομαι τους φίλους μου που είναι από άλλη χώρα              .685   
22.Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι από άλλη χώρα                                .617   
20.Οι φίλοι μου εκτός σχολείου είναι από άλλη χώρα                           .737   
18.Στο σχολείο κάνω παρέα με παιδιά από άλλες χώρες                      .709   
13.Είναι σημαντικό να είμαι καλός στα μαθήματα                                .393  
8.Ο δάσκαλός μου ενδιαφέρεται για μένα                                              .765  
9.Ο δάσκαλός μου περιμένει να τα πηγαίνω καλά στα μαθήματα        .616  
6.Οι γονείς μου θέλουν να σπουδάσω όταν μεγαλώσω         .390  
16.Νιώθω ωραία στο σχολείο                                                                    .700
10.Οι δάσκαλοι είναι δίκαιοι με όλα τα παιδιά                                       .681
      
Ερμηνευόμενη διασπορά(%)   22,9 11,7 8,0 6,0 5,2 
Αθροιστική διασπορά 22,9 34,6 42,6 48,6 53,8 
 

Οι πρώτοι τρεις παράγοντες ταυτίζονται σχεδόν με αυτούς που βρέθηκαν και στο 

αντίστοιχο δοκιμαστικό μέρος του ερωτηματολογίου στην Ελλάδα, και αφορούν  τις 

φιλικές σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες στον παράγοντα 3, την αυτοεκτίμηση και 

εκτίμηση των σημαντικών άλλων στον παράγοντα 1 και αυτές που αφορούν τις φιλικές 

σχέσεις με άτομα από την Κύπρο  στον παράγοντα 2. Ο παράγοντας 4 περιλαμβάνει 

μεταβλητές που σχετίζονται με τις μελλοντικές προσδοκίες και τέλος, ο παράγοντας 5 

περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν το σχολικό κλίμα. 

Το δοκιμαστικό της Κύπρου στο κοινό μέρος Α’ των ερωτηματολογίων έδωσε ένα 

παράγοντα λιγότερο από της Ελλάδας. Βέβαια, οι περισσότεροι παράγοντες 
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περιλαμβάνουν σχεδόν τις ίδιες μεταβλητές. Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε ότι ίσως 

οφείλεται στο μικρότερο δοκιμαστικό δείγμα, γι’ αυτό και δεν έγινε κάποια αλλαγή, 

δεδομένου ότι το ερωτηματολόγιο στη βασική χορήγησή του για την τελική έρευνα θα 

δινόταν σε μεγαλύτερο δείγμα. 

Το Β’ μέρος του δοκιμαστικού ερωτηματολογίου που αφορά τα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων έδωσε 5 παράγοντες οι οποίοι ερμηνεύουν περίπου το 58% της 

διασποράς. Οι φορτίσεις των μεταβλητών στους παράγοντες κυμάνθηκαν από 0,321 ως 

880 και παρουσιάζονται στον πίνακα 6. 

 

Πίνακας 6: Διερευνητική Παραγοντική ανάλυση του Μέρους Β' του δοκιμαστικού 

ερωτηματολογίου για παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στην Κύπρο 

 

Παράγοντες/ 
Μεταβλητές  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

20.Ξέρω την ελληνική γλώσσα                                                        .465     
22.Στο σπίτι με την οικογένειά μου μιλώ ελληνικά                      .713     
26.Προτιμώ να μιλώ ελληνικά με τους φίλους από τη χώρα 
των γονιών μου                                                                                 

.685     

18.Διαβάζω ελληνικά περιοδικά                                                     .736     
16.Βλέπω κυπριακή τηλεόραση                                                      .631     
14.Ακούω ελληνική μουσική                                                           .614     
23.Με την οικογένειά μου μιλώ τη γλώσσα της χώρας των 
γονιών μου                                                                                         

 .835    

21.Ξέρω τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου                             .857    
17.Βλέπω τηλεόραση της χώρας των γονιών μου                          .702    
15.Ακούω μουσική της χώρας των γονιών μου                              .621    
13.Πηγαίνω στη χώρα των γονιών μου                                           .643      
1.Νιώθω ότι είμαι Κύπριος                                                              .607   
2.Είμαι περήφανος που ζω στην Κύπρο                                           .880   
3.Είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου στην Κύπρο                    .794   
8.Είναι σημαντικό να ξέρω την ιστορία της Κύπρου                      .695   
24.Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τα ελληνικά                               .424   
6.Τα παιδιά στην Κύπρο συμπαθούν τα παιδιά από άλλη 
χώρα                                                                                                   

  .658   

7.Οι δάσκαλοι στο σχολείο συμπαθούν τα παιδιά από άλλη 
χώρα                                                                                                  

  .441   

19.Οι φίλοι μου εκτός σχολείου είναι από την Κύπρο                     .321   
27.Προτιμώ να μιλώ τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου 
με τους φίλους μου που είναι από την ίδια χώρα                           

   .421  

25.Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τη γλώσσα των γονιών μου      .500  
12.Πρέπει να ξέρω πράγματα για τη χώρα των γονιών μου            .516  
9.Είμαι περήφανος για τη χώρα των γονιών μου                             .720  
10.Γνωρίζω την ιστορία της χώρας των γονιών μου                         .696 
11.Νιώθω άνετα να μιλώ στους άλλους για τη χώρα των 
γονιών μου                                                                                         

    .643 

      
Ερμηνευόμενη διασπορά(%) 21,0 17,7 7,3 6,4 5,3 
Αθροιστική διασπορά 21,0 38,7 46,0 52,4 57,7 

 

Παρόμοια με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης παραγοντικής ανάλυσης στην 

Ελλάδα, στον παράγοντα 2 ομαδοποιήθηκαν μεταβλητές που σχετίζονται με τη χώρα 
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προέλευσης, στον παράγοντα 3 ομαδοποιήθηκαν μεταβλητές που αφορούν 

συναισθήματα προς τη χώρα υποδοχής, στον πρώτο παράγοντα οι συνήθειες που 

αφορούν τη χώρα υποδοχής, στον παράγοντα 4 συνήθειες που αφορούν τη χώρα 

προέλευσης και στον παράγοντα 5 ερωτήσεις σχετικές με τη χώρα υποδοχής.  

Τέλος, στη δοκιμαστική χορήγηση του ερωτηματολογίου σε γηγενή παιδιά στην 

Κύπρο, το δεύτερο μέρος του έδωσε τρεις παράγοντες, με φορτίσεις από 0,438 ως 0,823 

και που ερμηνεύουν περίπου το 61% της διασποράς.  Τα στοιχεία αυτά φαίνονται στον 

πίνακα 7. 

 

Πίνακας 7: Διερευνητική Παραγοντική ανάλυση του μέρους Β' του δοκιμαστικού 

ερωτηματολογίου για γηγενή παιδιά στην Κύπρο 

 

Παράγοντες/ 
Μεταβλητές 

 
1 

 
2 

 
3 

6.Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί μαθητές                                  .808   
7.Τα παιδιά από άλλες χώρες μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα        .724   
8.Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί 
στα μαθήματα                                                                                              

.742   

9.Τα παιδιά από άλλες χώρες καταλαβαίνουν τα μαθήματα στην 
τάξη                                                                                                              

.789   

10.Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι φρόνιμα στην τάξη                         .729   
14.Μου αρέσει όταν έχουμε στην τάξη παιδιά από άλλες χώρες            .610   
1.Μου αρέσει που στην Κύπρο έχουμε παιδιά από άλλες χώρες            .650   
5.Με ενοχλεί που τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές 
συνήθειες                                                                                 

 .802  

11.Μένουμε πίσω στα μαθήματα όταν έχουμε παιδιά από άλλες 
χώρες στην τάξη μας                                                                          

 .438  

12.Θα προτιμούσα να μην έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην 
Κύπρο                                                                                                   

 .785  

13.Τα παιδιά από άλλες χώρες δημιουργούν προβλήματα στην τάξη     .787  
2.Τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες είναι διαφορετικά               .815 
3.Στο σχολείο, λέμε άσχημα πράγματα για τα παιδιά από άλλες 
χώρες                                                                                                            

  .619 

4. Τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες από 
εμάς                                                                                                               

  .823     

    
Ερμηνευόμενη διασπορά(%) 34,5 16,6 10,0 
Αθροιστική διασπορά 34,5 51,1 61,1 

 

Οι παράγοντες είναι σχεδόν ταυτόσημοι με αυτούς που βρέθηκαν στο αντίστοιχο 

δοκιμαστικό δείγμα της Ελλάδας. Ο δεύτερος παράγοντας περιλαμβάνει αρνητικές 

δηλώσεις για τα παιδιά από άλλες χώρες, ο πρώτος θετικές δηλώσεις και ο τρίτος, 

δηλώσεις για τη διαφορετικότητα των παιδιών αυτών. 

Οι δείκτες αξιοπιστίας καθώς και οι παραγοντικές αναλύσεις στις δοκιμαστικές 

χορηγήσεις των δύο πιλοτικών ερωτηματολογίων έδωσαν ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. Κατόπιν αυτού, η ποσοτική έρευνα της εργασίας διεξήχθη στο τελικό 
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δείγμα με τα δύο αυτά ερωτηματολόγια χωρίς να γίνει μεταβολή σε κάποιο στοιχείο 

τους.  

 

3.3.1.2. Τελικά ερωτηματολόγια: αναλυτική περιγραφή και τελικοί δείκτες 

αξιοπιστίας και εγκυρότητας 

 

Τα τελικά ερωτηματολόγια διατήρησαν όλες τις ερωτήσεις που είχαν δοκιμαστεί τη 

δεύτερη φορά σε Ελλάδα και Κύπρο. Ακολούθως, περιγράφονται αναλυτικά οι 

δηλώσεις που περιέχονται στο καθένα και ο σκοπός ύπαρξής τους.   

Επιπρόσθετα, γίνεται παρουσίαση της αξιοπιστίας που έδωσε στα τελικά δείγματα 

της Ελλάδας και της Κύπρου το κάθε ερωτηματολόγιο στο σύνολό του, καθώς και το 

κάθε ξεχωριστό μέρος του. Επίσης, παρουσιάζεται και η αξιοπιστία που παρουσίασε ο 

κάθε παράγοντας από τις διερευνητικές παραγοντικές αναλύσεις, οι οποίες αποτέλεσαν 

έναν από τους τρόπους  ανίχνευσης της εγκυρότητας στα μέρη των δοθέντων 

ερωτηματολογίων. 

 

3.3.1.2.1. Περιγραφή ερωτηματολογίων 

 

Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας, όπως ήδη έχει αναφερθεί, σχεδιάστηκαν 

και χορηγήθηκαν δύο ερωτηματολόγια. Το ένα ερωτηματολόγιο δόθηκε προς 

συμπλήρωση στα παιδιά που και οι δύο γονείς τους είχαν ελληνική καταγωγή (γηγενείς 

μαθητές και μαθήτριες) και το δεύτερο, στα παιδιά των οποίων και οι δύο γονείς 

κατάγονται από άλλες χώρες (μαθητές και μαθήτριες πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων). Τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν στην Ελλάδα και την Κύπρο με την ίδια 

μορφή ώστε να είναι δυνατή η μετέπειτα σύγκρισή τους. Η μόνη διαφοροποίηση ήταν 

στην αναφορά της χώρας. Δηλαδή, όπου τα ερωτηματολόγια αναφέρονταν στην 

Ελλάδα, στο δείγμα της Κύπρου  η αναφορά γινόταν στην Κύπρο. 

Το κάθε ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε τέσσερις ομάδες δηλώσεων. Η πρώτη 

ομάδα περιείχε ερωτήσεις για τα δημογραφικά στοιχεία των υποκειμένων, όπως το 

φύλο, η ηλικία, η τάξη φοίτησης, η χώρα γέννησης καθώς και το επάγγελμα του πατέρα 

και της μητέρας. Στο ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν σε μαθητές/τριες πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων υπήρχαν οι επιπρόσθετες ερωτήσεις για τη χώρα γέννησης του 

πατέρα και της μητέρας του κάθε παιδιού, καθώς και τα χρόνια φοίτησης στο ελληνικό 

σχολείο.  
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Η δεύτερη ομάδα ερωτήσεων στο κάθε ερωτηματολόγιο αποτελεί το μέρος Α΄, το 

οποίο είναι κοινό και στα δύο ερωτηματολόγια. Το μέρος αυτό αποτελείται από 28 

δηλώσεις στις οποίες τα παιδιά καλούνται να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας τους με 

την καθεμία από αυτές. Οι δηλώσεις είναι χωρισμένες σε κλίμακα τύπου  Likert και 

έχουν πενταβάθμια διαβάθμιση ως προς τη συμφωνία με την κάθε δήλωση, της μορφής: 

«Πάρα πολύ», «Πολύ», «Αρκετά», «Λίγο», «Καθόλου». Στο ερωτηματολόγιο, η κάθε 

δήλωση αντιστοιχεί με ένα αριθμό από το 5 που δηλώνει την απόλυτη συμφωνία ως το 

1 που αντιστοιχεί στην απόλυτη διαφωνία. 

 Στο κοινό μέρος Α’ των δύο ερωτηματολογίων, που αντιστοιχούν στις δύο ομάδες 

παιδιών της έρευνας, περιλαμβάνονται δηλώσεις από στοιχεία που η έρευνα δέχεται ότι 

περιέχονται ή διαμεσολαβούν στη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας. Τέτοια στοιχεία 

είναι  για παράδειγμα, η γενική αυτοεκτίμηση και η αυτοεκτίμηση ως προς τη σχολική 

επίδοση, αφού το δείγμα αποτελείται από παιδιά σχολικής ηλικίας, οι προσδοκίες των 

σημαντικών άλλων στη ζωή των παιδιών (γονείς, δάσκαλοι-καθηγητές, συνομήλικοι), 

οι μελλοντικές προσδοκίες, τα συναισθήματα για το σχολικό κλίμα, καθώς και οι 

φιλικές σχέσεις των παιδιών με άτομα από την ίδια χώρα με αυτά ή με παιδιά από άλλες 

χώρες. Στον κάθε τομέα περιλαμβάνονται κάποιες σχετικές ερωτήσεις.  

Ως προς τη γενική αυτοεκτίμηση και την αυτοεκτίμηση ως προς τη σχολική επίδοση, 

περιλαμβάνονται δηλώσεις του τύπου: 

 Νιώθω ευχαριστημένος με τον εαυτό μου, Όταν αναλάβω κάτι τα καταφέρνω και Είμαι 

καλός στα μαθήματα του σχολείου.  

Οι προσδοκίες των σημαντικών άλλων στη ζωή των υποκειμένων ανιχνεύονται με 

δηλώσεις όπως: 

Οι γονείς μου πιστεύουν ότι είμαι καλός μαθητής, Οι γονείς μου ενδιαφέρονται για την 

πρόοδό μου, Ο δάσκαλός μου πιστεύει ότι είμαι καλός μαθητής, Ο δάσκαλός μου 

περιμένει να τα πηγαίνω καλά στα μαθήματα, Οι συμμαθητές μου πιστεύουν ότι τα 

πηγαίνω καλά στα μαθήματα.  

Οι μελλοντικές προσδοκίες θα διαφανούν από τις δηλώσεις: 

 Οι γονείς μου θέλουν να σπουδάσω όταν μεγαλώσω, Είναι σημαντικό να είμαι καλός 

στα μαθήματα και  Αν τα πάω καλά στο σχολείο θα έχω μια καλή δουλειά όταν 

μεγαλώσω.  

Τα συναισθήματα για το σχολικό κλίμα ερωτώνται με τις δηλώσεις: 

 Ο δάσκαλός μου ενδιαφέρεται για μένα, Οι δάσκαλοι είναι δίκαιοι με όλα τα παιδιά, Οι 

συμμαθητές μου με συμπαθούν, Νιώθω άνετα να ρωτήσω στην τάξη για κάτι που δεν 

καταλαβαίνω, Νιώθω ωραία στο σχολείο.  
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Οι φιλικές σχέσεις με τους/τις γηγενείς μαθητές/τριες, θα φαίνονται με δηλώσεις 

όπως: 

 Στο σχολείο κάνω παρέα με άτομα από την Ελλάδα/Κύπρο, Οι φίλοι μου εκτός 

σχολείου είναι από την Ελλάδα/Κύπρο, Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι Έλληνες, 

Εμπιστεύομαι τους φίλους μου που είναι από την Ελλάδα/Κύπρο, Οι φίλοι της 

οικογένειάς μου είναι από την Ελλάδα/Κύπρο, Νιώθω άνετα με τους φίλους μου που είναι 

από την Ελλάδα/Κύπρο.  

Οι ίδιες ακριβώς δηλώσεις αφορούν και την ανίχνευση των φιλικών σχέσεων με 

μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, με τη διαφορά ότι αντί της λέξης 

Ελλάδα/Κύπρος, υπάρχει η έκφραση «άλλη χώρα».  

Η τρίτη ομάδα ερωτήσεων αποτελεί στο κάθε ερωτηματολόγιο το μέρος Β’. Το 

μέρος αυτό, είναι διαφορετικό για την κάθε ομάδα.  

Στο μέρος Β’ του ερωτηματολογίου, το οποίο απευθύνεται στους/στις μαθητές/τριες 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, περιλαμβάνονται 27 δηλώσεις, χωρισμένες σε 

πενταβάθμια κλίμακα Likert, όπως στο μέρος Α’, όπου η διαβάθμιση δηλώνει το βαθμό 

συμφωνίας με την κάθε δήλωση, έχοντας την επιλογές: «Πάρα πολύ», «Πολύ», 

«Αρκετά», «Λίγο», «Καθόλου».  

Το περιεχόμενο των δηλώσεων αυτών αφορά την ανίχνευση καταστάσεων που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά που κοινωνικοποιούνται σε μια νέα χώρα μετά από 

μετανάστευση, και οι οποίες διαμεσολαβούν στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς 

τους. Τέτοιες καταστάσεις είναι τα συναισθήματα που διατηρούν τα παιδιά για τη χώρα 

προέλευσής τους, οι συνήθειες που διατηρούν από αυτήν στη νέα χώρα, οι συνήθειες 

της χώρας υποδοχής που ενστερνίζονται, ο βαθμός στον οποίο ταυτίζονται με τη χώρα 

υποδοχής, το πώς προσλαμβάνουν τις νέες συνθήκες διαβίωσης, καθώς και ο βαθμός 

στον οποίο πιστεύουν ότι έχουν υποχρέωση στη χώρα που άφησαν πίσω.  

Οι συνήθειες που προέρχονται από τη χώρα προέλευσης των υποκειμένων 

διαφαίνονται με τις δηλώσεις:  

Ακούω μουσική της χώρας των γονιών μου, Βλέπω τηλεόραση της χώρας των γονιών 

μου, Διαβάζω περιοδικά της χώρας των γονιών μου, Ξέρω τη γλώσσα της χώρας των 

γονιών μου, Στο σπίτι με την οικογένειά μου μιλώ τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου.  

Η υιοθέτηση συνηθειών σχετικών με τη χώρα υποδοχής φαίνεται με τις δηλώσεις: 

 Ακούω ελληνική μουσική, Βλέπω ελληνική/κυπριακή τηλεόραση, Διαβάζω ελληνικά 

περιοδικά, Ξέρω την ελληνική γλώσσα, Στο σπίτι με την οικογένειά μου μιλώ ελληνικά.  

Ο βαθμός ταύτισης με τη χώρα υποδοχής ανιχνεύεται από τις δηλώσεις:  
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Νιώθω ότι είμαι Έλληνας/Κύπριος, Είμαι περήφανος που ζω στην Ελλάδα/Κύπρο, 

Είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου στην Ελλάδα/Κύπρο, Είναι σημαντικό να ξέρω την 

ιστορία της Ελλάδας/Κύπρου, Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τα ελληνικά, Προτιμώ να 

μιλώ ελληνικά με τους φίλους μου από τη χώρα των γονιών μου.  

Αν τα παιδιά προσλαμβάνουν θετικά τις συνθήκες στη νέα χώρα διαβίωσής τους θα 

φανεί από τις δηλώσεις: 

 Τα παιδιά στην Ελλάδα/Κύπρο συμπαθούν τα παιδιά που είναι από άλλη χώρα, Οι 

δάσκαλοι στο σχολείο συμπαθούν τα παιδιά που είναι από άλλη χώρα. 

 Ενώ, αν τις βλέπουν αρνητικά, από τις δηλώσεις: 

 Τα παιδιά στην Ελλάδα/Κύπρο πιστεύουν ότι είμαι διαφορετικός, Τα παιδιά στην 

Ελλάδα/Κύπρο λένε άσχημα πράγματα για μένα επειδή είμαι από άλλη χώρα.  

Τέλος, ο βαθμός που τα παιδιά νιώθουν υποχρεωμένα απέναντι στη χώρα προέλευσής 

τους φαίνεται στις δηλώσεις: 

 Είμαι περήφανος για τη χώρα των γονιών μου, Γνωρίζω την ιστορία της χώρας των 

γονιών μου, Νιώθω άνετα να μιλώ στους άλλους για τη χώρα των γονιών μου, Πρέπει να 

ξέρω πράγματα για τη χώρα των γονιών μου, Πηγαίνω στη χώρα των γονιών μου, Είναι 

σημαντικό να μιλώ καλά τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου, Προτιμώ να μιλώ τη 

γλώσσα της χώρας των γονιών μου με τους φίλους μου από την ίδια χώρα. 

Το μέρος Β’ του ερωτηματολογίου που απευθύνεται στους γηγενείς μαθητές/τριες 

περιλαμβάνει 14 δηλώσεις της ίδιας μορφής με το Α’ μέρος, δηλαδή σε πενταβάθμια 

κλίμακα τύπου Likert με διαβαθμίσεις από «Πάρα Πολύ» έως «Καθόλου». Οι δηλώσεις 

αφορούν τις στάσεις των γηγενών μαθητών/τριών απέναντι στους/στις μαθητές/τριες 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων.  

Για την ανίχνευση των θετικών στάσεων απέναντι στους/στις μαθητές/τριες 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων περιλαμβάνονται δηλώσεις του τύπου:  

Μου αρέσει που στην Ελλάδα/Κύπρο έχουμε παιδιά από άλλες χώρες, Τα παιδιά από 

άλλες χώρες είναι καλοί μαθητές, Τα παιδιά από άλλες χώρες μιλούν καλά την ελληνική 

γλώσσα, Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί στα 

μαθήματα, Τα παιδιά από άλλες χώρες καταλαβαίνουν τα μαθήματα στην τάξη, Τα παιδιά 

από άλλες χώρες καταλαβαίνουν τα μαθήματα στην τάξη, Μου αρέσει όταν έχουμε στην 

τάξη μαθητές από άλλες χώρες. 

 Για την ανίχνευση αρνητικών στάσεων οι δηλώσεις έχουν τη μορφή:  

Στο σχολείο, λέμε άσχημα πράγματα για τα παιδιά από άλλες χώρες, Με ενοχλεί που τα 

παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες, Μένουμε πίσω στα μαθήματα 

όταν έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην τάξη μας, Θα προτιμούσα να μην έχουμε 
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παιδιά από άλλες χώρες στην Ελλάδα/Κύπρο, Τα παιδιά από άλλες χώρες δημιουργούν 

προβλήματα στην τάξη.  

Τέλος, οι απόψεις για διαφορετικότητα των μαθητών/τριών πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων διαφαίνεται στις δηλώσεις:  

Τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες είναι διαφορετικά, Τα παιδιά από άλλες χώρες 

έχουν διαφορετικές συνήθειες από μας.  

Όλες οι ερωτήσεις του κοινού μέρους Α’ και των δύο ξεχωριστών μερών Β’ για το 

κάθε ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν ως εξαρτημένες μεταβλητές στην έρευνα 

αυτή. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν για όλο το δείγμα η ηλικία, η τάξη φοίτησης, το 

φύλο και το επάγγελμα του πατέρα και της μητέρας. Επιπρόσθετα, στο ερωτηματολόγιο 

που αφορούσε τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων,  ανεξάρτητες μεταβλητές 

αποτέλεσαν και τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο, η χώρα γέννησης, η χώρα γέννησης 

του πατέρα και η χώρα γέννησης της μητέρας.  

Η τέταρτη ομάδα ερωτήσεων είναι κοινή στα δύο ερωτηματολόγια και αποτελεί το 

μέρος Γ’, το οποίο αφορά το/τη δάσκαλο/α  ή τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια της 

τάξης φοίτησης του κάθε παιδιού. Στο μέρος αυτό, στόχος είναι να συμπληρωθεί από 

τους εκπαιδευτικούς η δική τους άποψη για την επίδοση του κάθε υποκειμένου στη 

Γλώσσα και στα Μαθηματικά, καθώς και για τη συμπεριφορά και την προσαρμογή του 

στο σχολείο. Στόχος ύπαρξης αυτής της ομάδας ερωτήσεων είναι να αποτελέσουν 

ανεξάρτητες μεταβλητές σε συγκεκριμένες αναλύσεις, να διερευνηθεί κατά πόσο η 

άποψη των παιδιών συμπίπτει ή αποκλίνει με την άποψη των εκπαιδευτικών για να 

ελεγχθεί περαιτέρω η αξιοπιστία των δηλώσεων των παιδιών στα ερωτηματολόγια, και 

για να διαφανούν οι διαφορές στους βαθμούς, στη γνώμη για τη συμπεριφορά και την 

προσαρμογή στο σχολείο, όχι όπως την ορίζουν μόνο οι μαθητές, κάτι που γίνεται με το 

ερωτηματολόγιο, αλλά και όπως την περιγράφουν οι εκπαιδευτικοί. 

 

3.3.1.2.2. Τελικοί δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας 

 

Η τελική χορήγηση των ερωτηματολογίων έγινε σε δείγμα 1820 μαθητών και 

μαθητριών στον ελλαδικό χώρο, και σε δείγμα 600 στον κυπριακό. Αναλυτικά, η 

σύνθεση του δείγματος περιγράφεται σε κατοπινό κεφάλαιο της εργασίας. Στο σημείο 

αυτό παρουσιάζονται οι δείκτες της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των 

ερωτηματολογίων στο τελικό δείγμα σε Ελλάδα και Κύπρο.  

Στο τελικό δείγμα της Ελλάδας περιλαμβάνονται εκτός από παιδιά των Ε’ και Στ΄ 

δημοτικού,  μαθητές και μαθήτριες της Α΄ και Β’ γυμνασίου, οπότε το δεδομένο αυτό 
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διαφοροποιεί κάπως τις τιμές των δεικτών αξιοπιστίας και εγκυρότητας από τα 

δεδομένα της Κύπρου, όπου το δείγμα περιλαμβάνει μαθητές και μαθήτριες 

αποκλειστικά της Ε’ και Στ’ δημοτικού. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο, το ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε 

σε γηγενείς μαθητές/τριες, όπως φαίνεται στον πίνακα 8, έδωσε στο σύνολο των 

ερωτήσεων αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας alpha του Cronbach α=0,835. Το μέρος 

Α’ του ερωτηματολογίου έδωσε αξιοπιστία α=0,833 και το μέρος Β’ α=0,566. Η 

αξιοπιστία του μέρους Β’ δεν είναι αρκετά ικανοποιητική, όμως επειδή στο σύνολό του 

το ερωτηματολόγιο παρουσιάζει ικανοποιητική αξιοπιστία, δε θεωρήθηκε μεγάλο 

μειονέκτημα. Εξάλλου, όπως θα φανεί κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

παραγοντικής ανάλυσης, το μέρος αυτό δίνει τρεις παράγοντες οι οποίοι ο καθένας 

ξεχωριστά παρουσιάζει ψηλούς βαθμούς αξιοπιστίας. Το ερωτηματολόγιο το οποίο 

χορηγήθηκε σε μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων έδωσε στο σύνολο 

των ερωτήσεων αξιοπιστία α=0,874, το Α’ μέρος α=0,833 και το Β’ μέρος α=0,737. 

 

Πίνακας 8: Δείκτες αξιοπιστίας alpha Cronbach της τελικής χορήγησης των 

ερωτηματολογίων σε κάθε χώρα 

 

           Για γηγενή παιδιά                                                                         Συντελεστής α                             

Ελλάδα  

Ολόκληρο .835 

Μέρος Α’ .833 

Μέρος Β’ .566 

Κύπρος  

Ολόκληρο .804 

Μέρος Α’ .799 

Μέρος Β’ .523 

       Για παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

Ελλάδα  

Ολόκληρο .874 

Μέρος Α’ .833 

Μέρος Β’ .737 

Κύπρος  

Ολόκληρο .830 

Μέρος Α’ .799 

Μέρος Β’ .725 
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Στη χορήγηση των ερωτηματολογίων στον κυπριακό χώρο, το ερωτηματολόγιο για 

γηγενείς μαθητές/τριες έδωσε στο σύνολό του αξιοπιστία α=0,804, στο μέρος Α΄, 

α=0,799 και στο μέρος Β’, α=0,523. Όπως και στην περίπτωση της χορήγησης του 

ερωτηματολογίου στον ελλαδικό χώρο, το μέρος Β’ του ερωτηματολογίου δεν 

παρουσιάζει ψηλό βαθμό αξιοπιστίας, όμως και πάλι, αυτό δε θεωρήθηκε σημαντικό 

μειονέκτημα, λόγω του ψηλού βαθμού αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου στο σύνολό 

του, αλλά και λόγω της παραγοντικής του δομής η οποία θα παρουσιαστεί πιο κάτω, 

όπου οι δημιουργηθέντες παράγοντες παρουσιάζουν ικανοποιητικούς βαθμούς 

αξιοπιστίας. Το ερωτηματολόγιο το οποίο χορηγήθηκε σε μαθητές/τριες πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων έδωσε αξιοπιστία στο σύνολό του α=0,830, στο μέρος Α’, 

α=0,799 και στο μέρος Β’, α=0,725.  

Ως προς την επίτευξη ύπαρξης εγκυρότητας στα ερωτηματολόγια, έγιναν και σε 

αυτή την περίπτωση αρχικά δοκιμαστικές συνεντεύξεις σε παιδιά με παρόμοια 

χαρακτηριστικά με το τελικό δείγμα, καθώς και οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στα 

ερωτηματολόγια διατυπώθηκαν με βάση την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. 

Επιπρόσθετα όμως, διενεργήθηκαν και παραγοντικές αναλύσεις στα μέρη των 

ερωτηματολογίων, ώστε να διαφανεί αν η παραγοντική δομή τους είναι ανάλογη των 

θεματικών ενοτήτων και εννοιών που προσπαθεί να αναλύσει η παρούσα έρευνα. 

 Για την εξέταση λοιπόν της εγκυρότητας, μετά τη χορήγηση των ερωτηματολογίων 

στα τελικά δείγματα, ερευνήθηκε η παραγοντική δομή του κάθε μέρους με τη 

διενέργεια διερευνητικών παραγοντικών αναλύσεων. Έχοντας τους τελικούς 

παράγοντες διαμορφωμένους, κάθε φορά υπολογιζόταν και η τελική αξιοπιστία του 

καθενός, ως επιπρόσθετος έλεγχος της αξιοπιστίας του κάθε ερωτηματολογίου, 

συμπληρωματικά προς τους ελέγχους που έγιναν και παρουσιάστηκαν στον πίνακα 8 

και αφορούσαν τη συνολική αξιοπιστία του κάθε ερωτηματολογίου και την αξιοπιστία 

του κάθε μέρους του.  

Η παραγοντική ανάλυση στο κοινό μέρος Α’ των ερωτηματολογίων στην Ελλάδα 

έδωσε πέντε παράγοντες (πίνακας 23: κεφάλαιο αποτελεσμάτων, σ. 168) των οποίων οι 

αξιοπιστίες παρουσιάζονται στον πίνακα 9.  



 150

 

Πίνακας 9: Αξιοπιστία των παραγόντων του κοινού μέρους Α' στο τελικό 

ερωτηματολόγιο στην Ελλάδα 

 

  
   Παράγοντας                                                Συντελεστής α           1                                                                   .844 
         2                                                                   .812 
         3                                                                   .801 

 

 

          4                                                                   .665 
         5                                                                   .695 

 

 

Ως προς την αξιοπιστία του κάθε παράγοντα, ο παράγοντας 1 δίνει δείκτη 

αξιοπιστίας alpha του Cronbach α=0,844, ο δεύτερος α=0,812 ο τρίτος παράγοντας 

παρουσιάζει αξιοπιστία α=0,801, ο τέταρτος  και ο πέμπτος, οι οποίοι αποτελούνται 

από μικρότερο αριθμό μεταβλητών, δίνουν α=0,665 και α=0,695 αντίστοιχα. Το μέρος 

Β’ στο ερωτηματολόγιο, το οποίο απευθύνεται στα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων, έδωσε έξι παράγοντες (πίνακας 53: κεφάλαιο αποτελεσμάτων, σ. 213).   

Η μέτρηση της αξιοπιστίας για τον κάθε παράγοντα του μέρους Β’ για παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων έδωσε δείκτη για τον πρώτο παράγοντα α=0,844, για 

το δεύτερο α=0,748, για τον τρίτο α=664, για τον τέταρτο α=0,700, για τον πέμπτο 

α=0,742 και τέλος για τον έκτο που αποτελείται μόνο από δύο μεταβλητές, α=0,521. 

Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται οι αξιοπιστίες του κάθε παράγοντα. 

 

Πίνακας 10: Αξιοπιστία παραγόντων στο μέρος Β' του τελικού ερωτηματολογίου 

για παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στην Ελλάδα 

 

            
   Παράγοντας                                                Συντελεστής α  
         1                                                                   .844 
         2                                                                   .748 
         3                                                                   .664 

 

          4                                                                   .700 
         5                                                                   .742 
         6                                                                   .521  

 

Το μέρος Β’ στο ερωτηματολόγιο για γηγενείς μαθητές/τριες, έδωσε ακριβώς τους 

ίδιους παράγοντες με το δοκιμαστικό. Οι τρεις παράγοντες περιλαμβάνουν: ο πρώτος 

θετικές δηλώσεις για τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, ο δεύτερος 

συγκεντρώνει τις δηλώσεις με αρνητικό περιεχόμενο για τα παιδιά πολιτισμικά 
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διαφορετικών ομάδων και ο τρίτος, δηλώσεις για τη διαφορετικότητα των παιδιών 

αυτών (πίνακας 32: κεφάλαιο αποτελεσμάτων, σ. 196).  

Η εξέταση της αξιοπιστίας του κάθε παράγοντα στο μέρος Β’ του ερωτηματολογίου 

για τα γηγενή παιδιά έδωσε αξιοπιστία για τον πρώτο παράγοντα α=0,727 για το 

δεύτερο α=0,831 και για τον τρίτο α=0,644 όπως φαίνεται και στον πίνακα 11. 

 

 

 

 

Πίνακας 11: Αξιοπιστίες παραγόντων του μέρους Β' του τελικού ερωτηματολογίου 

για γηγενή παιδιά στην Ελλάδα 
 

  
   Παράγοντας                                                Συντελεστής α 

          1                                                                   .831 
         2                                                                   .727 

 

          3                                                                   .644 
 

Στα τελικά ερωτηματολόγια της Κύπρου, το κοινό μέρος Α’ έδωσε πέντε 

παράγοντες (πίνακας 110: κεφάλαιο αποτελεσμάτων, σ. 275) όπως και το αντίστοιχο 

στην Ελλάδα.  

Η εξέταση της αξιοπιστίας του κάθε παράγοντα στο κοινό μέρος Α’ του τελικού 

ερωτηματολογίου στην Κύπρο έδωσε δείκτη α=0,831 για τον πρώτο παράγοντα, 

α=0,832 για το δεύτερο, α=0,800 για τον τρίτο, α=0,641 για τον τέταρτο και τέλος 

α=0,513 για τον πέμπτο. Η αξιοπιστία του κάθε παράγοντα φαίνεται στον πίνακα 12. 

 

Πίνακας 12: Αξιοπιστία Παραγόντων στο κοινό μέρος Α' του τελικού 

ερωτηματολογίου στην Κύπρο 

   
 

    Παράγοντας                                                Συντελεστής α 
         1                                                                   .831 
         2                                                                   .832 
         3                                                                   .800 

 

 
         4                                                                   .641 
         5                                                                   .513  

 

Το μέρος Β’ του ερωτηματολογίου που δόθηκε στα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων στην Κύπρο έδωσε επτά παράγοντες, έναν δηλαδή περισσότερο 
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απ’ ό,τι έδωσε στην περίπτωση της Ελλάδας (πίνακας 140: κεφάλαιο αποτελεσμάτων, 

σ. 301).  

Οι εφτά παράγοντες παρουσιάζουν δείκτες αξιοπιστίας από 0,450 ως 0,835, όπως 

φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα 13. 

 

Πίνακας 13: Αξιοπιστία Παραγόντων στο Β' μέρος του τελικού ερωτηματολογίου 

για παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στην Κύπρο 

 

    Παράγοντας                                                Συντελεστής α 

          1                                                                   .835 
         2                                                                   .761 

 

          3                                                                   .727 
         4                                                                   .642  
         5                                                                   .615 
         6                                                                   .554  
         7                                                                   .450 

 

 

Το Β’ μέρος του ερωτηματολογίου για γηγενή παιδιά που δόθηκε στην Κύπρο έδωσε 

ακριβώς τους ίδιους παράγοντες (πίνακας 119: κεφάλαιο αποτελεσμάτων, σ. 288) με 

ταυτόσημες τις μεταβλητές που υπάγονται στον κάθε παράγοντα με την περίπτωση της 

Ελλάδας.  

Οι τρεις παράγοντες που εξήχθησαν από το μέρος Β’ του τελικού ερωτηματολογίου 

για γηγενή παιδιά στην Κύπρο παρουσιάζουν αξιοπιστίες οι οποίες φαίνονται στον 

πίνακα 14. 

 

Πίνακας 14: Αξιοπιστία Παραγόντων στο μέρος Β' του τελικού ερωτηματολογίου 

για γηγενή παιδιά στην Κύπρο 

 

       Παράγοντας                                                Συντελεστής α 

         1                                                                   .840 
          2                                                                   .755 

         3                                                                   .640  

 

 

3.3.2. Η Συνέντευξη 

 

Η συνέντευξη λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα δεδομένα  από τη χορήγηση 

ερωτηματολογίων, τα οποία έχουν στόχο τη γενίκευση και τη σύγκριση δεδομένων.  
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Η διαδικασία της συνέντευξης διενεργείται για: 

1. επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της ποσοτική έρευνας 

2. για εμβάθυνση στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων και 

3. για τη διερεύνηση στοιχείων που εκ των πραγμάτων, δεν μπορούν να 

προβλεφθούν από ένα δομημένο ερωτηματολόγιο. 

Τη χρησιμοποίηση της συνέντευξης επιβάλλει η φύση του ίδιου του θέματος της 

έρευνας, το οποίο αφορά ανίχνευση υποκειμενικών νοηματοδοτήσεων από τα άτομα. 

Όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφία, η μέθοδος αυτή ενδείκνυται όταν η έρευνα 

εστιάζεται είτε στο υποκειμενικό νόημα μια κοινωνικής κατάστασης ή φαινομένου είτε 

στη διερεύνηση προσωπικών ή κοινωνικών εμπειριών, στάσεων, αντιλήψεων ιδεών και 

συμπεριφορών648. 

Τέλος, η επιλογή της συνέντευξης έγινε και λόγω της ηλικίας των υποκειμένων του 

δείγματος, αφού το είδος αυτό έρευνας προσφέρεται ιδιαίτερα για τη συγκέντρωση 

δεδομένων από μικρά παιδιά, καθώς και αυξάνει την εγκυρότητα, δεδομένης της 

εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του/της συνεντευκτή/τριας, αν αυτό γίνει κατορθωτό 

να επιτευχθεί649. 

 

3.3.2.1. Είδος και Περιεχόμενο Συνέντευξης  

 

Η συνέντευξη έχει ημι-δομημένη μορφή και περιέχει κυρίως ανοικτού τύπου 

ερωτήσεις. Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις αφορούν αποκλειστικά τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των υποκειμένων.  

Το είδος αυτό επιλέχθηκε λόγω του ότι σε αυτή τη μορφή συνέντευξης παρέχεται 

σημαντική ελευθερία στο/στη συνεντευκτή/τρια.650.  Συνεπώς, παρουσιάζει μεγαλύτερη 

ευελιξία ως προς τη σειρά  των ερωτήσεων και στο περιεχόμενό τους ανάλογα με 

τον/την ερωτώμενο/η.  

Το επόμενο στάδιο αφορά το  σχεδιασμό ενός λειτουργικού οδηγού συνέντευξης, ο 

οποίος περιελάμβανε σειρά από θεματικές περιοχές που θα έπρεπε να καλυφθούν κατά 

τη διάρκεια της συνέντευξης, με ερωτήσεις, οι οποίες θα γίνονταν ενδεχόμενα με 

διαφορετική σειρά, ανάλογα με την πορεία της συνομιλίας με το κάθε υποκείμενο. 

 Οι θεματικές περιοχές των συνεντεύξεων είναι ανάλογες των θεματικών περιοχών 

των ερωτηματολογίων. Όσον αφορά τις συνεντεύξεις προς τα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων, οι ερωτήσεις της συνέντευξης περιλαμβάνουν τα συναισθήματα 
 

648 Ιωσηφίδης, Θ. (2003). Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Κριτική. 
649 Παπαναστασίου, Κ., & Παπαναστασίου,  Ε. (2005). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας , Λευκωσία: Αυτοέκδοση, σ.  144 
650 Παρασκευόπουλος, Ι., Ν. (1993). Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας. Τόμος 2. Αθήνα: Αυτοέκδοση, σ. 129 
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των υποκειμένων απέναντι στη χώρα προέλευσης και τη χώρα υποδοχής, το βαθμό 

ταύτισης με την κάθε χώρα, τις φιλικές σχέσεις με άτομα από τη χώρα υποδοχής ή τη 

χώρα προέλευσης, τις συνήθειες που σχετίζονται με τη χώρα υποδοχής ή τη χώρα 

προέλευσης, την αντιμετώπιση που θεωρούν ότι έχουν από τα παιδιά της χώρας 

υποδοχής, τη διγλωσσία και τις μελλοντικές προσδοκίες. 

 Στα γηγενή παιδιά οι ερωτήσεις περιστρέφονται γύρω από τις θεματικές των 

συναισθημάτων και των στάσεων απέναντι στα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων, θετικών ή αρνητικών. Το κοινό στοιχείο των συνεντεύξεων για τις δύο ομάδες 

ήταν η αυτοπεριγραφή των χαρακτηριστικών τους ως ατόμων, ώστε να διαφανούν 

ομοιότητες ή διαφορές στη νοηματοδότηση της υποκειμενικότητας ανάλογα με την 

καταγωγή.  

Πριν τη σύνταξη της τελικής μορφής της συνέντευξης, έγιναν δοκιμαστικές 

συνεντεύξεις σε παιδιά με ίδια χαρακτηριστικά προς αυτά του δείγματος. Έλαβαν μέρος 

σε αυτές τις συνεντεύξεις παιδιά της Δ’, Ε΄ και Στ΄ δημοτικού. Από την κάθε τάξη 

λήφθηκαν στοιχεία από δύο αγόρια και δύο κορίτσια, το ένα ελληνικής και το άλλο  

καταγωγής από άλλη χώρα αντίστοιχα, δηλαδή το σύνολο των παιδιών ήταν δώδεκα. Οι 

θεματικές των δοκιμαστικών συνεντεύξεων ήταν σχετικές με αυτές που περιλήφθηκαν 

στις τελικές συνεντεύξεις, εξαιρουμένων κάποιων ερωτήσεων που αφαιρέθηκαν. 

Επίσης, από τις τελικές συνεντεύξεις αποκλείστηκε η συμμετοχή των παιδιών της Δ’ 

δημοτικού, αφού σε αυτή την ηλικία τα παιδιά δεν μπορούσαν απόλυτα να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες του υπό διερεύνηση θέματος.  

 

3.3.2.1.1. Διεξαγωγή τελικών συνεντεύξεων 

 

Το τελικό δείγμα των συνεντεύξεων αποτέλεσαν 24 παιδιά. Συγκεκριμένα, στην 

Ελλάδα έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις 16 παιδιά. Από την κάθε τάξη επιλέχθηκαν 

τυχαία δύο αγόρια, το ένα ελληνικής και το άλλο καταγωγής από άλλη χώρα και δύο 

κορίτσια που αντίστοιχα με τα αγόρια το ένα είχε Έλληνες γονείς και το άλλο γονείς 

από άλλη χώρα. Στην Ελλάδα συμμετείχαν παιδιά από τις Ε’ και Στ’ τάξεις του 

δημοτικού και από τις Α’ και Β’ γυμνασίου. Στην περίπτωση της Κύπρου συμμετείχαν 

8 παιδιά, από τις Ε’  και Στ’ τάξεις του δημοτικού. Αναλυτικά, ο αριθμός και τα 

χαρακτηριστικά των υποκειμένων που έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις, παρουσιάζεται 

στον πίνακα 15. 
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Πίνακας 15: Αναλυτικά στοιχεία δείγματος ανά τάξη φοίτησης και φύλο 

 
                                                Ελλάδα                                                              Κύπρος 

 Ελληνική 
καταγωγή 

Άλλη 
καταγωγή 

Ελληνική 
καταγωγή 

Άλλη 
καταγωγή 

Σύνολο 

 Αγόρι κορίτσι αγόρι κορίτσι αγόρι κορίτσι αγόρι κορίτσι Ελλάδας Κύπρου 

Ε 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Στ 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Α 1 1 1 1     4  

Β 1 1 1 1     4  

 

Σύνολο 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

   

2 16 

 
8 

Όλες οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν σε σχολικό χρόνο στο χώρο του σχολείου στο 

οποίο φοιτούσε το κάθε υποκείμενο. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου έγινε ώστε 

να υπάρχει η δυνατότητα οι συνθήκες να είναι κοινές για όλους, αλλά και γιατί το 

σχολείο είναι ένας χώρος με τον οποίο όλα τα  παιδιά είναι εξοικειωμένα 

Πριν τη διενέργεια των συνεντεύξεων, τα παιδιά συναίνεσαν για τη συμμετοχή τους 

στη διαδικασία, αφού διαβεβαιώθηκαν για την ανωνυμία τους και για τους στόχους της 

έρευνας. 

Η προσπάθεια για δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, φιλικής και άνετης 

ατμόσφαιρας, απαιτούσε την επίσκεψη στο κάθε σχολείο μία μέρα πριν τη διεξαγωγή 

των συνεντεύξεων για γνωριμία με το συνεντευξιαζόμενο άτομο. Η διάρκεια των 

συνεντεύξεων  κυμάνθηκε από 15  έως και 45 λεπτά, ανάλογα με τη διάθεση και την 

ευελιξία του κάθε παιδιού στη συνομιλία.  

Οι ερωτήσεις ήταν ανοιχτές και εστιάζονταν στο Πώς, στο Γιατί, στο Με ποιο 

τρόπο, προκειμένου να αναδειχθεί ο λόγος και οι εμπειρίες των υποκειμένων και να 

διευκολυνθεί η συζήτηση. 

Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής τους και στη 

συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν προκειμένου να δεχθούν επεξεργασία ως γραπτά 

κείμενα. Η κωδικοποίηση της απομαγνητοφώνησης των δεδομένων έγινε με βάση τις 

οδηγίες των Potter και Wetherell651.  

Η ερμηνεία των δεδομένων ακολουθεί τις αρχές της ερμηνευτικής ανάλυσης, στην 

οποία βασικός στόχος είναι η ανάδειξη του νοήματος που οι ίδιοι οι συμμετέχοντες 

 

                                                 
651 Potter, J., & Wetherrell, M. (1987). Discourse and Social Psychology. Beyond Attitudes and Behavior London:Sage. Στο 
Αθανασιάδου, Χ., & Δεληγιάννη-Κουιμτζή, Β. (2004). Ρεπερτόρια Γυναικών: Η ανάλυση λόγου στη Φεμινιστική Έρευνα: Στο 
Ευκλείδη, Α., Κιοσέογλου, & Γ., Θεοδωράκης, Γ.  (Επιμ. Έκδ.). Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα στην Ψυχολογία.(Τόμος2). Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα, σσ. 70-71 
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προσδίδουν στην υπό μελέτη κατάσταση ή διαδικασία στο υπό έρευνα φαινόμενο. Στην 

ανάλυση αυτή, στόχος του/της ερευνητή/τριας είναι η κατανόηση των διαδικασιών 

αναπαραγωγής και παραγωγής υποκειμενικών νοημάτων από τους συμμετέχοντες 652. 

 

3.4. Πληθυσμός της έρευνας - Δείγμα 

 

Αρχική επιδίωξη της έρευνας ήταν η πανελλήνια και η παγκύπρια αντίστοιχα 

δειγματοληψία. Η πανελλήνια δειγματοληψία δεν κατέστη τελικά απόλυτα 

πραγματοποιήσιμη, αφού δεν υπάρχει αντιπροσώπευση όλων των νομών της χώρας. 

Βέβαια, έγινε κατορθωτή η συλλογή δεδομένων από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα 

της χώρας εξαιρουμένου του γεωγραφικού διαμερίσματος της Θράκης. Κατά συνέπεια, 

η γενίκευση των αποτελεσμάτων θα περιοριστεί στους νομούς που περιλαμβάνονται 

στην έρευνα. Στην περίπτωση της Κύπρου έγινε κατορθωτή η συλλογή δεδομένων 

παγκύπρια, οπότε και η γενίκευση των αποτελεσμάτων θα είναι ανάλογη.  

 

3.4.1. Καθορισμός πληθυσμού 

 

Ο πληθυσμός της έρευνας στον ελλαδικό χώρο περιλαμβάνει τους μαθητές και τις 

μαθήτριες  των τάξεων Ε’ και Στ’ δημοτικού και Α’ και Β’ γυμνασίου, των οποίων οι 

γονείς έχουν και οι δύο ελληνική  καταγωγή ή και οι δύο καταγωγή από άλλη χώρα 

εκτός Ελλάδος. Επιπρόσθετα, ο πληθυσμός της έρευνας στην Ελλάδα  περιορίζεται 

στους εξής νομούς: Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, 

Καρδίτσας, Κεφαλληνίας, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Εύβοιας, Πρεβέζης, Χανίων και 

Ηρακλείου. Περιλαμβάνει δηλαδή τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Μακεδονίας, 

Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κρήτης, Νησιών του Αιγαίου, Ιόνιων 

νησιών και Ηπείρου.  

 Ο πληθυσμός της έρευνας στον κυπριακό χώρο περιλαμβάνει τους μαθητές και τις 

μαθήτριες των τάξεων Ε’ και Στ΄ δημοτικού παγκύπρια (επαρχίες Λευκωσίας, 

Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και ελεύθερης Αμμοχώστου), των οποίων οι γονείς έχουν 

και οι δύο ελληνοκυπριακή καταγωγή ή και οι δύο καταγωγή από άλλη χώρα εκτός 

Κύπρου.  

 

 

 
652 Ιωσηφίδης, Θ. (2003). Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Κριτική, σ. 73 
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3.4.2. Δειγματοληπτική μέθοδος  

 

Ο τρόπος  δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα αφορά την  

«κατά στρώματα» τυχαία δειγματοληψία, στην οποία κατηγοριοποιούνται τα μέλη του 

πληθυσμού με βάση ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά και ακολούθως λαμβάνεται 

τυχαία, από την κάθε ομάδα του πληθυσμού χωριστά, ο ανάλογος αριθμός 

περιπτώσεων του δείγματος653. Δηλαδή, η οργάνωση μιας τυχαία στρωματοποιημένης 

δειγματοληψίας αποτελεί μια διαδικασία που περιλαμβάνει δύο στάδια. Αρχικά, γίνεται 

αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τα οποία εμφανίζονται στον πληθυσμό 

και υπάρχει η θέληση να είναι στο δείγμα, έπειτα γίνεται διαχωρισμός τους σε 

ξεχωριστές ομάδες (στρώματα), όπως για παράδειγμα με βάση το φύλο σε άνδρες και 

γυναίκες και στη συνέχεια επιλέγεται με τυχαίο τρόπο το δείγμα μέσα από τις 

συγκεκριμένες ομάδες654. 

Η δειγματοληπτική αυτή μέθοδος επιλέχθηκε λόγω του ότι το τυχαία 

στρωματοποιημένο δείγμα είναι ένα «χρήσιμο» μίγμα τυχαιοποίησης και 

κατηγοριοποίησης, το οποίο καθιστά εφικτή τη διεξαγωγή τόσο μιας ποσοτικής όσο και 

μιας ποιοτικής έρευνας. Δηλαδή, μια ποσοτική ερευνητική μελέτη θα μπορέσει να 

χρησιμοποιήσει τα στατιστικά μεγέθη ενώ μια αντίστοιχη ποιοτική θα μπορέσει να 

εστιάσει στις συγκεκριμένες εκείνες ομάδες που ανήκουν σε θεσμούς ή ομάδες 

συμμετεχόντων, οι οποίες θα είναι εφικτό να προσεγγιστούν με σκοπό να 

συμμετάσχουν στην έρευνα655, κάτι που η παρούσα έρευνα επιδιώκει και 

πραγματοποιεί.   

Για τις ανάγκες λοιπόν της έρευνας, το δείγμα χωρίστηκε σε δύο ομάδες. Η πρώτη 

ομάδα περιλαμβάνει τα παιδιά με γονείς από την Ελλάδα ή την Κύπρο αντίστοιχα και η 

δεύτερη, τα παιδιά με γονείς από άλλες χώρες. Συνεπώς, το δείγμα χωρίστηκε ανάλογα 

με τα επιμέρους χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας. Δηλαδή, εξ’ αρχής ορίστηκε ότι θα 

υπάρχει ο ίδιος αριθμός ατόμων στην κάθε ομάδα. Στη συνέχεια, λήφθηκαν υπ’ όψη τα 

επιμέρους χαρακτηριστικά του φύλου και της τάξης φοίτησης. Έτσι, καθορίστηκε ότι 

το δείγμα θα περιλαμβάνει στην κάθε ομάδα (των γηγενών παιδιών και των παιδιών 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων), τον ίδιο αριθμό παιδιών από το κάθε φύλο καθώς 

και από την κάθε τάξη φοίτησης.  

 
 

653 Παρασκευόπουλος, Ι., Ν. (1993). Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, Τόμος 2. Αθήνα: Αυτοέκδοση, σ. 20 
654 Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K.  (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 167 
655 Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K.  (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο,  σ. 167 
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3.4.3. Το δείγμα της έρευνας 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτελούν συνολικά 2444 μαθητές και μαθήτριες που 

φοιτούσαν σε σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου κατά τη σχολική χρονιά 2007-

2008.  Τα 1820 παιδιά προέρχονται από σχολεία της Ελλάδας και τα υπόλοιπα 600 από 

σχολεία της Κύπρου. Τα άλλα 24 παιδιά αποτελούν το δείγμα των συνεντεύξεων. Τα 16 

προέρχονται από τον ελλαδικό χώρο και τα υπόλοιπα 8 από τον κυπριακό.  

 

3.4.3.1. Το δείγμα της έρευνας από τον ελλαδικό χώρο 

 

 Το δείγμα από τον ελλαδικό χώρο περιλαμβάνει παιδιά που φοιτούσαν στις Ε’ και 

Στ’ τάξεις του δημοτικού και  στις Α’ και Β’ τάξεις του γυμνασίου αντίστοιχα, κατά τη 

διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, και περιλαμβάνει όλα σχεδόν τα γεωγραφικά 

διαμερίσματα στην Ελλάδα: Στερεά Ελλάδα, Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Νησιά 

Αιγαίου, Ιόνια νησιά και Πελοπόννησο. Συγκεκριμένα,  προέρχεται από τους νομούς 

Αττικής, Θεσσαλονίκης, Δωδεκανήσου, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, 

Κεφαλληνίας, Ηρακλείου, Χανίων, Καρδίτσας, Εύβοιας, Κυκλάδων, Πρεβέζης και 

Άργους. Η συλλογή των δεδομένων έγινε από αστικές, ημιαστικές και αγροτικές 

περιοχές στον κάθε νομό.  

Συγκεκριμένα, το δείγμα περιλαμβάνει 1820 μαθητές και μαθήτριες. Οι 1028 

φοιτούσαν στο δημοτικό και οι 514 εξ’ αυτών έχουν ελληνική καταγωγή (γηγενείς 

μαθητές/τριες) ενώ οι υπόλοιποι 514 είχαν καταγωγή από άλλη χώρα (μαθητές/τριες 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων). Από τα 514 παιδιά της κάθε ομάδας (ελληνικής ή 

άλλης καταγωγής), τα 251 (128 αγόρια και 123 κορίτσια) φοιτούσαν στην Ε’ τάξη, ενώ 

τα υπόλοιπα 263 (127 αγόρια και 136 κορίτσια) στη Στ’ τάξη. Τα υπόλοιπα 792 παιδιά 

φοιτούσαν στο γυμνάσιο και τα 396 είχαν ελληνική καταγωγή (γηγενείς μαθητές/τριες) 

ενώ τα άλλα 396 είχαν καταγωγή από άλλη χώρα (μαθητές/τριες πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων). Από τα 396 παιδιά της κάθε ομάδας τα 206 (106 αγόρια και 

100 κορίτσια) φοιτούσαν στην Α’ τάξη, ενώ τα υπόλοιπα 190 (92 αγόρια και 98 

κορίτσια)  στη Β’ τάξη. Ο μέσος όρος ηλικίας των γηγενών παιδιών που έλαβαν μέρος 

στην έρευνα είναι 12,22 με τυπική απόκλιση 1,29 ενώ των παιδιών πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων είναι 12,66 με τυπική απόκλιση 1,41. 
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3.4.3.2. Το δείγμα της έρευνας από τον κυπριακό χώρο 

 

Το δείγμα από τον κυπριακό χώρο περιλαμβάνει παιδιά που φοιτούσαν στις Ε’ και 

Στ’ τάξεις του δημοτικού κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας και προέρχεται από 

τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και ελεύθερης Αμμοχώστου. Τα 

δεδομένα του κυπριακού χώρου προέρχονται από αστικές και ημιαστικές περιοχές, 

αφού στις αγροτικές περιοχές δεν παρατηρείται σημαντική συμμετοχή παιδιών 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων.  

Το δείγμα περιλαμβάνει 600 παιδιά, από τα οποία τα 300 έχουν ελληνοκυπριακή 

καταγωγή (γηγενείς μαθητές/τριες), ενώ τα υπόλοιπα 300 έχουν καταγωγή από άλλη 

χώρα (μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων). Από τα 300 παιδιά της κάθε 

ομάδας, τα 139 (77 αγόρια και 62 κορίτσια) φοιτούσαν στην Ε’ δημοτικού, ενώ τα άλλα 

161 (88 αγόρια και 73 κορίτσια) στη Στ’ τάξη. Ο μέσος όρος ηλικίας των γηγενών 

παιδιών είναι 11,26 με τυπική απόκλιση 0,67, ενώ των παιδιών πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων  είναι 11,44 με τυπική απόκλιση 0,78. 

 

3.4.3.3. Αναλυτικά στοιχεία του δείγματος σε Ελλάδα και Κύπρο 

 

3.4.3.3.1. Αναλυτικά στοιχεία του δείγματος σε Ελλάδα και Κύπρο ανά τάξη 

φοίτησης και φύλο 

 

Ο πίνακας 16, παρουσιάζει τα στοιχεία για το συνολικό δείγμα της έρευνας. 

 

Πίνακας 16: Αναλυτικά στοιχεία δείγματος ανά τάξη φοίτησης και φύλο 

 

 
                                                   Ελλάδα               Κύπρος 
 Ελληνική 

καταγωγή 
Άλλη 

καταγωγή 
Ελληνική 
καταγωγή 

Άλλη 
καταγωγή 

Σύνολο 

 Αγόρ
ι 

κορίτσ
ι 

αγόρ
ι 

κορίτσ
ι 

αγόρ
ι 

κορίτσ
ι 

αγόρ
ι 

κορίτσ
ι 

Ελλάδα
ς 

Κύπρο
υ 

Ε 128 123 128 123 77 62 77 62 502 278 
Στ 127 136 127 136 88 73 88 73 526 322 
Α 106 100 106 100     412  
Β 92 98 92 98     380  
 
Σύνολ
ο 

 
453 

 
457 

 
452 

 
457 

 
165 

 
135 

 
165 

 
135 

 
1820 

 
600 
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3.4.3.3.2. Αναλυτικά στοιχεία του δείγματος σε Ελλάδα και Κύπρο ανά χώρα 

προέλευσης 
 

Το δείγμα που προέρχεται από «άλλη» χώρα εκτός Ελλάδας ή Κύπρου, 

περιλαμβάνει άτομα από πολλές και διαφορετικές χώρες προέλευσης. Οι χώρες αυτές 

για τις ανάγκες των στατιστικών αναλύσεων ορίστηκαν στο σύνολό τους ως «άλλη 

χώρα». Για τις ανάγκες όμως της έρευνας, σε μερικά σημεία διατηρήθηκε το όνομα της 

κάθε χώρας ξεχωριστά.  

Στο δείγμα που προέρχεται από τον ελλαδικό χώρο, τα άτομα από «άλλη» χώρα, 

έχουν προέλευση από Αλβανία,  χώρες της πρώην ΕΣΣΔ (Ρωσία, Ουκρανία, Μολδαβία, 

Γεωργία), Βουλγαρία, Ρουμανία, διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες (Βρετανία, Σουηδία, 

Γερμανία, Φιλανδία) και από διάφορες άλλες χώρες (Ιράκ, Ιράν, Σερβία, Φιλιππίνες, 

Κίνα, Συρία, Πολωνία, Αρμενία) οι οποίες στα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν συνολικά, 

λόγω των λίγων αντιπροσώπων τους, στην κατηγορία «άλλη». Αναλυτικά, η 

αντιπροσώπευση κάθε χώρας, φαίνεται στον πίνακα 17. 

 

Πίνακας 17: Χώρες προέλευσης των υποκειμένων εκτός Ελλάδας 

 
Χώρα προέλευσης Αριθμός Ποσοστό (%)  

Αλβανία 520 57,2  Πρώην ΕΣΣΔ 90 9,8 
Γεωργία 72 8,0  
Βουλγαρία 53 5,8 

 Ρουμανία 21 2,4 
Ευρωπαϊκή 53 5,8  Άλλη 101 11,0 

 Σύνολο 910 100

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 17, η πλειοψηφία των παιδιών πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων προέρχεται από την Αλβανία. Επίσης, σημειώνεται ότι στον 

πίνακα παρουσιάζεται η Γεωργία ξεχωριστά από τις υπόλοιπες χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. 

Κρατήθηκε έτσι, γιατί στα δεδομένα της Κύπρου, τα παιδιά με προέλευση τη Γεωργία 

εμφάνιζαν το μεγαλύτερο ποσοστό αντιπροσώπευσης.  

Οι χώρες προέλευσης των παιδιών με άλλη καταγωγή στον κυπριακό χώρο είναι οι 

ίδιες όπως και στον ελλαδικό. Η διαφορά έγκειται στο ότι στην Κύπρο υπάρχει 

μηδενική αντιπροσώπευση της Αλβανίας, αφού ούτε στον πληθυσμό υπάρχει τέτοια 

αντιπροσώπευση. Τα δεδομένα της Κύπρου παρουσιάζονται στον πίνακα 18. 
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Πίνακας 18: Χώρες προέλευσης των υποκειμένων εκτός Κύπρου 

 
Χώρα προέλευσης Αριθμός Ποσοστό (%)  
Πρώην ΕΣΣΔ 44 14,7

 Γεωργία 96 32,0
Βουλγαρία 17 5,6 Ρουμανία 20 6,6
Ευρωπαϊκή 53 17,7 Άλλη 70 23,4 

 Σύνολο 300 100 

 

 

3.4.3.3.3. Αναλυτικά στοιχεία του δείγματος σε Ελλάδα και Κύπρο ανά επάγγελμα 

γονέων 

 

Όσον αφορά τα επαγγέλματα των γονιών των παιδιών που συμμετέχουν στην 

έρευνα, έγιναν γνωστά, με ανοικτού τύπου ερώτηση στο ερωτηματολόγιο (Τι δουλειά 

κάνει ο πατέρας/μητέρα σου;). Ακολούθως κωδικοποιήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες: 

Χειρωνακτική εργασία, Καμία εργασία, Εργασία που απαιτεί πτυχίο, Μη χειρωνακτική 

εργασία που δεν απαιτεί πτυχίο. Λόγω του ότι στις πλείστες των περιπτώσεων οι 

εργασίες των δύο γονιών ανήκουν σε ταυτόσημες κατηγορίες, στην εργασία αυτή, όταν 

μελετάται η ανεξάρτητη μεταβλητή «Επάγγελμα γονιών» θα γίνεται χρήση της 

μεταβλητής «Επάγγελμα πατέρα». Έτσι, στο δείγμα της παρούσας εργασίας, για τις δύο 

ομάδες παιδιών, τα επαγγέλματα πατέρα, στον ελλαδικό χώρο, παρουσιάζονται στον 

πίνακα 19. 

 

Πίνακας 19: Επαγγέλματα γονέων της κάθε ομάδας παιδιών του δείγματος στην 

Ελλάδα 

 

 Γηγενή παιδιά  Παιδιά πολιτισμικά 
διαφορετικών ομάδων 

Εργασία 
 Αριθμός Ποσοστό 

(%) 
Αριθμός Ποσοστό 

(%) 
Χειρωνακτική 328 36,0 788 86,6 
Καμία 14 1,5 32 3,5 
Απαιτεί πτυχίο 237 26,0 20 2,2 
Μη χειρωνακτική δεν απαιτεί 
πτυχίο 

331 36,5 70 7,7 

 
Σύνολο 

 
910 

   
100 910 100 
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Στα παιδιά με ελληνική καταγωγή, τα επαγγέλματα πατέρα φαίνεται ότι μοιράζονται 

σχεδόν ισόποσα σε χειρωνακτική, σε μη χειρωνακτική που δεν απαιτεί πτυχίο και σε 

λίγο μικρότερο ποσοστό στην εργασία που απαιτεί πτυχίο. Αντίθετα, στα παιδιά με 

καταγωγή από άλλη χώρα φαίνεται ότι στη συντριπτική πλειοψηφία (86,6%), η εργασία 

είναι χειρωνακτική.  

Αν η κάθε χώρα μελετηθεί ξεχωριστά, τότε φαίνεται ότι τα παιδιά που προέρχονται 

από την Αλβανία δηλώνουν σε ποσοστό 94% ότι ο πατέρας τους κάνει χειρωνακτική 

εργασία, το 2,5% καμία εργασία, το 0,6% εργασία που απαιτεί πτυχίο και το 2,9% μη 

χειρωνακτική που δεν απαιτεί πτυχίο. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα παιδιά με 

καταγωγή από την πρώην ΕΣΣΔ είναι 83,3% χειρωνακτική εργασία, 5,6%  καμία, 2,2% 

κάποια που απαιτεί πτυχίο και 8,9% κάποια που δεν είναι χειρωνακτική και δεν απαιτεί 

πτυχίο. Τα παιδιά από τη Γεωργία δηλώνουν σε ποσοστό 77,8% ότι ο πατέρας τους 

κάνει χειρωνακτική, 9,7% καμία και 12,5% μη χειρωνακτική χωρίς πτυχίο. Τα παιδιά 

με καταγωγή από Βουλγαρία παρουσιάζουν ποσοστά 84,9% χειρωνακτική, 5,7% καμία, 

1,9% με πτυχίο και 7,5% μη χειρωνακτική χωρίς πτυχίο. Στις αντίστοιχες εργασίες, τα 

παιδιά από τη Ρουμανία δηλώνουν για τον πατέρα τους ποσοστά 90,5% για 

χειρωνακτική, 4,8% καμία και 4,7% μη χειρωνακτική χωρίς πτυχίο. Τα παιδιά με 

ευρωπαϊκή προέλευση δείχνουν ποσοστά 35,8% χειρωνακτική εργασία, 3,8% καμία, 

17% εργασία που απαιτεί πτυχίο και 43,4% μη χειρωνακτική που δεν απαιτεί πτυχίο. 

Τέλος, τα παιδιά από διάφορες άλλες χώρες, στις αντίστοιχες εργασίες παρουσιάζουν 

ποσοστά 84,2%, 1%, 5,0% και 9,8%. 

Οι πιο πάνω πληροφορίες παρουσιάζονται στον πίνακα 20. 

 

Πίνακας 20: Ποσοστά επαγγελμάτων πατέρα των παιδιών από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες στην Ελλάδα 

 
Χειρωνακτική 

% 
Καμία 

% 
Μη χειρωνακτική, 
δεν απαιτεί πτυχίο 

% 

Απαιτεί πτυχίο 
% 

Εργασία  
 
 
Χώρα     
Αλβανία 94 2,5 2,9 0,6 
πρώην ΕΣΣΔ 83,3 5,6 8,9 2,2 
Γεωργία 77,8 9,7 12,5 0 
Βουλγαρία 84,9 5,7 7,5 1,9 
Ρουμανία 90,5 4,8 4,7 0 
ευρωπαϊκή 35,8 3,8 43,4 17 
Άλλη 84,2 1 9,8 5 

 

Τα επαγγέλματα πατέρα στον κυπριακό χώρο παρουσιάζονται στον πίνακα 21. 
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Πίνακας 21: Επαγγέλματα γονέων της κάθε ομάδας παιδιών του δείγματος στην 

Κύπρο 

 

 Γηγενή παιδιά  Παιδιά πολιτισμικά 
διαφορετικών ομάδων 

Εργασία 
 Αριθμός Ποσοστό 

(%) 
Αριθμός Ποσοστό (%) 

Χειρωνακτική 58 19,3 205 68,3 
Καμία 4 1,3 13 4,3 
Απαιτεί πτυχίο 97 32,3 16 5,3 
Μη χειρωνακτική δεν απαιτεί 
πτυχίο 

141 47 66 22,0 

 
Σύνολο 

 
300 

 
100 

 
300 

 
100 

 

Και στον κυπριακό χώρο στα παιδιά από άλλη χώρα, η πλειοψηφία των 

επαγγελμάτων πατέρα ανήκει στη χειρωνακτική εργασία, ενώ για τα παιδιά με ελληνική 

καταγωγή η πλειοψηφία φαίνεται να ανήκει στη μη χειρωνακτική εργασία που δεν 

απαιτεί πτυχίο.  

Τα επαγγέλματα που δήλωσαν τα παιδιά και αφορούν τις χώρες προέλευσης 

ξεχωριστά στον κυπριακό χώρο, ήταν για τα παιδιά από τη Γεωργία το 92,7% σε 

χειρωνακτική, για καμία εργασία και για εργασία που απαιτεί πτυχίο το ίδιο ποσοστό 

2,1% και για μη χειρωνακτική που δεν απαιτεί πτυχίο, 3,1%. Για τα παιδιά από την 

πρώην ΕΣΣΔ το 72,8% απασχολείται σε χειρωνακτική εργασία, το 9,1% σε καμία, το 

4,5% σε εργασία που απαιτεί σπουδές και το 13,6% σε μη χειρωνακτική. Τα παιδιά από 

τη Βουλγαρία δήλωσαν ότι το 64,7% απασχολείται σε χειρωνακτική εργασία και το 

υπόλοιπο 35,3% σε μη χειρωνακτική που δεν απαιτεί πτυχίο. Τα παιδιά από τη 

Ρουμανία δήλωσαν για το 55% ότι απασχολείται σε χειρωνακτική, το 5% σε εργασία 

που απαιτεί πτυχίο και το 40% σε μη χειρωνακτική χωρίς πτυχίο. Όσα παιδιά έχουν 

ευρωπαϊκή προέλευση δήλωσαν το 35,8% χειρωνακτική, το 3,8% καμία, το 17% 

εργασία που απαιτεί πτυχίο και το 43,4% μη χειρωνακτική χωρίς πτυχίο. Τέλος, τα 

παιδιά από «άλλες» χώρες δήλωσαν αντίστοιχα για την κάθε εργασία τα ποσοστά 

84,1%, 1,0%, 5,0% και 9,9%. 

Οι πιο πάνω πληροφορίες παρουσιάζονται στον πίνακα 22. 
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Πίνακας 22: Ποσοστά επαγγελμάτων πατέρα των παιδιών από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες στην Κύπρο 

 
Χειρωνακτική 

% 
Καμία 

% 
Μη χειρωνακτική, 
δεν απαιτεί πτυχίο 

% 

Απαιτεί πτυχίο 
% 

Εργασία  
 
 
Χώρα     
πρώην ΕΣΣΔ 72,8 9,1 13,6 4,5 
Γεωργία 92,7 2,1 3,1 2,1 
Βουλγαρία 64,7 0 35,3 0 
Ρουμανία 55 0 40 5 
ευρωπαϊκή 35,8 3,8 43,4 17 
Άλλη 84,1 1 9,9 5 

 

 

3.4.3.3.4. Άλλα χαρακτηριστικά του δείγματος σε Ελλάδα και Κύπρο  

 

Άλλα χαρακτηριστικά του δείγματος τα οποία αφορούν μόνο τα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων σε Ελλάδα και Κύπρο, είναι τα χρόνια φοίτησής τους στο 

ελληνικό σχολείο καθώς και η χώρα γέννησής τους.  

Τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στην Ελλάδα παρουσίασαν μέσο όρο 

φοίτησης στο ελληνικό σχολείο 5,11 χρόνια με τυπική απόκλιση 2,1, ενώ στην Κύπρο 

είχαν μέσο όρο φοίτησης στο ελληνικό σχολείο 4,8 χρόνια με τυπική απόκλιση 1,5.  

Όσον αφορά τη χώρα γέννησής τους, στην Ελλάδα, τα 306 από τα 910 παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, δηλαδή ποσοστό 33,6% δηλώνουν ότι γεννήθηκαν 

στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα 604 δηλαδή το 66,4% γεννήθηκαν στη χώρα των γονιών 

τους. Στον κυπριακό χώρο, τα 121 παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων  

γεννήθηκαν στην Κύπρο, δηλαδή ποσοστό 40,3% και τα υπόλοιπα 179 (59,7%) στη 

χώρα των γονιών τους.  

 

3.5. Στατιστικές τεχνικές 

 

Η ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων έγινε με τη χρήση του 

στατιστικού πακέτου SPSS-16.0. Για τη μελέτη των ερωτηματολογίων 

χρησιμοποιήθηκαν οι αναλύσεις T-Test Groups για την εύρεση διαφορών στους μέσους 

όρους των εξαρτημένων μεταβλητών με τις ανεξάρτητες με δύο κατηγορίες όπως η 

χώρα γέννησης και το φύλο. Για την εύρεση διαφορών στους μέσους όρους των 

εξαρτημένων μεταβλητών με τις ανεξάρτητες που έχουν περισσότερες των δύο 

κατηγορίες, όπως η τάξη φοίτησης ή το επάγγελμα πατέρα ή μητέρας, χρησιμοποιήθηκε 
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η ανάλυση Oneway Anova, όπου για περαιτέρω ανάλυση έγινε χρήση της posthoc 

ανάλυσης Bonferroni. Για την εξαγωγή παραγόντων έγιναν παραγοντικές αναλύσεις με 

περιστροφή Varimax και τη μέθοδο Correlation. Για την εύρεση συσχετισμού των 

εξαρτημένων μεταβλητών με τις ανεξάρτητες αναλογικής μορφής, όπως η ηλικία και τα 

χρόνια στο ελληνικό σχολείο, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Pearson r. Για τη συσχέτιση 

κατηγορικών μεταβλητών μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα της τάξης φοίτησης με τη 

χώρα γέννησης, έγινε χρήση της ανάλυσης Crosstabs. Τέλος, για την εύρεση εξισώσεων 

για την πρόβλεψη των τιμών κάποιων εξαρτημένων μεταβλητών έγινε χρήση της 

ανάλυσης Multiple Regression. Το αποδεκτό επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι 

το p=0,05. 
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4. Αποτελέσματα έρευνας 

 

4.1. Εισαγωγή 

 

Το κεφάλαιο των αποτελεσμάτων της έρευνας χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους 

κεφάλαια:  

1. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια που 

δόθηκαν στον ελλαδικό χώρο  

2. Στο δεύτερο, τα αποτελέσματα από τον κυπριακό χώρο  

3. Στο τρίτο, η σύγκριση των αποτελεσμάτων Ελλάδας – Κύπρου και  

4. Στο τέταρτο,  τα αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις.  

 

Τα τρία πρώτα κεφάλαια στα οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τα 

ερωτηματολόγια, χωρίζονται στα ίδια επιμέρους υποκεφάλαια: 

 

1. Το πρώτο υποκεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα από το Α’ μέρος των 

ερωτηματολογίων, όπου γίνεται σύγκριση στις απαντήσεις των γηγενών παιδιών 

με τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. Για την κάθε ομάδα παιδιών 

παρουσιάζεται και η τυχόν επίδραση στις απαντήσεις κάποιων διαφοροποιητικών 

χαρακτηριστικών τους (φύλο, τάξη φοίτησης, επάγγελμα πατέρα, χώρα γέννησης, 

χρόνια στο ελληνικό σχολείο) που λειτουργούν ως ανεξάρτητες μεταβλητές.  

2. Το δεύτερο υποκεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα του Β’ μέρους των 

ερωτηματολογίων για τα γηγενή παιδιά. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι τυχόν 

επιδράσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών (φύλο, τάξη φοίτησης, επάγγελμα 

πατέρα) στις απαντήσεις τους. 

3. Στο τρίτο υποκεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων του μέρους Β’ 

του ερωτηματολογίου των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες και στη 

συνέχεια οι συσχετισμοί των δηλώσεων των παιδιών αυτών με τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές (χώρα γέννησης, φύλο, τάξη φοίτησης, επάγγελμα πατέρα, χρόνια 

στο ελληνικό σχολείο).  

4. Στο τέταρτο υποκεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων των 

δηλώσεων των εκπαιδευτικών στο Γ’ μέρος των ερωτηματολογίων. Κάθε φορά 

γίνεται συγκριτική εξέταση των βαθμών που δίνουν οι εκπαιδευτικοί ως προς την 

επίδοση στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών, καθώς και στα 

σχόλια για τη συμπεριφορά και την προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο, 
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ανάλογα με τη χώρα καταγωγής των παιδιών, το φύλο, την τάξη φοίτησης, το 

επάγγελμα πατέρα, τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο και τη χώρα γέννησης.  

 

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 

κάθε μέρους του ερωτηματολογίου, ακολουθεί η ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών 

και κατόπιν,  η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του επόμενου μέρους. 

Στο κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τον κυπριακό χώρο 

δεν ακολουθεί το κάθε μέρος του ερωτηματολογίου η αντίστοιχη ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. Αυτό συμβαίνει, λόγω του ότι η ερμηνεία των αποτελεσμάτων για τον 

κυπριακό χώρο γίνεται στο κεφάλαιο της σύγκρισης των αποτελεσμάτων αυτών με τα 

αποτελέσματα του ελλαδικού χώρου.  
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4.2. Αποτελέσματα από τον ελλαδικό χώρο 

 

Τα αποτελέσματα από τον ελλαδικό χώρο περιλαμβάνουν την ανάλυση των μερών 

του κάθε ερωτηματολογίου σε δείγμα 1820 μαθητών και μαθητριών, οι οποίοι 

φοιτούσαν στις Ε’ και Στ’ δημοτικού, Α’ και Β’ γυμνασίου κατά την ακαδημαϊκή 

χρονιά 2007-2008. 

 

4.2.1. Αποτελέσματα κοινού Α’ μέρους του ερωτηματολογίου για γηγενείς 

μαθητές/τριες και για μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

 

Το πρώτο μέρος είναι κοινό και στα δύο δοθέντα ερωτηματολόγια. Έτσι, η ανάλυση 

έγινε στο σύνολο των 1820 ατόμων του δείγματος το οποίο περιλαμβάνει και τις δύο 

ομάδες: τα γηγενή παιδιά  και τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων.  

Ο στόχος ύπαρξης του μέρους αυτού στα ερωτηματολόγια είναι η σύγκριση των δύο 

ομάδων ως προς βασικά στοιχεία διαμόρφωσης της υποκειμενικότητας.  

 

4.2.1.1 Παραγοντική ανάλυση  

 

Η παραγοντική ανάλυση στο σύνολο των 28 ερωτήσεων του κοινού μέρους Α’ στα 

δύο ερωτηματολόγια έδωσε πέντε παράγοντες στους οποίους ομαδοποιήθηκαν 

μεταβλητές με εννοιολογική εγγύτητα. Οι  παράγοντες ερμηνεύουν περίπου το 53% της 

διασποράς και παρουσιάζουν φορτίσεις προς τους παράγοντες με τιμές από 0,342 ως 

0,829. Κατά συνέπεια, ανάλογα με το περιεχόμενο και το μέγεθος των φορτίσεων των 

μεταβλητών έλαβαν τις εξής ονομασίες: Π1: Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική 

επιτέλεση έργων και τη σχολική επίδοση, Π2: Σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα, Π3: 

Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής, Π4: Μελλοντικές προσδοκίες και Π5: 

Πρόσληψη σχολικού κλίματος. Αναλυτικά, οι παράγοντες και οι φορτίσεις των 

μεταβλητών παρουσιάζονται στον πίνακα 23. 

Οι παράγοντες που σχηματίστηκαν όπως σημειώνονται στον πίνακα 23, είναι σχεδόν 

ταυτόσημοι με τους παράγοντες που είχαν σχηματιστεί στη δοκιμαστική χορήγηση του 

ερωτηματολογίου, όπως παρουσιάστηκαν στον πίνακα 2. Σε εκείνη την περίπτωση ο 

ένας επιπλέον παράγοντας, αποτελείτο από δύο μόνο μεταβλητές οι οποίες απλά 

ταξινομήθηκαν σε άλλους σχετικούς παράγοντες. 
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Πίνακας 23: Παραγοντική ανάλυση στο κοινό μέρος Α' των τελικών 

ερωτηματολογίων στην Ελλάδα 

 
Παράγοντες/ 
Μεταβλητές 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργων και τη σχολική 
επίδοση 

     

1.Είμαι καλός στα μαθήματα του σχολείου                                                 .829     
4.Οι γονείς μου πιστεύουν ότι είμαι καλός μαθητής                                    .809     
7.Ο δάσκαλός μου πιστεύει ότι είμαι καλός μαθητής                                   .782     
11.Οι συμμαθητές μου πιστεύουν ότι τα καταφέρνω στα μαθήματα           .769     
2.Είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου                                                   .668     
3.Όταν αναλαμβάνω κάτι τα καταφέρνω                                                      .500     
12.Οι συμμαθητές μου με συμπαθούν                                                          .358     
15.Νιώθω άνετα να ρωτήσω στην τάξη για κάτι που δεν καταλαβαίνω      .342     
Σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα      
24.Εμπιστεύομαι τους φίλους μου που είναι από άλλη χώρα                 .813    
28.Νιώθω άνετα με τους φίλους μου που είναι από άλλη χώρα                   .805    
18.Στο σχολείο κάνω παρέα με παιδιά από άλλες χώρες                      .   709       
22.Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι από άλλη χώρα                                  .705    
20.Οι φίλοι μου εκτός σχολείου είναι από άλλη χώρα                           .697    
26.Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από άλλη χώρα                           .671    
Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής      
27.Νιώθω άνετα με τους φίλους μου που είναι από την Ελλάδα                   .782   
23.Εμπιστεύομαι τους φίλους μου που είναι από την Ελλάδα                      .744   
17.Στο σχολείο κάνω παρέα με Έλληνες                                                        .717   
19.Οι φίλοι μου εκτός σχολείου είναι από την Ελλάδα                                  .684   
25.Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από την Ελλάδα                                 .581   
21.Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι Έλληνες                                                    .549   
Μελλοντικές προσδοκίες      
14.Αν τα πάω καλά στο σχολείο θα έχω μια καλή δουλειά όταν 
μεγαλώσω                                                                                                     

   .685  

5.Οι γονείς μου ενδιαφέρονται για την πρόοδό μου                                        .665  
13.Είναι σημαντικό να είμαι καλός στα μαθήματα                                         .658  
6.Οι γονείς μου θέλουν να σπουδάσω όταν μεγαλώσω                                   .633  
Πρόσληψη σχολικού κλίματος      
10.Οι δάσκαλοι είναι δίκαιοι με όλα τα παιδιά                                                .779 
8.Ο δάσκαλός μου ενδιαφέρεται για μένα                                                        .671 
16.Νιώθω ωραία στο σχολείο                                                                           .549 
9.Ο δάσκαλός μου περιμένει να τα πηγαίνω καλά στα μαθήματα                   .460 
      
Ερμηνευόμενη διασπορά(%) 23,5 13,0 7,3 5,3 4,3 
Αθροιστική διασπορά 23,5 36,5 43,8 49,1 53,4 
 

Εννοιολογικά όμως, οι παράγοντες ταυτίζονται στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, οι 

ερωτήσεις σχετικά με τις φιλικές σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες ομαδοποιήθηκαν 

μαζί και σε αυτή την περίπτωση, όπως και οι ερωτήσεις που αφορούσαν την εκτίμηση 

των σημαντικών άλλων, αυτές που αφορούν τις φιλικές σχέσεις με άτομα από την 

Ελλάδα δημιούργησαν πάλι ένα παράγοντα, οι μεταβλητές που σχετίζονται με τις 

μελλοντικές προσδοκίες μαζεύονται εκ νέου μαζί σε μια υπερμεταβλητή και οι 

μεταβλητές που σχετίζονται με τα συναισθήματα προς το σχολικό κλίμα δημιουργούν 

τον τελευταίο παράγοντα. 
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Σύμφωνα με τον πίνακα 23, στον παράγοντα «Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική 

επιτέλεση έργων και τη σχολική επίδοση» περιλαμβάνονται οι μεταβλητές:  

Είμαι καλός στα μαθήματα του σχολείου, Οι γονείς μου πιστεύουν ότι είμαι καλός 

μαθητής, Ο δάσκαλός μου πιστεύει ότι είμαι καλός μαθητής, Οι συμμαθητές μου 

πιστεύουν ότι τα καταφέρνω στα μαθήματα, Είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου, 

Όταν αναλαμβάνω κάτι τα καταφέρνω, Οι συμμαθητές μου με συμπαθούν και Νιώθω 

άνετα να ρωτήσω στην τάξη για κάτι που δεν καταλαβαίνω.  

Στο δεύτερο παράγοντα «Σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα», περιλαμβάνονται οι 

μεταβλητές: 

 Εμπιστεύομαι τους φίλους μου που είναι από άλλη χώρα, Νιώθω άνετα με τους φίλους 

μου που είναι από άλλη χώρα, Στο σχολείο κάνω παρέα με παιδιά από άλλες χώρες, 

Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι από άλλη χώρα, Οι φίλοι μου εκτός σχολείου είναι από 

άλλη χώρα, Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από άλλη χώρα.  

Ο τρίτος παράγοντας «Σχέσεις με άτομα  της χώρας υποδοχής» ομαδοποίησε τις 

δηλώσεις: 

 Νιώθω άνετα με τους φίλους μου που είναι από την Ελλάδα, Εμπιστεύομαι τους 

φίλους μου που είναι από την Ελλάδα, Στο σχολείο κάνω παρέα με Έλληνες, Οι φίλοι μου 

εκτός σχολείου είναι από την Ελλάδα, Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από την 

Ελλάδα, Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι Έλληνες.  

Ο  τέταρτος παράγοντας «Μελλοντικές Προσδοκίες», περιλαμβάνει τις δηλώσεις: 

 Αν τα πάω καλά στο σχολείο θα έχω μια καλή δουλειά όταν μεγαλώσω, Οι γονείς μου 

ενδιαφέρονται για την πρόοδό μου, Είναι σημαντικό να είμαι καλός στα μαθήματα, Οι 

γονείς μου θέλουν να σπουδάσω όταν μεγαλώσω.  

Τέλος, ο πέμπτος παράγοντας «Πρόσληψη σχολικού κλίματος», περιλαμβάνει τις 

δηλώσεις: 

 Οι δάσκαλοι είναι δίκαιοι με όλα τα παιδιά, Ο δάσκαλός μου ενδιαφέρεται για μένα, 

Νιώθω ωραία στο σχολείο, Ο δάσκαλός μου περιμένει να τα πηγαίνω καλά στα 

μαθήματα.  

 

4.2.1.1.1. Σύγκριση μέσων όρων των γηγενών μαθητών/τριών και μαθητών/τριών 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ανά παράγοντα 

 

Στον πίνακα 24 παρουσιάζεται η σύγκριση στους μέσους όρους και στις τυπικές 

αποκλίσεις της κάθε ομάδας, στον κάθε παράγοντα.   
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Πίνακας 24: Σύγκριση μέσων όρων των δύο ομάδων στον κάθε παράγοντα 

 

 
 

Παιδιά από 
Ελλάδα* 

Παιδιά από 
άλλη χώρα** 

  

Παράγοντες Mean SD Mean SD t p 
Π1: Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση 
έργων και τη σχολική επίδοση 

3,99 0,71 3,58 0,73 12,06 0,00 

Π2: Σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα 2,85 0,95 3,69 0,89 -19,49 0,00 
Π3: Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής 4,35 0,54 3,71 0,85 19,05 0,00 
Π4: Μελλοντικές προσδοκίες 4,72 0,43 4,63 0,56 4,18 0,00 
Π5: Πρόσληψη σχολικού κλίματος 4,22 0,72 4,11 0,79 2,87 0,00 
* Ν=910   **Ν=910    p< 0,01 

 

Στον πίνακα 24 παρατηρείται ότι οι δύο ομάδες παιδιών έχουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά σε όλους τους παράγοντες. Στον πρώτο παράγοντα που αφορά την 

αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργων και τη σχολική επίδοση, τα γηγενή 

παιδιά έχουν μέσο όρο σε πενταβάθμια κλίμακα 3,99, ενώ τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες παρουσιάζουν χαμηλότερο μέσο όρο (3,58) και αυτή η διαφορά 

είναι στατιστικά σημαντική (p=0,00). Στον παράγοντα 2, που αφορά τις σχέσεις με 

άτομα από άλλη χώρα, χαμηλότερο μέσο όρο έχουν τα γηγενή παιδιά, με στατιστικά 

σημαντική διαφορά από τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. Δηλαδή, τα 

παιδιά από την Ελλάδα κάνουν λιγότερο παρέα με παιδιά από άλλες χώρες, σε 

σύγκριση με τα παιδιά από άλλη χώρα. Το αντίστροφο συμβαίνει στον τρίτο παράγοντα 

που αφορά τις σχέσεις με άτομα από την Ελλάδα, όπου τα γηγενή παιδιά σημειώνουν 

στατιστικά σημαντικώς μεγαλύτερο μέσο όρο από τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες. Δηλαδή, κάνουν περισσότερο απ’ ό,τι τα παιδιά από άλλη χώρα 

παρέα με άτομα από την Ελλάδα. Ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά από άλλη 

χώρα εμφανίζουν τα γηγενή παιδιά και στους δύο τελευταίους παράγοντες που αφορούν 

τις μελλοντικές προσδοκίες και την πρόσληψη του σχολικού κλίματος. Οι διαφορές γι’ 

αυτούς τους δύο παράγοντες δεν είναι πολύ μεγάλες και οι μέσοι όροι είναι ψηλοί και 

στις δύο ομάδες (μεγαλύτερη του 4 σε πενταβάθμια κλίμακα). Είναι όμως στατιστικά 

σημαντικές, σε επίπεδο σημαντικότητας μικρότερο του 0,01. 

Οι διαφορές των μέσων όρων στον κάθε παράγοντα μελετήθηκαν και με την 

εξέταση της κάθε συγκεκριμένης χώρας προέλευσης. Στον πίνακα 25 παρουσιάζεται για 

κάθε ξεχωριστή  χώρα, ο μέσος όρος στον κάθε παράγοντα. 

Όπως φαίνεται πίνακα 25, στον παράγοντα «Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική 

επιτέλεση έργων και τη σχολική επίδοση», υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στους μέσους όρους των χωρών. Τον ψηλότερο μέσο όρο παρουσιάζουν τα παιδιά που 

προέρχονται από την Ελλάδα (3,99) και ακολουθούν τα παιδιά τα οποία προέρχονται 
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από τη Ρουμανία (3,76) και από την πρώην Σοβιετική Ένωση (3,73). Το χαμηλότερο 

μέσο όρο έχουν τα παιδιά που προέρχονται από κάποια Ευρωπαϊκή χώρα (3,36). Η 

posthoc ανάλυση έδειξε ότι στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει ανάμεσα στους 

μέσους όρους μεταξύ της  Ελλάδας με τις: Αλβανία, πρώην ΕΣΣΔ, Γεωργία, 

Βουλγαρία, Ευρωπαϊκή και Άλλη. 

 

Πίνακας 25: Μέσοι όροι παραγόντων για την κάθε συγκεκριμένη χώρα προέλευσης 

 
 

Παράγοντες 
  

Mean 
 

SD 
 

F 
 

p 
Ελλάδα 1 3,99 0,71 
Αλβανία 2 3,59 0,75 

Πρώην ΕΣΣΔ 3 3,73 0,71 
Γεωργία 4 3,56 0,66 
Βουλγαρία 5 3,47 0,64 
Ρουμανία 6 3,76 0,54 
Ευρωπαϊκή 7  3,36 0,83 

 
 
 
Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική 
επιτέλεση έργων και στη σχολική επίδοση 

Άλλη 8 3,56 0,68 

 
 
 

 
22,49 

 
 
 
 

0,00 

Ελλάδα 2,85 0,95 
Αλβανία 3,67 0,87 

Πρώην ΕΣΣΔ 3,89 0,87 
Γεωργία 3,61 0,95 
Βουλγαρία 3,83 0,79 
Ρουμανία 3,44 0,90 
Ευρωπαϊκή  3,50 0,83 

 
 
 
 
Σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα 

Άλλη 3,77 0,98 

 
 
 
 

56,01 

 
 
 
 

0,00 

Ελλάδα 4,35 0,54 
Αλβανία 3,78 0,81 

Πρώην ΕΣΣΔ 3,74 0,92 
Γεωργία 3,51 0,86 
Βουλγαρία 3,26 0,99 
Ρουμανία 3,58 0,75 
Ευρωπαϊκή  3,87 0,67 

 
 
 
 
Σχέσεις με άτομα από τη χώρα υποδοχής 

Άλλη 3,64 0,94 

 
 
 
 

57,91 

 
 
 
 

0,00 

Ελλάδα 4,72 0,43 
Αλβανία 4,62 0,61 

Πρώην ΕΣΣΔ 4,77 0,34 
Γεωργία 4,66 0,52 
Βουλγαρία 4,53 0,59 
Ρουμανία 4,71 0,41 
Ευρωπαϊκή  4,42 0,60 

 
 
 
 
Μελλοντικές προσδοκίες 

Άλλη 4,67 0,40 

 
 
 
 

5,39 

 
 
 
 

0,00 

Ελλάδα 4,22 0,72 
Αλβανία 4,18 0,79 

Πρώην ΕΣΣΔ 4,19 0,72 
Γεωργία 4,00 0,87 
Βουλγαρία 3,75 0,94 
Ρουμανία 4,08 0,79 
Ευρωπαϊκή  3,74 0,70 

 
 
 
 
Πρόσληψη σχολικού κλίματος 

Άλλη 4,17 0,70 

 
 
 
 

5,88 

 
 
 
 

0,00 

N1= 910, N2=520, N3=90, N4=72, N5=53, N6=21, N7=53, N8=101   
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Στο δεύτερο παράγοντα, που αφορά τις σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες, μέσο όρο 

κάτω του τρία, στην πενταβάθμια κλίμακα, έχουν μόνο τα παιδιά με καταγωγή από την 

Ελλάδα. Στις υπόλοιπες χώρες οι μέσοι όροι είναι άνω του 3 και σε κάποιες πλησιάζουν 

το 4. Στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει ανάμεσα στους μέσους όρους της 

Ελλάδας με τις: Αλβανία, πρώην ΕΣΣΔ, Γεωργία, Βουλγαρία, Ευρωπαϊκή και Άλλη, 

όπως έδειξε η posthoc ανάλυση.  

Στον τρίτο παράγοντα που αφορά τις σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής, τα 

παιδιά με ελληνική καταγωγή εμφανίζουν τον ψηλότερο μέσο όρο (4,35) σε αντίθεση 

με τα παιδιά των άλλων χωρών που παρουσιάζουν μέσους όρους μικρότερους του 4. Οι 

στατιστικά σημαντικές διαφορές βρίσκονται ανάμεσα στην Ελλάδα με την Αλβανία, 

πρώην ΕΣΣΔ, Γεωργία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ευρωπαϊκή και Άλλη, αλλά όχι 

αναμεταξύ των υπολοίπων χωρών. 

Στον τέταρτο παράγοντα οι διαφορές στους μέσους όρους μεταξύ των χωρών είναι 

μικρές, αλλά στατιστικά σημαντικές. Στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει μόνο 

μεταξύ των μέσων όρων των Ελλάδα-Αλβανία και Ελλάδα-Ευρωπαϊκή. 

Η πρόσληψη του σχολικού κλίματος είναι αρκετά θετική για τα παιδιά όλων των 

χωρών, αφού όλα έχουν μέσους όρους άνω του τέσσερα. Υπάρχουν μικρές διαφορές, 

που είναι όμως στατιστικά σημαντικές. Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές, 

παρατηρούνται μεταξύ των ζευγαριών πρώην ΕΣΣΔ – Βουλγαρία, πρώην ΕΣΣΔ – 

Ευρωπαϊκή, Ελλάδα – Βουλγαρία, Ελλάδα – Ευρωπαϊκή, Αλβανία – Βουλγαρία, 

Αλβανία – Ευρωπαϊκή και Άλλη – Ευρωπαϊκή.  

 
 

4.2.1.1.2. Σύγκριση των μέσων όρων συγκεκριμένων μεταβλητών των παραγόντων  

 

Ο κάθε παράγοντας αποτελείται από σύνολο συγκεκριμένων μεταβλητών. Ο πίνακας 

24 παρουσιάζει τη σύγκριση των μέσων όρων των δύο ομάδων σε κάθε μεταβλητή του 

κάθε παράγοντα.  

Όπως φαίνεται στον πίνακα 26, σε όλες τις μεταβλητές του παράγοντα 

«Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργων και τη σχολική επίδοση», τα 

γηγενή παιδιά έχουν ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων. Τη μεγαλύτερη διαφορά στους μέσους όρους, οι δύο ομάδες 

παιδιών την παρουσιάζουν στη δήλωση «Είμαι καλός στα μαθήματα του σχολείου». 

Βέβαια, σε καμιά από τις δύο ομάδες δεν υπάρχουν μέσοι όροι κάτω του 3 (στην 

πενταβάθμια κλίμακα) κάτι που δείχνει ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει πάρα 
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πολύ ή πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Όμως, οι διαφορές  μεταξύ των δύο ομάδων είναι 

στατιστικά σημαντικές.  

 

Πίνακας 26: Σύγκριση μέσων όρων των δύο ομάδων σε κάθε μεταβλητή του κάθε 

παράγοντα 

 
 Παιδιά από 

Ελλάδα* 
Παιδιά από 
άλλη χώρα** 

  

Παράγοντες Mean SD Mean SD t p 
Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργων 
και τη σχολική επίδοση 

      

Είμαι καλός στα μαθήματα του σχολείου                             3,95 1,01 3,29 0,97 14,20 0,00 
Οι γονείς μου πιστεύουν ότι είμαι καλός μαθητής                4,08 1,04 3,54 1,10 10,72 0,00 
Ο δάσκαλός μου πιστεύει ότι είμαι καλός μαθητής              3,89 0,99 3,35 1,04 11,27 0,00 
Οι συμμαθητές μου πιστεύουν ότι τα καταφέρνω στα 
μαθήματα                                                                               

3,92 1,00 3,45 1,09 9,59 0,00 

Είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου                               4,00 1,04 3,73 1,18 6,33 0,00 
Όταν αναλαμβάνω κάτι τα καταφέρνω                                 4,05 0,91 3,73 1,02 7,05 0,00 
Οι συμμαθητές μου με συμπαθούν                                       4,24 0,96 3,98 1,09 5,34 0,00 
Νιώθω άνετα να ρωτήσω στην τάξη για κάτι που δεν 
καταλαβαίνω                

4,04 1,14 3,82 1,24 3,91 0,00 

Σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα 
Εμπιστεύομαι τους φίλους μου που είναι από άλλη χώρα    3,03 1,34 3,67 1,27 -10,39 0,00 
Νιώθω άνετα με τους φίλους μου που είναι από άλλη 
χώρα                                                                                      

3,34 1,36 3,98 1,17 -10,67 0,00 

Στο σχολείο κάνω παρέα με παιδιά από άλλες χώρες           3,45 1,32 4,07 1,21 -10,45 0,00 
Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι από άλλη χώρα                    2,58 1,22 3,26 1,28 -11,62 0,00 
Οι φίλοι μου εκτός σχολείου είναι από άλλη χώρα              2,63 1,42 3,50 1,35 -13,48 0,00 
Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από άλλη χώρα              2,06 1,22 3,67 1,29 -27,17 0,00 
Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής       
Νιώθω άνετα με τους φίλους μου που είναι από την 
Ελλάδα                                                                                   

4,62 0,70 4,01 1,20 13,18 0,00 

Εμπιστεύομαι τους φίλους μου που είναι από την 
Ελλάδα                                                

4,23 0,96 3,74 1,26 9,37 0,00 

Στο σχολείο κάνω παρέα με Έλληνες                                   4,54 0,79 4,10 1,24 9,04 0,00 
Οι φίλοι μου εκτός σχολείου είναι από την Ελλάδα             4,40 0,93 3,68 1,33 13,43 0,00 
Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από την Ελλάδα             4,63 0,70 3,20 1,35 28,27 0,00 
Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι Έλληνες                               3,79 1,26 3,28 1,30 8,59 0,00 
Μελλοντικές προσδοκίες       
Αν τα πάω καλά στο σχολείο θα έχω μια καλή δουλειά 
όταν μεγαλώσω                                                                     

4,70 0,61 4,66 0,73 1,32 0,18 

Οι γονείς μου ενδιαφέρονται για την πρόοδό μου                4,77 0,60 4,60 0,80 5,03 0,00 
Είναι σημαντικό να είμαι καλός στα μαθήματα                    4,74 0,63 4,62 0,77 3,84 0,00 
Οι γονείς μου θέλουν να σπουδάσω όταν μεγαλώσω           4,68 0,71 4,62 0,81 1,63 0,10 
Πρόσληψη σχολικού κλίματος       
Οι δάσκαλοι είναι δίκαιοι με όλα τα παιδιά                         4,08 1,20 4,08 1,19 -0,002 0,99 
Ο δάσκαλός μου ενδιαφέρεται για μένα                               4,26 0,91 4,02 1,07 5,16 0,00 
Νιώθω ωραία στο σχολείο                                                    4,12 1,09 4,13 1,11 -0,15 0,11 
Ο δάσκαλός μου περιμένει να τα πηγαίνω καλά στα 
μαθήματα                                                                         

4,40 0,80 4,22 0,96 4,21 0,00 

*N=910 **N=910 p<0,05 

 

Όσον αφορά τις μεταβλητές που ομαδοποιούνται στο δεύτερο παράγοντα «Σχέσεις 

με άτομα από άλλη χώρα» παρατηρείται ότι σε όλες παρουσιάζουν ψηλότερους μέσους 

όρους τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες και όλες  οι διαφορές από τα 

γηγενή παιδιά είναι στατιστικά σημαντικές. 
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Στον παράγοντα αυτό, τα γηγενή παιδιά, εμφανίζουν σε τρεις από τις έξι μεταβλητές, 

μέσους όρους κάτω από το 3 (Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι από άλλη χώρα, Οι φίλοι 

μου εκτός σχολείου είναι από άλλη χώρα, Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από άλλη 

χώρα), κάτι που δείχνει ότι έχουν μικρή επαφή με τα άτομα από άλλες χώρες.  

Στον τρίτο παράγοντα «Σχέσεις με άτομα από τη χώρα υποδοχής», σε όλες τις 

μεταβλητές έχουν ψηλότερους μέσους όρους τα γηγενή παιδιά, με στατιστικά 

σημαντικές διαφορές από τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. Όμως, στην 

περίπτωση αυτή, παρόλο που τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες έχουν 

χαμηλότερους μέσους όρους από τα γηγενή παιδιά, δεν εμφανίζουν μέσους όρους 

χαμηλότερους του 3 στην πενταβάθμια κλίμακα, κάτι που δείχνει ότι η επαφή τους με 

άτομα από τη χώρα υποδοχής δεν είναι μικρή. 

Όσον αφορά τις «Μελλοντικές προσδοκίες», στο σύνολο των τεσσάρων μεταβλητών 

που ομαδοποιούνται σε αυτό τον παράγοντα, μόνο στις δύο υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ στις άλλες δύο στις οποίες 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά, οι μέσοι όροι δεν έχουν μεγάλες 

διαφορές. Ακόμα, και οι δύο ομάδες εμφανίζουν μέσους όρους πολύ κοντά στο 5 (η 

ανώτατη επιλογή στην κλίμακα) κάτι που δείχνει πολύ αυξημένες προσδοκίες για το 

μέλλον.  

Το ίδιο συμβαίνει και στον πέμπτο παράγοντα «Πρόσληψη σχολικού κλίματος», 

όπου και οι δύο ομάδες εμφανίζουν μέσους όρους κοντά στο 5, κάτι που δείχνει θετικές 

προσλήψεις. Στις δύο όμως από τις τέσσερις μεταβλητές έχουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά με τους μεγαλύτερους μέσους όρους να τους παρουσιάζουν τα γηγενή παιδιά.  

 

4.2.1.2 Ανεξάρτητες μεταβλητές και παράγοντες 

 

Στο μέρος αυτό των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται η επίδραση της κάθε 

ανεξάρτητης μεταβλητής (φύλο, τάξη φοίτησης, επάγγελμα πατέρα, και χώρα γέννησης 

για τα παιδιά από άλλη χώρα), στις δηλώσεις της κάθε ομάδας στον κάθε παράγοντα. 

Ως εκ τούτου, πιο κάτω γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων που εμφανίζει η κάθε 

ομάδα, εξεταζόμενη με όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Σε αυτό το σημείο 

σημειώνεται ότι η ομάδα των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων εξετάζεται σε 

μια επιπλέον ανεξάρτητη μεταβλητή, τη χώρα γέννησης, κάτι που δε γίνεται για την 

ομάδα των γηγενών παιδιών.  
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4.2.1.2.1 Ανεξάρτητη μεταβλητή «φύλο» 

 

Ως προς τις διαφορές στους μέσους όρους στον κάθε παράγοντα ανάλογα με το 

φύλο, έγινε η ανάλογη εξέταση για να διαφανεί αν αυτό επηρεάζει τις δηλώσεις των 

παιδιών των δύο ομάδων. Στον πίνακα 27 παρουσιάζονται οι διαφορές στους μέσους 

όρους του κάθε παράγοντα ανάλογα με το φύλο, στην κάθε ομάδα.  

 

Πίνακας 27: Διαφορές στους μέσους όρους των παραγόντων ανάλογα με το φύλο 

στην κάθε ομάδα 

 
  Παιδιά με ελληνική καταγωγή* 

 
Παιδιά με καταγωγή από άλλη 

χώρα** 
Παράγοντες Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρια 1 3,96 0,72 3,54 0,71 Αυτοεκτίμηση ως 
προς τη γενική 
επιτέλεση έργου 
και τη σχολική 
επίδοση 

Κορίτσια 2 4,03 0,70 
-1,33 0,18 

3,63 0,74 
-1,87 0,06 

Αγόρια 2,83 0,99 3,71 0,88  
Σχέσεις με άτομα 
από άλλη χώρα 

Κορίτσια 2,86 0,91 
-0,39 0,69 

3,67 0,89 
0,69 0,48 

Αγόρια 4,40 0,53 3,76 0,81  
Σχέσεις με άτομα 
από τη χώρα 
υποδοχής 

Κορίτσια 4,31 0,54 
2,45 0,01 

3,67 0,88 
1,61 0,10 

Αγόρια 4,69 0,47 4,56 0,58  
Μελλοντικές 
προσδοκίες 

Κορίτσια 4,76 0,39 
-2,34 0,01 

4,69 0,52 
-3,55 0,00 

Αγόρια 4,16 0,76 4,07 0,79  
Πρόσληψη 
σχολικού κλίματος 

Κορίτσια 4,27 0,67 
-2,14 0,03 

4,15 0,80 
-1,47 0,14 

*Ν1=453 *Ν2=457   **Ν1=453 **Ν2=457 p<0,05 

 

Ο πίνακας 27 παρουσιάζει διαφορές αλλά και  ομοιότητες στο πώς το φύλο 

επηρεάζει τις δηλώσεις των παιδιών της κάθε ομάδας στον κάθε παράγοντα. 

Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι όσον αφορά την αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση 

έργων και τη σχολική επίδοση και στις δύο ομάδες, τα κορίτσια έχουν ελαφρώς 

ψηλότερους μέσους όρους, οι διαφορές των οποίων όμως από τα αγόρια δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές και στις δύο ομάδες. Στατιστικά σημαντικές δεν είναι ούτε οι 

διαφορές αγοριών – κοριτσιών στις σχέσεις τους με άτομα από άλλη χώρα, ούτε στη 

μια ούτε στην άλλη ομάδα παιδιών. Και τα αγόρια και τα κορίτσια από τα γηγενή 

παιδιά έχουν χαμηλούς μέσους όρους στο συγκεκριμένο παράγοντα, αλλά και τα παιδιά 

των δύο φύλων από τις πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες έχουν σχετικά ψηλούς μέσους 

όρους στις σχέσεις τους με άτομα άλλης χώρας. Ομοιότητα στις διαφορές ως προς τα 

δύο φύλα στις δύο ομάδες παρουσιάζεται και στον παράγοντα «Μελλοντικές 
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προσδοκίες» αφού και στις δύο, τα κορίτσια έχουν ελαφρώς μεγαλύτερους μέσους 

όρους  στον παράγοντα αυτό από  τα αγόρια, με στατιστικά σημαντική διαφορά.  

Διαφορά παρατηρείται στις δύο ομάδες παιδιών, όσον αφορά στις σχέσεις τους με 

άτομα της χώρας υποδοχής. Τα γηγενή αγόρια φαίνεται να έχουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά από τα γηγενή κορίτσια ως προς τις σχέσεις τους με άτομα από την Ελλάδα, 

παρόλο που βέβαια παρουσιάζουν και τα δύο φύλα ψηλούς μέσους όρους σε αυτό τον 

παράγοντα. Το ίδιο δεν συμβαίνει με τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, 

αφού στο συγκεκριμένο παράγοντα δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

Τέλος, διαφορά ως προς τη συμπεριφορά των δύο ομάδων ως προς το φύλο εμφανίζεται 

και στον παράγοντα «Πρόσληψη σχολικού κλίματος». Στα γηγενή παιδιά, τα κορίτσια 

έχουν λίγο πιο θετική αλλά και στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την  πρόσληψη 

των σχολικών συνθηκών απ’ ό,τι τα αγόρια με την ίδια καταγωγή, κάτι που δε 

συμβαίνει στα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, όπου ο μεγαλύτερος μέσος 

όρος των κοριτσιών σε σύγκριση με τα αγόρια, δεν έχει στατιστικά σημαντική διαφορά.  

 

4.2.1.2.2 Ανεξάρτητη μεταβλητή «τάξη φοίτησης» 

 

Η τάξη φοίτησης των παιδιών είναι μια άλλη ανεξάρτητη μεταβλητή που πιθανόν να 

επηρεάζει ή να διαφοροποιεί τις δηλώσεις των δύο ομάδων. Η εξέταση των διαφορών 

στον κάθε παράγοντα για την κάθε ομάδα ξεχωριστά ως προς την τάξη φοίτησης, έδειξε 

να υπάρχουν όντως κάποιες διαφορές, όπως αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα 28. 

Η τάξη φοίτησης παρουσιάζεται να διαφοροποιεί τις δηλώσεις σχεδόν σε όλους τους 

παράγοντες με στατιστικά σημαντικό τρόπο.  

Στον πρώτο παράγοντα «Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενικότερη επιτέλεση έργων και 

τη σχολική επίδοση» και στις δύο ομάδες (γηγενή παιδιά και παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων), οι μέσοι όροι διαφοροποιούνται προς τα κάτω όσο μεγαλώνει η 

τάξη φοίτησης, με τις διαφορές να είναι στατιστικά σημαντικές. Στα γηγενή παιδιά, η 

posthoc ανάλυση έδειξε ότι οι στατιστικά σημαντικές διαφορές βρίσκονται στα παιδιά 

μεταξύ όλων των τάξεων (Ε-Α, Ε-Β, Στ-Α, Στ-Β, Α-Β), εκτός των τάξεων Ε-Στ. Η 

αντίστοιχη ανάλυση στα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες έδειξε ότι οι 

στατιστικά σημαντικές διαφορές βρίσκονται ανάμεσα στις τάξεις Ε-Α, Ε-Β, Στ-Α, Στ-

Β. 
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Πίνακας 28: Διαφορές στους μέσους όρους των παραγόντων ανάλογα με την τάξη 

φοίτησης στην κάθε ομάδα 

 

 
 

 Παιδιά με ελληνική καταγωγή* Παιδιά με καταγωγή από άλλη 
χώρα** 

 
Παράγοντες 

Τάξη 
Φοίτησης 

 
Mean 

 
SD 

 
F 

 
p 

 
Mean 

  
SD F 

 
p 

Ε 1 4,24 0,56 3,83 0,74 
Στ 2 4,17 0,71 3,69 0,72 
Α 3 3,81 0,70 3,40 0,66 

 
Αυτοεκτίμηση ως 
προς τη γενικότερη 
επιτέλεση έργων και 
τη σχολική επίδοση 

Β 4 3,63 0,70 

 
40,30 

 
0,00 

3,32 0,66 

 
25,30 

 
0,00 

Ε 2,84 0,96 3,65 0,94 
Στ 2,89 1,00 3,66 0,92 
Α 2,91 0,85 3,75 0,77 

 
Σχέσεις με άτομα από 
άλλη χώρα 

Β 2,73 0,98 

 
1,33 

 
 0,26 

3,71 0,88 

 
0,59 

 
0,61 

Ε 4,45 0,47 3,96 0,79 
Στ 4,45 0,52 3,76 0,85 
Α 4,22 0,55 3,59 0,84 

 
Σχέσεις με άτομα από 
τη χώρα υποδοχής 

Β 4,21 0,58 

 
14,09 

 
0,00 

3,45 0,83 

 
15,37 

 
0,00 

Ε 4,80 0,33 4,68 0,54 
Στ 4,78 0,43 4,65 0,63 
Α 4,73 0,39 4,63 0,50 

 
Μελλοντικές 
προσδοκίες 

Β 4,54 0,55 

 
15,69 

 
0,00 

4,52 0,52 

 
3,17 

 
0,02 

Ε 4,52 0,55 4,49 0,59 

 

*Ν1=251, *Ν2=263, *Ν3=206, *Ν4=190 ,        p<0,05 

**Ν1=251, **Ν2=263, **Ν3=206, **Ν4=190 

Στ 4,44 0,60 4,23 0,83 
Α 4,10 0,63 3,89 0,74 

 
Πρόσληψη σχολικού 
κλίματος 

Β 3,62 0,77 

 
87,49 

 
0,00 

3,70 0,76 

 
49,16 

 
0,00 

 

Για τον παράγοντα «Σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα» καμία από τις ομάδες δεν 

έχει στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάλογα με την τάξη φοίτησης. Τα γηγενή παιδιά 

παρουσιάζουν χαμηλούς μέσους όρους (κάτω του 3 σε πενταβάθμια κλίμακα) σε όλες 

τις τάξεις φοίτησης, και τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων μέσους όρους 

κοντά στο 4 και στις τέσσερις τάξεις.  

Στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

παρουσιάζονται στον παράγοντα «Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής». 

Και στις δύο ομάδες, οι μέσοι όροι μικραίνουν όσο μεγαλώνει η τάξη φοίτησης. 

Βέβαια, στα γηγενή παιδιά οι μέσοι όροι είναι πάνω από το 4, ενώ στα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων είναι μεταξύ του 3 και του 4. Η posthoc ανάλυση 

στα γηγενή παιδιά έδειξε ότι οι στατιστικά σημαντικές διαφορές υπάρχουν μεταξύ των 

τάξεων Ε’-Α’, Ε’-Β’, Στ’ –Α’, Στ’-Β’, ενώ δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των Στ’-Ε’ και Α’ –Β’. Η ίδια ανάλυση στα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων έδειξε να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ Ε’-Στ’, Ε’-Α’, Ε’-

Β’, Στ’-Ε’ και Στ’-Β’. 
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Όσον αφορά τον παράγοντα «Μελλοντικές προσδοκίες» υπάρχουν μικρές, αλλά 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

και στις δύο ομάδες, με τους μέσους όρους να μειώνονται όσο μεγαλώνει η τάξη 

φοίτησης. Και για τις δύο ομάδες, η posthoc ανάλυση έδειξε ότι στατιστικά σημαντική 

διαφορά υπάρχει μόνο μεταξύ των τάξεων Ε’ και Β’.  

Τέλος, οι μέσοι όροι του παράγοντα «Πρόσληψη σχολικού κλίματος», και στις δύο 

ομάδες μειώνονται όσο ανεβαίνει η τάξη φοίτησης, με στατιστικά σημαντικό τρόπο 

αλλά και με μεγάλες διαφορές από την Ε’ ως τη Β’ τάξη. Στα γηγενή παιδιά οι 

στατιστικά σημαντικές διαφορές βρίσκονται ανάμεσα σε όλες τις τάξεις εκτός μεταξύ 

των Ε’ και Στ’, ενώ στα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων οι διαφορές 

βρίσκονται ανάμεσα σε όλες τις τάξεις εκτός μεταξύ Α’ και Β’.  

 

4.2.1.2.3 Ανεξάρτητη μεταβλητή «επάγγελμα πατέρα» 

 

Η επόμενη ανεξάρτητη μεταβλητή που εξετάστηκε ως προς το αν διαφοροποιεί τους 

μέσους όρους των απαντήσεων της κάθε ομάδας σε κάθε παράγοντα, ήταν το 

επάγγελμα πατέρα. Η ερώτηση για το επάγγελμα του πατέρα στο ερωτηματολόγιο ήταν 

ανοικτού τύπου (Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου;). Μετά την εξέταση όλων των 

απαντήσεων, τα επαγγέλματα χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες: Χειρωνακτική 

εργασία, Καμία εργασία, Εργασία που απαιτεί πτυχίο, Εργασία μη χειρωνακτική που 

δεν απαιτεί πτυχίο.  

Οι διαφορές στους μέσους όρους ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα για την κάθε 

ομάδα, παρουσιάζονται στον πίνακα 29. 

Για τον πρώτο παράγοντα παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις 

στους μέσους όρους μόνο στα γηγενή παιδιά. Τα παιδιά με πατέρα κάτοχο πτυχίου 

παρουσιάζουν τον ψηλότερο μέσο όρο ως προς την αυτοεκτίμηση στην επιτέλεση 

έργων και στη σχολική επίδοση.  

Στο δεύτερο παράγοντα καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στους μέσους όρους ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα. Τα γηγενή παιδιά 

εμφανίζουν χαμηλούς μέσους όρους (κάτω του 3 στην πενταβάθμια κλίμακα) σε όλες 

τις κατηγορίες επαγγελμάτων ως προς τις σχέσεις τους με άτομα από άλλες χώρες και 

τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στον παράγοντα αυτό παρουσιάζουν 

μέσους όρους μεταξύ του 3 και του 4 χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφορές.  
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Πίνακας 29: Διαφορές στους μέσους όρους των παραγόντων ανάλογα με το 

επάγγελμα πατέρα στην κάθε ομάδα 

  
 

 
 Παιδιά με ελληνική καταγωγή* Παιδιά με καταγωγή από άλλη 

χώρα** 
 
Παράγοντες 

 
Εργασία 

 
Mean 

 
SD 

 
F 

 
p 

 
Mean 

 
SD 

 
F 

 
p 

Χειρωνακτική 1 4,00 0,70 3,59 0,73 
 Καμία 2 3,48 0,95 3,35 0,77 
Απαιτεί πτυχίο 3 4,14 0,64 3,64 0,45 

 
Αυτοεκτίμηση ως 
προς τη γενικότερη 
επιτέλεση έργων 
και τη σχολική 
επίδοση 

Μη χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 4 

 
3,90 

 
0,73 

 
 

7,85 

 
 

0,00 
 

3,58 
 

0,76 

 
 

1,14 

 
 

0,33 

Χειρωνακτική 2,81 0,99 3,71 0,88 
Καμία 2,77 0,97 3,84 0,83 

Απαιτεί πτυχίο 2,90 0,90 3,45 0,85 

 
 
Σχέσεις με άτομα 
από άλλη χώρα Μη χειρωνακτική 

δεν απαιτεί πτυχίο 
 

2,85 
 

0,95 

 
 

0,48 

 
 
0,69 

 
3,49 

 
0,96 

 
 

2,14 

 
 

0,09 

Χειρωνακτική 4,39 0,54 3,72 0,85 
Καμία 4,26 0,67 3,59 0,95 

Απαιτεί πτυχίο 4,32 0,53 4,01 0,62 

 
 
Σχέσεις με άτομα 
από τη χώρα 
υποδοχής 

Μη χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 

 
4,34 

 
0,54 

 
 

1,20 

 
 

0,30 
 

3,57 
 

0,83 

 
 

1,66 

 
 

0,17 

Χειρωνακτική 4,72 0,42 4,63 0,56 
Καμία 4,41 1,04 4,64 0,44 

Απαιτεί πτυχίο 4,77 0,37 4,67 0,39 

 
 
Μελλοντικές 
προσδοκίες Μη χειρωνακτική 

δεν απαιτεί πτυχίο 
 

4,71 
 

0,44 

 
 

3,45 

 
 

0,02 
 

4,53 
 

0,57 

 
 

0,69 

 
 

0,55 

Χειρωνακτική 4,30 0,67 4,15 0,79 
Καμία 4,07 0,85 4,02 0,88 

Απαιτεί πτυχίο 4,24 0,70 3,82 0,75 

 
 
Πρόσληψη 
σχολικού κλίματος Μη χειρωνακτική 

δεν απαιτεί πτυχίο 
 

4,12 
 

0,76 

 
 

3,58 

 
 

0,01 
 

3,86 
 

0,79 

 
 

4,02 

 
 

0,01 

*Ν1=328, *Ν2=14, *Ν3=237, *Ν4=332    p<0,05 

**Ν1=788, **Ν2=32, **Ν3=20, **Ν4=70 

 

Ούτε στον παράγοντα «Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής» δεν έχει καμία 

ομάδα στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα. Τα γηγενή 

παιδιά σημειώνουν μέσους όρους άνω του 4 και τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων μεταξύ του 3 και του 4. 

Στον παράγοντα «Μελλοντικές προσδοκίες» για τα γηγενή παιδιά φαίνεται να 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα, είναι 

όμως πολύ μικρές. Αντίθετα, στα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες οι 

διαφορές εκτός από μικρές είναι και μη στατιστικά σημαντικές.  

Τέλος, στον παράγοντα «Πρόσληψη σχολικού κλίματος», και στις δύο ομάδες 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάλογα με το επάγγελμα του πατέρα. 

Συγκεκριμένα, και στις δύο ομάδες έχουν τη θετικότερη πρόσληψη άτομα που ο 

πατέρας τους κάνει χειρωνακτική εργασία. 
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Στο σημείο αυτό χρειάζεται να σημειωθεί επιφύλαξη για τα αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται στον πίνακα 29, τα οποία είναι απλώς ενδεικτικά, δεδομένου ότι το 

δείγμα από τις δύο ομάδες ως προς το επάγγελμα πατέρα δεν είναι ισορροπημένο. 

Δηλαδή, δεν υπάρχει ο ίδιος αριθμός ατόμων που να αντιπροσωπεύει το κάθε 

επάγγελμα στην κάθε ομάδα παιδιών. Ακόμη, σημειώνεται ότι στο ερωτηματολόγιο 

υπήρχε και η ανάλογη ερώτηση για το επάγγελμα της μητέρας. Επειδή όμως τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης για τις τυχόν διαφοροποιήσεις στους παράγοντες ανάλογα 

με το επάγγελμα της μητέρας ήταν σχεδόν ταυτόσημες με αυτές που σχετίζονται με το 

επάγγελμα του πατέρα, δεν συμπεριλήφθησαν τελικά στο παρόν κεφάλαιο.  

 

4.2.1.2.4 Ανεξάρτητη μεταβλητή «χώρα γέννησης» 

 

Η επόμενη ανεξάρτητη μεταβλητή που εξετάστηκε ως προς το αν διαφοροποιεί τις 

δηλώσεις στον κάθε παράγοντα αφορά μόνο τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων και τη χώρα γέννησής τους. Κάποια από τα παιδιά παρόλο που οι γονείς τους 

έχουν καταγωγή από άλλη χώρα έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, ενώ κάποια γεννήθηκαν 

στη χώρα των γονιών τους και μετανάστευσαν, αφού έζησαν και μερικά χρόνια εκεί. Οι 

διαφορές στον κάθε παράγοντα ανάλογα με τη χώρα γέννησης στην ομάδα των παιδιών 

αυτών παρουσιάζονται στον πίνακα 30. 

 

Πίνακας 30: Διαφορές μέσων όρων ανάλογα με τη χώρα γέννησης στα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

 
 
 

Γέννηση στην 
Ελλάδα* 

Γέννηση σε 
άλλη χώρα** 

  

Παράγοντες Mean SD Mean SD t p 
 Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργων και 
τη σχολική επίδοση 

3,65 0,76 3,55 0,71 2,03 0,04 

Σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα 3,53 0,97 3,77 0,83 -3,78 0,00 
Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής 3,86 0,86 3,64 0,83 3,76 0,00 
Μελλοντικές προσδοκίες 4,61 0,64 4,63 0,51 -0,61 0,54 
Πρόσληψη σχολικού κλίματος 4,19 0,75 4,08 0,81 2,04 0,04 
*Ν=306, **Ν=604, p<0,05 

 

Στον πίνακα 30 φαίνεται ότι σε τέσσερις από τους πέντε παράγοντες υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους ανάλογα με τη χώρα 

γέννησης των παιδιών.  

Ως προς την αυτοεκτίμηση στην επιτέλεση έργων και στη σχολική επίδοση, τα 

παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα παρουσιάζουν ψηλότερους μέσους όρους, με  
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μικρή αλλά στατιστικά σημαντική διαφορά από τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλη 

χώρα. 

 Ως προς τις σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα, τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα 

καταγωγής έχουν ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά που γεννήθηκαν στην 

Ελλάδα και η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική.  

Στις σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής συμβαίνει το αντίθετο απ’ ό,τι στις 

σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες. Δηλαδή, σε αυτό τον παράγοντα ψηλότερο μέσο 

όρο έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής, με στατιστικά σημαντική 

διαφορά.  

Στον παράγοντα «Μελλοντικές προσδοκίες» δεν παρατηρείται διαφορά στο μέσο 

όρο ανάμεσα στα παιδιά ανάλογα με τη χώρα γέννησής τους. Τέλος, στον παράγοντα 

«Πρόσληψη του σχολικού κλίματος», τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα 

εμφανίζουν θετικότερη πρόσληψη του από τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα με 

μικρή διαφορά μεν, αλλά στατιστικά σημαντική δε.  

 

4.2.1.2.5 Ανεξάρτητη μεταβλητή «χρόνια στο ελληνικό σχολείο» 

 

Μια άλλη ανεξάρτητη μεταβλητή που αφορά αποκλειστικά την ομάδα των παιδιών 

από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες είναι τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο. Ως εκ 

τούτου, έγινε αναζήτηση της συσχέτισης που μπορεί να είχε η μεταβλητή αυτή με τον 

κάθε παράγοντα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης εμφανίζονται στον πίνακα 31. 

 

Πίνακας 31: Συντελεστές συσχέτισης του κάθε παράγοντα με τα χρόνια στο 

ελληνικό σχολείο για τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

 
Παράγοντες Χρόνια στο ελληνικό σχολείο 

 Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργων και τη σχολική 
επίδοση 

-0,06 

Σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα -0,01 
Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής 0,15 
Μελλοντικές προσδοκίες 0,04 
Πρόσληψη σχολικού κλίματος -0,11 

 

Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 31, η ανεξάρτητη μεταβλητή «χρόνια στο 

ελληνικό σχολείο» δεν συσχετίζεται με κανένα παράγοντα με στατιστικά σημαντική 

σχέση. Ακόμα, οι φορτίσεις είναι πολύ μικρές κάτι που δείχνει ότι οι συσχετίσεις με τον 

κάθε παράγοντα είναι αμελητέες. 
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 Παρουσιάζει αρνητική αλλά αμελητέα συσχέτιση με τον πρώτο, το δεύτερο και τον 

πέμπτο παράγοντα. Δηλαδή, τείνει να δείξει ότι όσο αυξάνονται τα χρόνια στο ελληνικό 

σχολείο, τόσο οι τιμές στους παράγοντες αυτούς, δηλαδή στην αυτοεκτίμηση, στις 

σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα και στην πρόσληψη του σχολικού κλίματος, 

μειώνονται.  

Θετικές αλλά και πάλι αμελητέες συσχετίσεις έχει η ανεξάρτητη αυτή μεταβλητή με 

τον παράγοντα «Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής» και με τον παράγοντα 

«Μελλοντικές προσδοκίες», κάτι που τείνει να δείξει ότι οι σχέσεις με τα άτομα της 

χώρας υποδοχής καθώς και οι μελλοντικές προσδοκίες αυξάνονται, με την αύξηση των 

χρόνων στο ελληνικό σχολείο. Βέβαια, οι συσχετίσεις είναι αμελητέες και τα 

αποτελέσματα είναι ελάχιστα ενδεικτικά.  

 

4.2.1.3. Ερμηνεία αποτελεσμάτων Α’ μέρους ερωτηματολογίου ανά παράγοντα 

 

Στο μέρος αυτό του ερωτηματολογίου έγινε σύγκριση σε κάθε παράγοντα στους 

μέσους όρους που παρουσίασαν οι δύο ομάδες παιδιών, δηλαδή τα γηγενή παιδιά και τα 

παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. Οι διαφορές ή όχι που βρέθηκε να υπάρχουν 

μεταξύ των δύο ομάδων ή στο εσωτερικό της καθεμιάς, συζητούνται στο σημείο αυτό. 

 

4.2.1.3.1 Παράγοντας «Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργων και τη 

σχολική επίδοση» 

 

Όσον αφορά τον παράγοντα της αυτοεκτίμησης ως προς τη γενική επιτέλεση έργων 

και τη σχολική επίδοση, τα γηγενή παιδιά παρουσίασαν ψηλότερο μέσο όρο με 

στατιστικά σημαντική διαφορά συγκριτικά με τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι τα γηγενή παιδιά, λόγω της 

μεγαλύτερης εξοικείωσης που έχουν με την κουλτούρα του σχολείου, βαθμολογούνται 

με ψηλότερους βαθμούς, οι εκπαιδευτικοί καθώς και οι συμμαθητές παρουσιάζουν 

υψηλότερες προσδοκίες από αυτά, και έτσι έχουν την ευκαιρία να βιώνουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό αισθήματα επιτυχίας, με αποτέλεσμα να έχουν και υψηλότερη 

αυτοεκτίμηση σε σύγκριση με τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων656, , , ,657 658 659 660. Δηλαδή, οι τυχόν διαφοροποιημένες προσδοκίες που 

 
656 Abbas, T. (2002). The Home and the School in the Educational Achievements of South Asians, Race Ethnicity and Education, 
5(3), pp. 291-316
657 Arriaza, G. (2003). Schools, Social Capital and Children of Color, Race Ethnicity and Education, 6(1), pp. 71-94
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προσλαμβάνουν τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων  ότι έχει ο εκπαιδευτικός 

ή οι συμμαθητές τους γι’ αυτά, πιθανόν να τους μεταδίδει έμμεσα αλλά σαφή μηνύματα 

τα οποία επιδρούν στην αυτοεκτίμησή τους, καθώς και τους οδηγεί σε σχολικά 

αποτελέσματα που να επιβεβαιώνουν αυτές τις χαμηλές προσδοκίες661. Το αποτέλεσμα 

αυτό συμφωνεί και με αποτελέσματα άλλων ερευνών στις οποίες  εντοπίστηκε ότι τα 

παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων παρουσίασαν χαμηλότερες τιμές 

αυτοεκτίμησης συγκριτικά με τους γηγενείς συμμαθητές και συμμαθήτριές τους662, ,663 664. 

Σε άλλη έρευνα βρέθηκε ότι η επίδοση στο σχολείο αποτέλεσε ισχυρή μεταβλητή 

πρόβλεψης της αυτοεκτίμησης παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στη χώρα 

υποδοχής τους665. 

Ακόμα, τα παιδιά που προέρχονται από μετανάστευση, λόγω της αλλαγής στις 

συνθήκες διαβίωσής τους, ενδέχεται να βιώνουν και αλλαγές στο βαθμό αυτοεκτίμησής 

τους αφού αυτή δομείται διαφορετικά σε διαφορετικά περιβάλλοντα ή διαφορετικούς 

πολιτισμούς666.  

Μάλιστα, η μεγαλύτερη διαφορά ως προς τον παράγοντα «αυτοεκτίμηση ως προς τη 

γενική επιτέλεση έργων και τη σχολική επίδοση» μεταξύ των δύο ομάδων παιδιών 

εμφανίζεται στη δήλωση «είμαι καλός στα μαθήματα του σχολείου». Η επίδοση όμως 

στο σχολείο συσχετίζεται με ισχυρό τρόπο με τη γενική αυτοεκτίμηση των 

ατόμων667,668. Κατά συνέπεια, τα άτομα από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, 

παρουσιάζοντας χαμηλότερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με τα παιδιά γηγενών ως προς τη 

σχολική επίδοση, εμφανίζουν και χαμηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης γενικότερα.  

Διαφορά παρατηρήθηκε σε όλες τις δηλώσεις αυτού του παράγοντα, στον οποίο 

περιλαμβάνονταν μεταβλητές που αφορούσαν τις προσδοκίες των γονέων και τις 

 
658 Ball, S.J., Reay, D., & David, M. (2002). ‘Ethnic choosing’: minority ethnic students, social class and higher education choice, 
Race Ethnicity and Education, 5 (4), pp. 333-357
659 Rhamie, J., & Hallam, S. (2002). An Investigation into African-Caribbean Academic success in the UK, Race Ethnicity and 
Education, 5 (2), pp. 151-170
660 Rodriguez, T.D. (2002). Oppositional Culture and Academic Performance among Children of Immigrants in the USA, Race 
Ethnicity and Education, 5(2), pp. 199-215.
661Ανδρούσου, Α., Ασκούνη, Ν., Μάγος, Κ., & Χρηστίδου-Λιοναράκη, Σ. (2001). Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και 
Κοινωνικές Ανισότητες. Τόμος Β: Εθνοπολιτισμικές διαφορές στην Εκπαίδευση. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σσ.34-35 
662 Γεωργογιάννης, Π., & Γιάννακα, Β. (2007). Αυτοαντίληψη και ετεροαντίληψη των επιδόσεων Ελλήνων και αλλοδαπών 
μαθητών και διαμορφωμένες συνεργατικές και διαπροσωπικές σχέσεις. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). Διαπολιτισμική Κοινωνική 
Ψυχολογία και έρευνα: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 5ος, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 69-87 
663 Κουνέλη, Β., & Γεωργογιάννης, Π. (2007). Αυτοεκτίμηση και σχολική επίδοση σε ελληνικά σχολεία όπου φοιτούν και 
αλλοδαποί μαθητές. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία και έρευνα: Βηματισμοί για μια αλλαγή 
στην εκπαίδευση, Τόμος 5ος, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 88-108 
664 Motti-Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., Obradovic, J., & Masten, A., S. (2008). Acculturation and adaptation of immigrant 
adolescents in Greek urban schools. International Journal of Psychology, 43 (1), pp. 45-38, p. 55 
665 Cavazos-Rehg, P., DeLucia-Waack, J. L. (2009). Education, Ethnic Identity, and Acculturation as Predictors of Self-Esteem in 
Latino Adolescents. Journal of Counseling & Development, 87, pp. 47-54 
666 Giavrimis, P., Konstantinou, E. & Hatzichristou, C. (2003). Dimensions if immigrant students’ adaptation in the Greek schools: 
self concept and coping strategies. Intercultural Education, 14 (4), 423-434. 
667 Giavrimis, P., Konstantinou, E. & Hatzichristou, C. (2003). Dimensions if immigrant students’ adaptation in the Greek schools: 
self concept and coping strategies. Intercultural Education, 14 (4), 423-434. 
668 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 74 
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προσδοκίες του δασκάλου, καθώς και τις προσδοκίες των συμμαθητών των παιδιών. Σε 

όλες αυτές τις δηλώσεις, τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες είχαν 

χαμηλότερους μέσους όρους. Επειδή όμως η υψηλή αυτοεκτίμηση σχετίζεται θετικά με 

το ενδιαφέρον και τη στήριξη των γονιών669,670 και με την κοινωνική στήριξη που το 

άτομο νιώθει να λαμβάνει από τα διάφορα πρόσωπα του κοινωνικού του περίγυρου671 

(εκπαιδευτικοί, συμμαθητές), πιθανόν τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

να έχουν αυτά τα στοιχεία σε μικρότερο βαθμό απ’ ό,τι οι γηγενείς συμμαθητές/τριές 

τους, γι’ αυτό και εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης.  

Όσον αφορά την επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στις δύο ομάδες παιδιών 

σχετικά με την αυτοεκτίμησή τους, σημειώθηκε ότι το φύλο και στις δύο ομάδες δεν 

διαφοροποιεί τα επίπεδα αυτοεκτίμησης. Τα κορίτσια όμως, και στις δύο ομάδες 

παιδιών, είχαν ελαφρώς ψηλότερους μέσους όρους, χωρίς όμως να υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά από τα αγόρια. Αυτή η μικρή διαφορά ίσως οφείλεται στις 

προσδοκίες ρόλου στις σύγχρονες κοινωνίες για τις γυναίκες, που τις θέλουν 

επιτυχημένες και με υψηλές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιδιώξεις672,673. Ως προς 

τα κορίτσια από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες σε σχέση με τα αγόρια από την ίδια 

ομάδα, ίσως εμφανίζουν λίγο ψηλότερους μέσους όρους στην αυτοεκτίμηση λόγω του 

ότι τα κορίτσια συνήθως ενσωματώνονται στη χώρα υποδοχής σε μεγαλύτερο βαθμό 

απ’ ό,τι τα αγόρια674,675. 

Και στις δύο ομάδες παιδιών (γηγενή παιδιά και παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες) παρατηρήθηκε ότι όσο μεγαλώνουν (όσο πιο μεγάλη είναι η τάξη 

φοίτησής τους), τόσο οι μέσοι όροι στην αυτοεκτίμησή τους μειώνονται. Αυτό ίσως 

συμβαίνει, γιατί οι εκτιμήσεις που κάνει το άτομο για τον εαυτό του γίνονται 

προοδευτικά με την ηλικία πιο πολύπλοκες και πιο αφηρημένες676. Η πιο έντονη 

περίοδος διακύμανσης της έννοιας του εαυτού είναι η περίοδος της εφηβείας, στην 

οποία βρίσκονται τα άτομα που φοιτούν στις Α’ και Β’ τάξεις του γυμνασίου. Στην 

 
669 Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press 
670 Harter, S. (1992). The relationship between perceived competence, affect, and motivational orientation within the classroom: 
Process and patterns of change. In A. K. Boggiano & T. Pittman (Eds.). Achievement and motivation: A social-developmental 
perspective, pp 219-242, New York: Cambridge University Press 
671 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 70-95 
672 Portes, A., & Rumbaut, R. G. (Eds.). (2001). Legacies: The story of the immigrant second generation. Berkeley, CA: University 
of California Press. 
673 Qin Hillard, D. B. (2003). Gendered expectations and gendered experiences: Immigrant students’ adaptation in schools. New 
Directions for Youth Development, 100, pp. 91-110. 
674 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 461-469 
675 Μούσουρου, Λ. (2006). Παιδιά παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο ελληνικό σχολείο. Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, 
Δ.  (Επιμ.). Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 211-244 
676 Harter, S. (1990b). Processes underlying adolescent self-concept formation. In r. Nontemayor, G. R. Adams & T. P. Gullotta 
(Eds.), From childhood to adolescence: A transitional period? Newbury Park, CA: Sage, pp. 205 – 239. 
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ηλικία αυτή παρατηρείται αυξημένη αστάθεια της έννοιας του εαυτού677, καθώς και οι 

εκτιμήσεις γίνονται προοδευτικά, λιγότερο θετικές678. Ακόμα, στο γυμνάσιο, το οποίο 

είναι μια μεγαλύτερη σε μέγεθος εκπαιδευτική μονάδα η οποία διευρύνει το δίκτυο 

κοινωνικής σύγκρισης και περιέχει νέες προκλήσεις σε σχέση με το δημοτικό, 

παρατηρείται εντονότερα η αστάθεια αυτή679. Τα άτομα που προέρχονται από 

μετανάστευση δε, έχουν εκτός από τα προαναφερθέντα προβλήματα ως προς τη 

συνείδηση του εαυτού της εφηβείας, τα επιπρόσθετα προβλήματα και της 

νοηματοδότησης της εθνικής τους ταύτισης και καταγωγής και την παράλληλη 

προσπάθεια για αποδοχή και συμμετοχή και στην κοινωνία υποδοχής. Βιώνουν, ως εκ 

τούτου, την επιπρόσθετη εσωτερική σύγκρουση της προσπάθειας για κοινωνική 

αφομοίωση αλλά και για την ατομική τους διαφοροποίηση680, ,681 682. 

Η χώρα γέννησης των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων διαφοροποιεί τα 

επίπεδα αυτοεκτίμησής τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα. Τα παιδιά που γεννήθηκαν 

στη χώρα υποδοχής, την Ελλάδα, παρουσίασαν ψηλότερους μέσους όρους στον 

παράγοντα της αυτοεκτίμησης, σε σχέση με τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα 

καταγωγής. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτομα που γεννήθηκαν στη χώρα 

υποδοχής, λόγω της μεγαλύτερης επαφής με την κουλτούρα της, έχουν προσαρμοστεί 

στον τρόπο ζωής, κατανοούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα κοινά νοήματα του πλαισίου της, 

και άρα, είναι σε θέση να τα διαπραγματεύονται με μεγαλύτερη επιτυχία683 σε σχέση με 

τα παιδιά που έχουν ήδη κοινωνικοποιηθεί και στα νοήματα μιας άλλης χώρας. 

Δηλαδή, τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής, πιθανόν να έχουν καλύτερη 

κατανόησή της από αυτούς που δεν έχουν γεννηθεί σε αυτή684. Ακόμα, τα παιδιά αυτά, 

ίσως μπορούν πια να τοποθετούν τους εαυτούς τους πρωταρχικά στις νέες κοινωνικές 

τους συνθήκες και πλαίσια (χώρα υποδοχής), στον πολιτισμό και στη γλώσσα της νέας 

τους χώρας685,686 και ίσως σε αυτό να οφείλονται και τα υψηλότερα επίπεδα 

 
677 Rosenberg, Μ. (1986a). Conceiving the Self. New York: Basic, p.  7 
678 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 53 
679 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 53 
680 Χαλάτσης, Π., Δ. (2004). Εμείς και οι άλλοι: ταυτότητα, ετερότητα και απόρριψη της διαφορετικότητας. Στο ΙΜΕΠΟ, 
Τσαλίκογλου, Φ. & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 
σσ. 19-32 
681Motti-Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., Obradovic, J., & Masten, A., S. (2008). Acculturation and adaptation of immigrant 
adolescents in Greek urban schools. International Journal of Psychology, 43 (1), pp. 45-58 
682 Dion, K. K. (2006). On the Development of Identity: Perspectives From Immigrant Families. In Mahalingam, R (Ed). Cultural 
Psychology of Immigrants. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, pp. 299-314, p. 302 
683 Bruner, J. (2007). Ο Πολιτισμός της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 62, 66, 75 
684 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanization. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
685Leonard, K. (2007). “The Second Generation: Questions and Answers.” Keynote address at the international Conference 
“Globalization and diaspora”, Centre for the Study of Indian Diaspora and the Department of Sociology. University of Hyderabad 
686 Zhou, M. (2006). Negotiating Culture and Ethnicity: Intergenerational Relations in Chinese Immigrant Families in the United 
States. In Mahalingam, R (Ed). Cultural Psychology of Immigrants. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, pp. 315-
336, p. 325 
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αυτοεκτίμησης σε σύγκριση με τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες καταγωγής. 

Ακόμα, η υψηλότερη αυτοεκτίμηση των παιδιών που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής 

ίσως να οφείλεται και στις πιθανές καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο, αφού συνήθως 

όσο μεγαλώνει ο χρόνος παραμονής σε μια χώρα υποδοχής τόσο μεγαλώνουν και οι 

επιδόσεις687. 

Οι διαφορετικές τιμές στην αυτοεκτίμηση που υπάρχουν στο εσωτερικό των 

ομάδων των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες ανάλογα με το φύλο ή τη 

χώρα γέννησης, καταδεικνύουν τις διαφοροποιήσεις που υφίστανται στο εσωτερικό των 

ομάδων των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, οι οποίες επιβάλλουν την 

μελέτη των ατομικών αναγκών μάθησής τους και όχι την αντιμετώπισή τους ως 

δειγμάτων της ομάδας υπαγωγής τους.  

Ακόμα, ως μια από τις διαμεσολαβήσεις προς τη διαμόρφωση της 

υποκειμενικότητας των ατόμων σε μια χώρα υποδοχής, η αυτοεκτίμησή τους, φαίνεται 

να μην έχει πολύ χαμηλό επίπεδο, είναι όμως σημαντικά χαμηλότερη από τα επίπεδα 

αυτοεκτίμησης των γηγενών.  

 

4.2.1.3.2 Παράγοντας «Σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα»  

 

Στον παράγοντα αυτό, η σύγκριση των δύο ομάδων (γηγενή παιδιά και παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων) έδειξε μεγάλες διαφορές στους μέσους όρους και 

στατιστικά σημαντικές. Τα γηγενή παιδιά εμφάνισαν μέσο όρο κάτω του 3, κάτι που 

δείχνει είτε τη μη ύπαρξη σχέσεων με άτομα από άλλες χώρες ή τη μη ύπαρξη 

πρόθεσης γι’ αυτό. Από την άλλη, τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

παρουσίασαν μέσο όρο γύρω στο 4, κάτι που δείχνει ότι συναναστρέφονται άτομα από 

άλλες χώρες με πιο πιθανό το ενδεχόμενο αυτά να είναι ομοπάτριδές τους.  

Τον πιο χαμηλό μέσο όρο σε αυτό τον παράγοντα, τα γηγενή παιδιά τον εμφανίζουν 

στη δήλωση «Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από άλλη χώρα», κάτι που δείχνει τη 

μη ύπαρξη σχέσεων με άτομα από άλλες χώρες και σε επίπεδο οικογενειών. Τα παιδιά 

από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες εμφανίζουν ψηλούς μέσους όρους σε όλες τις 

δηλώσεις του παράγοντα αυτού.  

Η μη ύπαρξη σχέσεων έξω από τα πλαίσια του σχολείου των γηγενών παιδιών με 

άτομα από άλλες χώρες ίσως δείχνει την κοινωνική απόσταση που θέλουν να διατηρούν 

 
687 PISA (2003). Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003. 
Διαθέσιμο στο:  www.pisa.oecd.ogr. Ανασύρθηκε στις  1.07.06 
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από τα άτομα αυτά688. Μια άλλη εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι τα άτομα της χώρας 

υποδοχής απορρίπτουν τα άτομα από άλλες χώρες για να επιβεβαιώνουν την 

ανωτερότητα της δικής τους ομάδας689.  Ακόμα, η μη ύπαρξη συναναστροφών μεταξύ 

μεταναστών και γηγενών ίσως αποτελεί και ένα δείκτη μη αναγνώρισης της κοινωνικής 

ένταξης των πρώτων, γιατί ίσως να μην έχουν ξεπεραστεί οι προκαταλήψεις690. 

Τα πιο πάνω αποτελέσματα είναι σύμφωνα και με αποτελέσματα άλλων σχετικών 

ερευνών, σύμφωνα με τις οποίες τα άτομα της χώρας υποδοχής δεν συναναστρέφονταν 

με άτομα από άλλες χώρες στην κοινωνική τους ζωή, εκτός αν το επέβαλλαν οι 

συνθήκες εργασίας. Από την άλλη, λόγω της απόρριψής τους από τα άτομα της 

πλειοψηφίας, τα άτομα από άλλες χώρες συναναστρέφονται μόνο με ομοπάτριδές τους 

και με τους γηγενείς υπάρχει συναναστροφή μόνο στα πλαίσια της εργασίας691, , ,692 693 694. 

Ως προς τη μελέτη της πιθανής διαφοροποίησης των απαντήσεων στον παράγοντα 

αυτό με βάση κάποιες ανεξάρτητες μεταβλητές (φύλο, τάξη φοίτησης και επάγγελμα 

πατέρα) των δύο ομάδων παιδιών, αυτή, δεν εντοπίστηκε να υπάρχει. Οι 

προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και η πρόθεση από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 

για διατήρηση κοινωνικής απόστασης ίσως είναι πιο δυνατά από τις επιδράσεις του 

φύλου, της ηλικίας ή του κοινωνικοοικονομικού ή μορφωτικού επιπέδου.  

Στο εσωτερικό της ομάδας των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

σημειώθηκε διαφοροποίηση στις σχέσεις τους με τα άτομα από άλλη χώρα, ανάλογα με 

τη χώρα γέννησης. Τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα έδειξαν να κάνουν 

λιγότερο παρέα με παιδιά από άλλες χώρες, με στατιστικά σημαντική διαφορά σε 

σύγκριση με το μέσο όρο των παιδιών που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα. Αυτό ίσως 

δείχνει τη θέληση των παιδιών αυτών για προσαρμογή στις ανάγκες του κοινωνικού 

πλαισίου στο οποίο γεννήθηκαν και ίσως τη θέληση να συμπεριφέρονται ως γηγενή 

άτομα κάνοντας ό,τι επιβάλλει η συνθήκη του να είναι κάποιος γηγενής, το οποίο 

 
688 Kosic, A., & Triandafyllidou, A. (2003). Albanian immigrants in Italy: migration plans, coping strategies and identity issues. 
Journal of Ethnic and Migration Studies, 29, (6), 997-1014. 
689 Χαλάτσης, Π., Δ. (2004). Εμείς και οι άλλοι: ταυτότητα, ετερότητα και απόρριψη της διαφορετικότητας. Στο ΙΜΕΠΟ, 
Τσαλίκογλου, Φ. & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 
σσ. 19-32 
690 Κασιμάτη, Κ. (2006). Η Ένταξη των Αλβανών Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία (Από Διηγήσεις Αλβανών και Ελλήνων). 
Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, Δ. (2006) (Επιμ.). Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. 
Αθήνα: Gutenberg, σσ. 353-411 
691 Γουδήρας, Δ., Β. (1998). Διγλωσσία και διαπολιτισμικότητα: Η διαμόρφωση δι-πολιτισμικής ταυτότητας. Στο  Γεωργογιάννης, 
Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 6ος , Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 
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692 Κασιμάτη, Κ. (2006). Η Ένταξη των Αλβανών Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία (Από Διηγήσεις Αλβανών και Ελλήνων). 
Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, Δ. (2006) (Επιμ.). Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. 
Αθήνα: Gutenberg, σσ. 353-411 
693 Kosic, A., & Triandafyllidou, A. (2003). Albanian immigrants in Italy: migration plans, coping strategies and identity issues. 
Journal of Ethnic and Migration Studies, 29, (6), 997-1014. 
694 Πετράκου, Β., Η. (2001). Η Κατασκευή της Μετανάστευσης στην Ελληνική Κοινωνία. Στο Μαρβάκης, Α., Παρσανόγλου, Δ. & 
Παύλου, Μ. (2001)(Επιμ). Μετανάστες Στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ 31-56 
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συνεπάγεται και λιγότερες κοινωνικές επαφές με άτομα από άλλες χώρες695. Επιπλέον, 

μπορεί να θέλουν με αυτή την πράξη τους να δηλώσουν ότι από τη διπολιτισμική τους 

ταυτότητα θέλουν να αναπτύξουν πιο πολύ το κομμάτι που αναλογεί στον πολιτισμό 

της χώρας υποδοχής. 

Το ότι τα άτομα της χώρας υποδοχής δηλώνουν να μη συναναστρέφονται στις 

κοινωνικές τους επαφές τα άτομα από άλλες χώρες αποτελεί άλλη μια διαμεσολάβηση, 

στη διαδικασία διαμόρφωσης της υποκειμενικότητας των ατόμων από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες. Προσφέρει επίσης την πιθανότητα για  υποκειμενοποίηση του 

γεγονότος ότι τα άτομα της χώρας υποδοχής θέλουν να κρατούν κοινωνική απόσταση 

από αυτά.  

Η διαφορά που παρουσιάζεται στο εσωτερικό των παιδιών από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες ως προς τις φιλικές τους σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες 

ανάλογα με τη χώρα γέννησής τους, είναι άλλη μια ένδειξη της ιδιαιτερότητας ως προς 

τις επιλογές του κάθε ατόμου ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσής του στη 

χώρα υποδοχής.  

 

4.2.1.3.3 Παράγοντας «Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής» 

 

Τα αποτελέσματα του παράγοντα αυτού επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα του 

προηγούμενου. Οι σχέσεις  με άτομα της χώρας υποδοχής σημειώθηκε να είναι 

περισσότερες από τα γηγενή παιδιά, τα οποία εμφανίζουν ψηλότερο μέσο όρο με 

στατιστικά σημαντική διαφορά από τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. 

Τουτέστιν, τα γηγενή παιδιά εκφράζουν και εδώ τη θέληση να συναναστρέφονται 

περισσότερο με άτομα της δικής τους ομάδας και αποκλείουν τις κοινωνικές 

συναναστροφές εκτός σχολείου με παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. Αυτό 

αποδεικνύεται και από τους μέσους όρους στις συγκεκριμένες δηλώσεις του παράγοντα 

αυτού. Τα γηγενή παιδιά παρουσίασαν τον ψηλότερο μέσο όρο στη δήλωση «οι φίλοι 

της οικογένειάς μου είναι από την Ελλάδα», ενώ τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες σε αυτή τη δήλωση είχαν το χαμηλότερο μέσο όρο τους.  

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν και με την έρευνα των Kosic και 

Triandafyllidoy696, οι οποίοι για την ένταξη των Αλβανών μεταναστών στην Ιταλία, 

είχαν βρει ότι δήλωναν είτε να μην έχουν γηγενείς φίλους είτε ότι οι σχέσεις τους 

βασίζονταν στην κοινωνική απόσταση. Ακόμα, συμφωνούν και με άλλη έρευνα που 
 

695 Portes, A. & Rumbaut, R. G. (1996). Immigrant America: a portrait. Berkeley, University of California Press 
696 Kosic, A., & Triandafyllidou, A. (2003). Albanian immigrants in Italy: migration plans, coping strategies and identity issues. 
Journal of Ethnic and Migration Studies, 29, (6), 997-1014. 
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διεξήχθη στη Γερμανία και μελέτησε την ένταξη των παιδιών Ελλήνων μεταναστών, 

όπου βρέθηκε ότι οι σχέσεις των παιδιών αυτών με συνομηλίκους τους περιορίζονταν 

μόνο σε ομοεθνείς697. 

Όσον αφορά το πώς η ανεξάρτητη μεταβλητή του φύλου διαφοροποιεί τις 

δηλώσεις των δύο ομάδων παιδιών, αυτό βρέθηκε να συμβαίνει μόνο στα γηγενή 

παιδιά, όπου τα αγόρια παρουσίασαν ψηλότερο μέσο όρο με στατιστικά σημαντική 

διαφορά από τα κορίτσια ως προς τη θέλησή τους να κάνουν παρέα με άτομα της χώρας 

υποδοχής. Ίσως αυτό να συμβαίνει λόγω του γεγονότος ότι τα αγόρια συνήθως 

εξωτερικεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα συναισθήματά τους σε σύγκριση με τα 

κορίτσια698, αλλά και γιατί απ’ ό,τι φάνηκε σε άλλες έρευνες, τα αγόρια εμφανίζουν 

υψηλότερες διακρίσεις απέναντι στα άτομα από άλλες χώρες, σε σύγκριση με τα 

κορίτσια699. 

Η τάξη φοίτησης εντοπίστηκε στα αποτελέσματα να διαφοροποιεί τις απαντήσεις και 

των δύο ομάδων παιδιών. Συγκεκριμένα, στα γηγενή παιδιά οι μέσοι όροι στον 

παράγοντα αυτό μειώνονταν όσο τα παιδιά μεγάλωναν τάξη φοίτησης. Τα παιδιά του 

γυμνασίου δηλαδή, είχαν μικρότερους μέσους όρους στην προτίμηση να 

συναναστρέφονται με γηγενή παιδιά, σε σχέση με τα παιδιά του δημοτικού. Αυτό ίσως 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι αρνητικές στάσεις και απόψεις των παιδιών για τα άτομα 

από άλλες χώρες μειώνονται όσο μεγαλώνουν στην ηλικία700, 701. Ως προς τα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες καταγράφηκε ότι τα παιδιά του γυμνασίου είχαν 

χαμηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά του δημοτικού σε σχέση με τις επαφές που 

θέλουν να έχουν με τα γηγενή παιδιά. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί και με ευρήματα 

άλλων ερευνών οι οποίες υποστηρίζουν ότι στα παιδιά μεταναστών, παρατηρείται στις 

μικρότερες ηλικίες, η προτίμηση για επαφή με τα άτομα και τον πολιτισμό της 

κυρίαρχης ομάδας, ενώ όσο τα παιδιά μεγαλώνουν, δείχνουν προτίμηση στα άτομα και 

τον πολιτισμό της χώρας καταγωγής. Αυτό πιθανόν να συμβαίνει, αφού βρίσκονται 

 
697 Γουδήρας, Δ., Β. (1998). Διγλωσσία και διαπολιτισμικότητα: Η διαμόρφωση δι-πολιτισμικής ταυτότητας. Στο  Γεωργογιάννης, 
Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 6ος , Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 
211 – 226 
698 Kauffman, J. M. (1997). Characteristics of emotional and behavioral disorders of children and youth. Upper Saddle River, NJ: 
Prentice-Hall, Inc. 
699 Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and Modern Racism and prejudice in a 
Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
700 Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and Modern Racism and prejudice in a 
Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
701Dimakos, I., C. & Tasiopoulou, K. (2003). Attitudes Towards Migrants: what do Greek students think about their immigrant 
classmates? Intercultural Education, 14(3), pp. 307-316. 
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στην ευαίσθητη περίοδο της εφηβείας, στην οποία γίνεται πιο έντονη η ανάγκη για 

εθνικό προσδιορισμό και νοηματοδότηση της εθνικής ταυτότητας702,703. 

Στο εσωτερικό της ομάδας των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, 

εντοπίστηκε διαφοροποίηση ως προς τις συναναστροφές τους με άτομα της 

πλειοψηφίας, ανάλογα με τη χώρα γέννησης. Τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα 

παρουσίασαν ψηλότερους μέσους όρους με στατιστικά σημαντική διαφορά από τα 

παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες καταγωγής. Το γεγονός αυτό φαίνεται να είναι 

λογικό επακόλουθο της μεγαλύτερης επαφής που έχουν τα άτομα αυτά με τον 

πολιτισμό της χώρας υποδοχής και με τα άτομα που τον αντιπροσωπεύουν. Ακόμα, 

ίσως ισχύει και αυτό που αναφέρθηκε ως ερμηνεία στα αποτελέσματα του 

προηγούμενου παράγοντα. Ότι δηλαδή, τα άτομα που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής 

θέλουν να συμπεριφέρονται πιο πολύ με βάση τους «κανόνες» του πώς συμπεριφέρεται 

κάποιος σαν γηγενής, και αυτό πιθανόν να περιλαμβάνει και την προτίμηση για 

περισσότερες κοινωνικές επαφές με άτομα της χώρας υποδοχής.  

Οι διαμεσολαβήσεις οι οποίες βρέθηκε να υπάρχουν για τα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων σε αυτό τον παράγοντα είναι οι εξής: τα γηγενή παιδιά 

προτιμούν στο σύνολό τους να κάνουν παρέα περισσότερο με γηγενή άτομα, με τα 

αγόρια και τα παιδιά μικρότερης ηλικίας να το δηλώνουν αυτό εντονότερα.  

Ως προς τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στο εσωτερικό της ομάδας των 

παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, είναι ότι τα μεγαλύτερα, και τα παιδιά 

που γεννήθηκαν στις χώρες καταγωγής,  προτιμούν να έχουν περισσότερες κοινωνικές 

επαφές με άτομα της δικής τους ομάδας, σε αντίθεση με τα μικρότερα παιδιά και με 

αυτά που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής, τα οποία προτιμούν να συναναστρέφονται 

περισσότερο τα γηγενή παιδιά.  

 

4.2.1.3.4 Παράγοντας «Μελλοντικές προσδοκίες» 

 

Στις μελλοντικές προσδοκίες που δηλώνουν τα παιδιά των δύο ομάδων να έχουν, 

παρουσιάστηκε μικρή διαφορά στους μέσους όρους, αλλά στατιστικά σημαντική. 

Βέβαια, και οι δύο ομάδες είχαν μέσους όρους κοντά στο 5, το οποίο ήταν η ανώτατη 

επιλογή στα ερωτηματολόγια.  

 
702 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 461-469 
703 Μποζατζής, Ν. (2004). Κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις στην παιδική προκατάληψη. Στο ΙΜΕΠΟ, Τσαλίκογλου, Φ. & 
Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 33-43 
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Αυτό που σημειώνεται, λοιπόν, είναι ότι τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες εμφανίζουν υψηλές μελλοντικές προσδοκίες στη χώρα υποδοχής. Τα 

αποτελέσματα αυτά συμφωνούν και με αποτελέσματα άλλων ερευνών, στις οποίες τα 

παιδιά μεταναστών παρουσίασαν υψηλές μελλοντικές προσδοκίες, κάποιες φορές, δε, 

υψηλότερες και από τα γηγενή παιδιά704,705. Το γεγονός αυτό ίσως εξηγείται με το 

επιχείρημα ότι οι υψηλές αυτές προσδοκίες δεν είναι απόδειξη ψηλών επιδόσεων και 

ίσως είναι μη ρεαλιστικές σε σχέση με την πραγματική επίδοση των παιδιών706. Μια 

άλλη εξήγηση για το φαινόμενο αυτό στα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

είναι ότι κάποιες φορές, οι μειονότητες βιώνουν την εμπειρία της μετανάστευσης ως 

ένα σχέδιο βελτίωσης των όρων ζωής τους και έτσι αποδίδουν στο σχολείο το ρόλο του 

«μέσου» για την επίτευξη κοινωνικής κινητικότητας707. 

Το φύλο διαφοροποιεί τις δηλώσεις ως προς τις μελλοντικές προσδοκίες και στις δύο 

ομάδες παιδιών, αφού τα κορίτσια, έστω και με πολύ μικρή διαφορά έχουν ψηλότερους 

μέσους όρους με στατιστικά σημαντική διαφορά από τα αγόρια. Οι ψηλότεροι μέσοι 

όροι των κοριτσιών στον παράγοντα αυτό και στις δύο ομάδες, ίσως οφείλεται στο 

γεγονός το οποίο αναφέρθηκε και σε ένα άλλο σημείο του παρόντος κεφαλαίου, ότι 

δηλαδή τα κορίτσια παρουσιάζουν υψηλότερες προσδοκίες ως ανταπόκριση στις 

προσδοκίες ρόλου από τις σύγχρονες κοινωνίες για τις γυναίκες, που τις θέλουν 

επιτυχημένες και με υψηλές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιδιώξεις708,709. Όσον 

αφορά τα αποτελέσματα ειδικά για τα κορίτσια από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, 

φαίνεται να συμφωνούν με αποτελέσματα άλλων ερευνών τα οποία έδειξαν ότι παρόλο 

που τα κορίτσια ανέφεραν παρόμοια με τα αγόρια προβλήματα ως προς την 

προσαρμογή σε μια νέα χώρα, παράλληλα έδειξαν να έχουν ψηλότερες επιδόσεις και να 

είναι πιο φιλόδοξες, να έχουν μεγαλύτερη επιθυμία για επιτυχία στη χώρα υποδοχής και 

υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδιώξεις από τα αγόρια της ίδιας ομάδας710,711. 

Η τάξη φοίτησης είναι μια ακόμα ανεξάρτητη μεταβλητή που διαφοροποιεί τις 

δηλώσεις και στις δύο ομάδες παιδιών. Συγκεκριμένα, τα παιδιά στο γυμνάσιο 

 
704Gibson, M. A. (1987). The school performance of immigrant minorities: A comparative view. Anthropology and Education 
Quarterly, 18 (4), 262-275 
705 PISA (2003). Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003. 
Διαθέσιμο στο:  www.pisa.oecd.ogr. Ανασύρθηκε στις  1.07.06 
706 PISA (2003). Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003. 
Διαθέσιμο στο:  www.pisa.oecd.ogr. Ανασύρθηκε στις  1.07.06 
707 Ανδρούσου, Α., Ασκούνη, Ν., Μάγος, Κ., & Χρηστίδου-Λιοναράκη, Σ. (2001). Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και 
Κοινωνικές Ανισότητες. Τόμος Β: Εθνοπολιτισμικές διαφορές στην Εκπαίδευση. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σσ. 32-33 
708 Portes, A., & Rumbaut, R. G. (Eds.). (2001). Legacies: The story of the immigrant second generation. Berkeley, CA: University 
of California Press. 
709 Qin Hillard, D. B. (2003). Gendered expectations and gendered experiences: Immigrant students’ adaptation in schools. New 
Directions for Youth Development, 100, pp. 91-110 
710 Portes, A., & Rumbaut, R. G. (Eds.). (2001). Legacies: The story of the immigrant second generation. Berkeley, CA: University 
of California Press 
711 Qin Hillard, D. B. (2003). Gendered expectations and gendered experiences: Immigrant students’ adaptation in schools. New 
Directions for Youth Development, 100, pp. 91-110 
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δηλώνουν να έχουν χαμηλότερες μελλοντικές προσδοκίες από τα παιδιά του δημοτικού, 

με στατιστικά σημαντικές διαφορές και στις δύο ομάδες παιδιών. Οι χαμηλότερες 

μελλοντικές προσδοκίες των παιδιών του γυμνασίου ίσως οφείλονται στο γεγονός ότι 

βρίσκονται στο αναπτυξιακό στάδιο της εφηβείας, όπου παρατηρείται ότι οι εκτιμήσεις 

γενικότερα για τον εαυτό και το τι μπορεί να πετύχει γίνονται λιγότερο θετικές712. Για 

τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, δε, εκτός από τις συγκρούσεις που 

συνεπάγεται η εφηβεία, βιώνονται και οι συγκρούσεις για τη νοηματοδότηση της 

εθνικής ταυτότητας713, γι’ αυτό και ίσως ο μέσος όρος των μελλοντικών προσδοκιών 

είναι ακόμα μικρότερος.  

Η χώρα γέννησης των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες δεν 

διαφοροποιεί τις δηλώσεις τους σε αυτό τον παράγοντα. Αυτό ίσως δείχνει το πόσο 

έντονη είναι η επιθυμία για επιτυχία στη χώρα υποδοχής και για κοινωνική 

κινητικότητα, κάτι που ίσως επισκιάζει την εσωτερική διαφοροποίηση ως προς τη 

διαφορετική χώρα γέννησης. Αυτό μπορεί να εξηγείται από το γεγονός ότι μερικές 

φορές, ένα σημαντικό στοιχείο της μετανάστευσης είναι η ιδέα του να αποδείξουν τα 

άτομα που μετανάστευσαν σε αυτούς που άφησαν πίσω, ότι θα γίνουν ή έγιναν 

επιτυχημένοι και θα βελτιώσουν ή έχουν βελτιώσει την οικονομική τους κατάσταση, 

για να δικαιολογήσουν τελικά και το λόγο για τον οποίο μετανάστευσαν714. 

Σε αυτό το σημείο, η διαμεσολάβηση που σημειώνεται είναι οι ρεαλιστικές ή μη, 

κοινές προσδοκίες των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων για επιτυχία στη 

χώρα υποδοχής.  

 

4.2.1.3.5 Παράγοντας «Πρόσληψη σχολικού κλίματος» 

 

Στον παράγοντα αυτό, τα γηγενή παιδιά εμφανίζουν λίγο μεγαλύτερο μέσο όρο από 

τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, με τη διαφορά όμως να είναι στατιστικά 

σημαντική. Το γεγονός ότι τα γηγενή παιδιά παρουσιάζουν θετικότερη πρόσληψη του 

σχολικού κλίματος, ίσως να οφείλεται στο ότι είναι πιο εξοικειωμένα με την κουλτούρα 

του σχολείου, στο ότι η πρώτη τους γλώσσα είναι η γλώσσα του σχολείου (η γλώσσα 

αντικειμενοποίησης των επιδόσεων715), και στο γεγονός ίσως της πρόσληψης 

 
712 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 50-61 
713Motti-Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., Obradovic, J., & Masten, A., S. (2008). Acculturation and adaptation of immigrant 
adolescents in Greek urban schools. International Journal of Psychology, 43 (1), pp. 45-58 
714 Brodwin, P. (2003). Marginality and Subjectivity in the Haitian Diaspora. Anthropological Quarterly 76 (3), 383 -410. 
715 Γεωργογιάννης, Π., & Γιάννακα, Χ. (2007). Η Ελληνική ως πρώτη, δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). 
Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 4ος, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 91-104 
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υψηλότερων προσδοκιών από τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές  για την 

επίδοσή τους συγκριτικά με τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων716,717. 

Επιβεβαίωση αυτού, είναι η επίδειξη των χαμηλότερων μέσων όρων των παιδιών από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες σε αυτό τον παράγοντα, στη δήλωση «ο δάσκαλός 

μου περιμένει να τα πηγαίνω καλά στα μαθήματα», μεταβλητή στην οποία τα γηγενή 

παιδιά είχαν τον ψηλότερο μέσο όρο και στην οποία οι δύο ομάδες παιδιών είχαν 

επιδείξει τη μεγαλύτερη διαφορά. 

 Οι χαμηλότεροι μέσοι όροι σε σχέση με τα γηγενή παιδιά ως προς την πρόσληψη 

του σχολικού κλίματος, ίσως απορρέουν και από το γεγονός ότι τα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες νιώθουν την πίεση του να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις που έχει γι’ αυτούς το μονοπολιτισμικό ελληνικό σχολείο, το οποίο έχει την 

προσδοκία να πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις και να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες 

του με τον ίδιο τρόπο με τους γηγενείς συμμαθητές τους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 

οι «ιδιαίτερες συνθήκες γραμματισμού» τους718. 

Βέβαια σε αυτό το σημείο σημειώνεται ότι και οι δύο ομάδες παιδιών εμφάνισαν 

μέσους όρους άνω του 4, κάτι που δείχνει και για τις δύο, πολύ θετική πρόσληψη του 

σχολικού κλίματος, παρά τη μικρή διαφορά μεταξύ τους. Η επίδειξη θετικής 

πρόσληψης του σχολικού κλίματος από τα παιδιά μεταναστών, σημειώθηκε και στην 

έρευνα της PISA, όπου τα παιδιά αυτά είχαν συγκριθεί με τους γηγενείς συμμαθητές 

τους ως προς τη γενικότερη προσαρμογή στο σχολείο. Η επίδειξη όμως αυτής της 

θετικής στάσης στην ίδια έρευνα  έδειξε να μη συσχετίζεται με σχολική επιτυχία, αφού 

τα παιδιά μεταναστών είχαν παρουσιάσει σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις από τα 

γηγενή719. 

Στις δύο ομάδες παιδιών, το φύλο φάνηκε να διαφοροποιεί τις δηλώσεις τους ως 

προς το πώς προσλαμβάνουν το σχολικό κλίμα. Τα κορίτσια και στις δύο ομάδες 

βρέθηκε να προσλαμβάνουν θετικότερα το σχολικό κλίμα, με τη διαφορά από τα 

αγόρια να είναι στατιστικά σημαντική μόνο στην περίπτωση των γηγενών παιδιών. Οι 

διαφορές αυτές, ίσως οφείλονται στο ότι τα αγόρια γενικότερα έχουν την τάση να 

 
716 Ανδρούσου, Α., Ασκούνη, Ν., Μάγος, Κ., & Χρηστίδου-Λιοναράκη, Σ. (2001). Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και 
Κοινωνικές Ανισότητες. Τόμος Β: Εθνοπολιτισμικές διαφορές στην Εκπαίδευση. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σσ. 34-35 
717 Trickett, E. J., & Birman, D. (2005). Acculturation, School Context, and School Outcomes: Adaptation Of Refugee Adolescents 
From The Former Soviet Union. Psychology in the schools, 42 (1), 27- 37 
718 Γκόβαρης, Χ. (2007). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2007). Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των 
Τσιγγανοπαίδων. Επιμορφωτικός οδηγός, σσ. 23-37. Διαθέσιμο στο: 
http://isocrates.gr/content_files/tsigganopaides/EPIMORFOSI.pdf Ανασύρθηκε στις  23.01.09, σ. 25 
719 PISA (2003). Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003. 
Διαθέσιμο στο:  www.pisa.oecd.ogr. Ανασύρθηκε στις  1.07.06 
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εξωτερικεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τα κορίτσια τη δυσαρέσκειά τους720, ενώ ίσως 

στα κορίτσια εμφανίζεται πιο πολύ η ελεγχόμενη συμπεριφορά και η υπακοή721. 

Διαφοροποιήσεις των δύο ομάδων παιδιών παρατηρήθηκαν και στην τάξη 

φοίτησης. Και στις δύο ομάδες, τα παιδιά του γυμνασίου είχαν αρνητικότερη πρόσληψη 

του σχολικού κλίματος σε σχέση με τα παιδιά του δημοτικού, με στατιστικά σημαντικές 

διαφορές. Αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι τα παιδιά της ηλικίας αυτής έχουν 

γενικότερα την τάση να στρέφονται πιο πολύ προς την αμφισβήτηση σε όλα τα επίπεδα 

της ζωής τους722.  

Στο εσωτερικό της ομάδας των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

παρατηρήθηκε ότι τα αυτά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα εμφάνισαν θετικότερη 

πρόσληψη του σχολικού κλίματος, σε σχέση με τα αυτά που γεννήθηκαν στη χώρα 

καταγωγής, με τη διαφορά  να είναι στατιστικά σημαντική. Αυτό ίσως συνέβη γιατί τα 

πρώτα, είναι πιθανόν πιο εξοικειωμένα με την κουλτούρα της χώρας υποδοχής αλλά και 

του σχολείου, γνωρίζουν καλύτερα τη γλώσσα της αντικειμενοποίησης των 

επιδόσεων723 και  αυτό τα βοηθά να αντεπεξέρχονται αποδοτικότερα στις κοινωνικές 

αλλά και τις ακαδημαϊκές όψεις της σχολικής ζωής724,725. 

Κατ’ επέκταση, οι διαμεσολαβήσεις που αναδύονται από την εξέταση αυτού του 

παράγοντα είναι η επίδειξη θετικής πρόσληψης από τα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων του σχολικού κλίματος, αλλά λιγότερο θετικής σε σύγκριση με 

τους γηγενείς συμμαθητές τους.  

Σημαντική διαμεσολάβηση φαίνεται να είναι οι χαμηλότερες προσδοκίες που 

εκλαμβάνουν τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες ότι έχουν οι 

εκπαιδευτικοί από αυτά συγκριτικά με τα γηγενή παιδιά. 

Ως προς τις διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν στο εσωτερικό της ομάδας των 

παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, καταγράφηκε ότι τα κορίτσια, τα 

μικρότερα παιδιά και τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής, εμφάνισαν 

θετικότερη πρόσληψη του σχολικού κλίματος σε σχέση με τα αγόρια, τα παιδιά του 

γυμνασίου και τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες καταγωγής.  

 
720 Kauffman, J. M. (1997). Characteristics of emotional and behavioral disorders of children and youth. Upper Saddle River, NJ: 
Prentice-Hall, Inc. 
721Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα 
722 Spranger, E. (1924). Psychologie des Jugendalters. Leipzig:Quelle & Meyer, σελ. 41: Στο Teo, T. (2003). Wilhelm Dilthey 
(1833-1911) and Eduard Spranger (1882-1963) on the developing person. Humanistic Psychologist, 31 (1), 74-94.,  p. 87 
723 Γεωργογιάννης, Π., & Γιάννακα, Χ. (2007). Η Ελληνική ως πρώτη, δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). 
Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 4ος, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 91-104 
724 Lee, S., J. (2006). Additional complexities: social class, ethnicity, generation, and gender in Asian American student experiences. 
Race Ethnicity and Education, Vol.9(1), pp. 17-28 
725 Oikonomidoy, E. (2007). ‘I see myself as a different person who [has] acquired a lot …’: Somali female students’ journeys to 
belonging. Intercultural Education, 18 (1), pp. 15-27. 
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4.2.2. Αποτελέσματα Β’ μέρους για γηγενείς μαθητές και μαθήτριες 

 

Το μέρος αυτό του ερωτηματολογίου το οποίο δόθηκε μόνο στα γηγενή παιδιά 

αποτελείται από 14 δηλώσεις. Έτσι, η ανάλυση αφορά μόνο τα 910 άτομα του 

δείγματος. 

Στόχος ύπαρξης του μέρους αυτού στο ερωτηματολόγιο είναι η ανίχνευση των 

απόψεων και των στάσεων των γηγενών παιδιών απέναντι στα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες. Οι στάσεις και οι απόψεις των γηγενών καθώς και οι 

εκδηλούμενες συμπεριφορές τους προς τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

θεωρείται ότι αποτελούν βασικές διαμεσολαβήσεις όσον αφορά τη διαμόρφωση της 

υποκειμενικότητας των δεύτερων. 

 

4.2.2.1. Παραγοντική ανάλυση Β’ μέρους για τα γηγενή παιδιά 

 

Το μέρος Β’  στο ερωτηματολόγιο για τα γηγενή παιδιά έδωσε ακριβώς τους ίδιους 

παράγοντες με το δοκιμαστικό. Οι τρεις παράγοντες περιλαμβάνουν: ο πρώτος θετικές 

δηλώσεις για τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, ο δεύτερος συγκεντρώνει 

τις δηλώσεις με αρνητικό περιεχόμενο και ο τρίτος, δηλώσεις για τη διαφορετικότητα 

των παιδιών αυτών. Οι φορτίσεις των μεταβλητών στους παράγοντες κυμαίνονται από 

0,597 έως 0,821και ερμηνεύουν το 54% περίπου της διασποράς, όπως φαίνεται στον 

πίνακα 32. 

Οι τρεις αυτοί παράγοντες όπως παρουσιάζονται και στον πίνακα 32, ανάλογα και με 

το περιεχόμενο των μεταβλητών που τους συνθέτουν έλαβαν τις ονομασίες: Π1: Θετική 

Στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες, Π2: Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες 

χώρες, Π3: Άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλη χώρα. 

Οι δηλώσεις που ομαδοποιούνται στον παράγοντα των θετικών στάσεων είναι:  

Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί μαθητές, Τα παιδιά από άλλες χώρες μιλούν 

καλά την ελληνική γλώσσα, Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι τα παιδιά από άλλες χώρες είναι 

καλοί στα μαθήματα, Τα παιδιά από άλλες χώρες καταλαβαίνουν τα μαθήματα στην τάξη, 

Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι φρόνιμα στην τάξη, Μου αρέσει όταν έχουμε στην τάξη 

παιδιά από άλλες χώρες, Μου αρέσει που στην Ελλάδα έχουμε παιδιά από άλλες χώρες. 

Οι δηλώσεις που ομαδοποιούνται στον παράγοντα των αρνητικών στάσεων είναι: 

Στο σχολείο λέμε άσχημα πράγματα για τα παιδιά από άλλες χώρες, Με ενοχλεί που τα 

παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες, Μένουμε πίσω στα μαθήματα 
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όταν έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην τάξη μας, Θα προτιμούσα να μην έχουμε 

παιδιά από άλλες χώρες στην Ελλάδα, Τα παιδιά από άλλες χώρες δημιουργούν 

προβλήματα στην τάξη.  

Τέλος, στον τρίτο παράγοντα ομαδοποιούνται οι δηλώσεις: 

 Τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες είναι διαφορετικά, Τα παιδιά από άλλες 

χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες από μας.  

Πίνακας 32: Παραγοντική ανάλυση στο μέρος Β' του τελικού ερωτηματολογίου 

για γηγενή παιδιά στην Ελλάδα 

 
Παράγοντες/ 
Μεταβλητές 

 
1 

 
2 

 
3 

Θετική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες    
6.Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί μαθητές                                    .723   
7.Τα παιδιά από άλλες χώρες μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα            .664   
8.Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί 
στα μαθήματα                                                                                             

.797   

9.Τα παιδιά από άλλες χώρες καταλαβαίνουν τα μαθήματα στην τάξη     .791   
10.Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι φρόνιμα στην τάξη                           .605   
14.Μου αρέσει όταν έχουμε στην τάξη παιδιά από άλλες χώρες               .600   
1.Μου αρέσει που στην Ελλάδα έχουμε παιδιά από άλλες χώρες             .619   
Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες    
3.Στο σχολείο, λέμε άσχημα πράγματα για τα παιδιά από άλλες χώρες     .628  
5.Με ενοχλεί που τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές 
συνήθειες                                                                                 

 .639  

11.Μένουμε πίσω στα μαθήματα όταν έχουμε παιδιά από άλλες χώρες 
στην τάξη μας                                                                          

 .597  

12.Θα προτιμούσα να μην έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην 
Ελλάδα                                                                                               

 .687  

13.Τα παιδιά από άλλες χώρες δημιουργούν προβλήματα στην τάξη        .727  
Άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλες χώρες    
2.Τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες είναι διαφορετικά                    .821 
4. Τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες από εμάς      .783 
    
Ερμηνευόμενη διασπορά(%)    30,7     15,9     8,0       
 Αθροιστική διασπορά          30,7       46,6     54,6      

 

 

4.2.2.1.1. Μέσοι όροι και μεταβλητές παραγόντων  

 

Οι δημιουργηθέντες παράγοντες στο μέρος αυτό που αφορά μόνο τα γηγενή παιδιά  

έδωσαν μέσους όρους όπως καταγράφονται στον πίνακα 33. 

 

Πίνακας 33: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις παραγόντων Β' μέρους για γηγενή 

παιδιά 

 
Παράγοντες Mean SD 

Π1: Θετική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες 3,27 0,82 
Π2: Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες 1,86 0,85 
Π3: Άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλες χώρες 3,04 1,15 
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Ο πρώτος παράγοντας «Θετική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες» παρουσιάζει 

μέσο όρο κοντά στο 3 (3,27) στην πενταβάθμια κλίμακα, κάτι που δείχνει μια μέτρια 

στάση. Ο παράγοντας που αφορά την αρνητική στάση προς τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες έχει χαμηλό μέσο όρο, κάτω του δύο, κάτι που δείχνει χαμηλή 

αρνητική στάση προς τα παιδιά αυτά.  

Μέσο όρο γύρω στο τρία (3,04) δίνει ο τρίτος παράγοντας που αφορά τη γνώμη των 

παιδιών για τη διαφορετικότητα των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, 

ένας αριθμός που δείχνει ότι τα γηγενή παιδιά θεωρούν μεν διαφορετικά τα παιδιά 

αυτά, σε ένα μέτριο βαθμό δε. 

 

4.2.2.1.2 Μέσοι όροι συγκεκριμένων μεταβλητών του κάθε παράγοντα 

 

Ο κάθε παράγοντας, αποτελείται από συγκεκριμένο αριθμό δηλώσεων. Οι μέσοι 

όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της κάθε δήλωσης παρουσιάζονται στον πίνακα.34. 

 

Πίνακας 34: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις όλων των δηλώσεων του μέρους 

Β' για γηγενή παιδιά 

 
 Mean SD 
Θετική Στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες  
Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί μαθητές                                                       3,11 1,07 
Τα παιδιά από άλλες χώρες μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα                              3,22 1,11 
Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί στα 
μαθήματα                                                                                                                  

3,39 1,01 

Τα παιδιά από άλλες χώρες καταλαβαίνουν τα μαθήματα στην τάξη                       3,19 1,06 
Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι φρόνιμα στην τάξη                                               3,22 1,26 
Μου αρέσει όταν έχουμε στην τάξη παιδιά από άλλες χώρες                                   3,33 1,32 
Μου αρέσει που στην Ελλάδα έχουμε παιδιά από άλλες χώρες                                3,41 1,27 
Αρνητική Στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες 
Στο σχολείο, λέμε άσχημα πράγματα για τα παιδιά από άλλες χώρες                       1,82 1,19 
Με ενοχλεί που τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες             1,69 1,21 
Μένουμε πίσω στα μαθήματα όταν έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην τάξη 
μας                                                                          

1,85 1,21 

Θα προτιμούσα να μην έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην Ελλάδα                     1,98 1,34 
Τα παιδιά από άλλες χώρες δημιουργούν προβλήματα στην τάξη                            1,96 1,21 
Άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλες χώρες 
Τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες είναι διαφορετικά                                   2,96 1,39 
Τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες από εμάς                       3,13 1,28 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 34, από τις δηλώσεις που ομαδοποιούνται στον παράγοντα 

«Θετική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες», το μεγαλύτερο μέσο όρο (3,41) 

συγκεντρώνει η δήλωση «Μου αρέσει που στην Ελλάδα έχουμε παιδιά από άλλες 

χώρες». Βέβαια, έχει και μεγάλη τυπική απόκλιση (1,27), κάτι που δείχνει ότι οι 

απαντήσεις δε συγκεντρώνονται πολύ γύρω από αυτό τον αριθμό, αλλά κυμαίνονται 
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από 2,14 ως 4,68 δηλαδή μπορεί να είναι αρκετές αρνητικές και αρκετές θετικές. Το 

μικρότερο μέσο όρο από τις μεταβλητές αυτού του παράγοντα παρουσιάζει η δήλωση 

«Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί μαθητές» με μέσο όρο 3,11 και με μεγάλη 

όμως τυπική απόκλιση 1,07. Γενικότερα, οι δηλώσεις που συγκεντρώθηκαν γύρω από 

τον παράγοντα των θετικών στάσεων κυμαίνονται γύρω στο 3 (μέτρια στάση). 

Ως προς τις δηλώσεις που ομαδοποιήθηκαν στο δεύτερο παράγοντα «Αρνητική 

στάση απέναντι στα παιδιά από άλλες χώρες», φαίνεται ότι όλες οι δηλώσεις έχουν 

μέσο όρο κάτω του δύο σε πενταβάθμια κλίμακα, κάτι που δείχνει χαμηλή αρνητική 

στάση. Τον ψηλότερο μέσο όρο από αυτή την ομάδα δηλώσεων παρουσιάζει η δήλωση 

«Θα προτιμούσα να μην έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην Ελλάδα», με μέσο όρο 

1,98 και τυπική απόκλιση 1,34. Πάλι, λόγω της μεγάλης τυπικής απόκλισης φαίνεται 

ότι οι τιμές δεν συγκεντρώνονται στο μέσο όρο αυτό και μπορεί να κυμαίνονται  σε 

μεγάλο εύρος, δηλαδή μπορούν να κυμαίνονται από 0,64 (πολύ χαμηλές) έως και 3,32. 

Το χαμηλότερο μέσο όρο αυτής της ομάδας σημειώνει η δήλωση «Με ενοχλεί που τα 

παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες» με τυπική απόκλιση 1,21. 

Γενικότερα, και στον παράγοντα αυτό υπάρχουν μεγάλες τυπικές αποκλίσεις, κάτι που 

δείχνει ότι η διακύμανση των τιμών γύρω από τους μέσους όρους είναι μεγάλη.  

Στον τρίτο παράγοντα ο οποίος αφορά την άποψη για τη διαφορετικότητα των 

παιδιών από άλλες χώρες, το μεγαλύτερο μέσο όρο (3,13) έχει η δήλωση «Τα παιδιά 

από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες από μας». Βέβαια, και οι δύο δηλώσεις 

του παράγοντα αυτού έχουν μεγάλες τυπικές αποκλίσεις, 1,39 και 1,28 αντίστοιχα, κάτι 

που δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο εύρος στις απαντήσεις των παιδιών όσον αφορά τη 

διαφορετικότητα που έτσι μπορεί να κυμαίνονται από 1,57 έως 4,35 για τη δήλωση «Τα 

παιδιά από άλλες χώρες είναι διαφορετικά» και από 1,85 έως 4,41 για την άλλη 

δήλωση. Ως εκ τούτου, η διαφορετικότητα μπορεί να θεωρείται από πολύ μικρή έως 

πολύ μεγάλη.  

 

4.2.2.1.3. Ανεξάρτητες μεταβλητές και παράγοντες  

 

Η άποψη και η στάση των γηγενών παιδιών προς τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες είναι δυνατόν να διαφοροποιείται ανάλογα με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά και άρα να αποτελεί διαφορετικού είδους διαμεσολάβηση προς τη 

διαμόρφωση της υποκειμενικότητας των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων.  

Τέτοια χαρακτηριστικά μπορεί να είναι το φύλο, η τάξη φοίτησης και το επάγγελμα 

πατέρα. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτέλεσαν τις ανεξάρτητες μεταβλητές με 
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εξαρτημένη μεταβλητή κάθε φορά ένα ξεχωριστό παράγοντα του μέρους αυτού στο 

ερωτηματολόγιο, ώστε να διαφανεί κατά πόσο το κάθε ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό 

διαφοροποιεί τις δηλώσεις των παιδιών. 
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4.2.2.1.3.1. Ανεξάρτητη μεταβλητή «φύλο» 

 

Το πρώτο χαρακτηριστικό που εξετάζεται είναι το φύλο. Όσον αφορά τον 

παράγοντα «Θετική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες», τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης έδειξαν να μην υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα αγόρια 

και στα κορίτσια ως προς τη θετική τους άποψη, αφού εμφανίζουν και οι δύο ομάδες 

παιδιών μέσους όρους κοντά στο 3,2, όπως φαίνεται και στον πίνακα 35. 

 

Πίνακας 35: Σύγκριση μέσων όρων της θετικής στάσης προς τα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ανάλογα με το φύλο 

 
Παράγοντας Φύλο Mean SD t p 

Αγόρι* 3,27 0,86 Θετική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες 
Κορίτσι** 3,26 0,78 

0,204 0,83 

*N=453, **N=457 

 

Ο μέσος όρος και των δύο φύλων είναι κοντά στο τρία σε πενταβάθμια κλίμακα κάτι 

που δείχνει ότι και οι δύο ομάδες παιδιών έχουν μέτρια θετική στάση προς τα παιδιά 

από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες.  

 

Πίνακας 36: Σύγκριση μέσων όρων όλων των δηλώσεων του παράγοντα "Θετική 

στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες" ανά φύλο 

 
Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p 

Αγόρι* 3,11 1,13 0,017 0,98 Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί μαθητές                                
 Κορίτσι** 3,11 1,00   

Αγόρι 3,28 1,17 1,43 0,15 Τα παιδιά από άλλες χώρες μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα        
Κορίτσι 3,17 1,04   
Αγόρι 3,41 1,04 0,65 0,51  Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι τα παιδιά από άλλες χώρες είναι 

καλοί στα μαθήματα                                                                            Κορίτσι 3,37 0,99   
Αγόρι 3,22 1,08 0,87 0,38 Τα παιδιά από άλλες χώρες καταλαβαίνουν τα μαθήματα στην 

τάξη                                                                                                     Κορίτσι 3,16 1,04   
Αγόρι 3,25 1,31 0,81 0,41 Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι φρόνιμα στην τάξη                         

                                           Κορίτσι 3,19 1,20   
Αγόρι 3,26 1,36 -1,38 0,16 Μου αρέσει όταν έχουμε στην τάξη παιδιά από άλλες χώρες     
Κορίτσι 3,39 1,27   
Αγόρι 3,37 1,32 -0,95 0,33 Μου αρέσει που στην Ελλάδα έχουμε παιδιά από άλλες χώρες         
Κορίτσι 3,45 1,22   

*N=453, **N=457 

 

Στον πίνακα 36 σημειώνεται η διαφορά των δύο φύλων σε κάθε μεταβλητή αυτού 

του παράγοντα, όπου φαίνεται ότι σε όλες τις δηλώσεις αγόρια και κορίτσια έχουν 
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σχεδόν τους ίδιους μέσους όρους χωρίς να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ τους. 

Στον παράγοντα «Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες», και οι δύο 

ομάδες έχουν χαμηλούς μέσους όρους. Όμως, τα αγόρια εμφανίζουν μεγαλύτερο μέσο 

όρο από τα κορίτσια με στατιστικά σημαντική διαφορά, δηλαδή πιο αρνητική στάση 

προς τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, όπως φαίνεται και στον πίνακα 

37.  

 

Πίνακας 37: Σύγκριση μέσων όρων στον παράγοντα "Αρνητική στάση προς τα 

παιδιά από άλλες χώρες" ανά φύλο 

 
Παράγοντας Φύλο Mean SD t p 

Αγόρι* 2,02 0,92 Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες 
χώρες Κορίτσι** 1,70 0,74 

5,80 0,00 

*N=453, **N=457 

  

Οι διαφορές στους μέσους όρους της κάθε δήλωσης του πιο πάνω παράγοντα 

ανάλογα με το φύλο καταγράφονται στον πίνακα 38 . 

 

Πίνακας 38: Σύγκριση μέσων όρων όλων των δηλώσεων του παράγοντα 

"Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες" ανά φύλο 

 
Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p 

Αγόρι* 1,98 1,28 4,22 0,00 Στο σχολείο, λέμε άσχημα πράγματα για τα παιδιά από 
άλλες χώρες                                                                             Κορίτσι** 1,65 1,07   

Αγόρι 1,89 1,35 4,99 0,00 Με ενοχλεί που τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν 
διαφορετικές συνήθειες                                                           Κορίτσι 1,50 1,02   

Αγόρι 1,97 1,32 2,95 0,00 Μένουμε πίσω στα μαθήματα όταν έχουμε παιδιά από 
άλλες χώρες στην τάξη μας                                                    Κορίτσι 1,73 1,09   

Αγόρι 2,09 1,38 2,59 0,01 Θα προτιμούσα να μην έχουμε παιδιά από άλλες χώρες 
στην Ελλάδα                                                                            Κορίτσι 1,86 1,28   

Αγόρι 2,17 1,36 5,31 0,00 Τα παιδιά από άλλες χώρες δημιουργούν προβλήματα 
στην τάξη                                                                                 Κορίτσι 1,75 0,99   

*N=453, **N=457 

 

Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 38, τα αγόρια σε όλες τις δηλώσεις έχουν 

μεγαλύτερους μέσους όρους από τα κορίτσια, με στατιστικά σημαντικές διαφορές.  

Μεγαλύτερο μέσο όρο με στατιστικά σημαντική διαφορά από τα κορίτσια 

παρουσιάζουν τα αγόρια και στον παράγοντα «Άποψη για τη διαφορετικότητα των 

παιδιών από άλλες χώρες», όπως εμφανίζεται στον πίνακα 39.  
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Πίνακας 39: Σύγκριση μέσων όρων στον παράγοντα "Άποψη για τη 

διαφορετικότητα των παιδιών από άλλες χώρες" ανά φύλο 

 
Παράγοντας Φύλο Mean SD t P 

Αγόρι* 3,22 1,16 Άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από 
άλλες χώρες Κορίτσι** 2,87 1,12 

4,50 0,00 

*N=453, **N=457 

 

Η διαφορά των αγοριών από τα κορίτσια σε αυτό τον παράγοντα εντοπίζεται και 

στις δύο δηλώσεις που τον αποτελούν, όπου έχουν μεγαλύτερους μέσους όρους και στις 

δύο, με στατιστικά σημαντική διαφορά, όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα 40.  

 

Πίνακας 40: Σύγκριση μέσων όρων όλων των δηλώσεων του παράγοντα "Άποψη 

για τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλες χώρες" ανά φύλο 

 

Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p 
Αγόρι* 3,16 1,41 Τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες είναι 

διαφορετικά                                                                       Κορίτσι** 2,77 1,35 
4,28 0,00 

Αγόρι 3,27 1,30 Τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές 
συνήθειες από εμάς                                                            Κορίτσι 2,98 1,25 

3,40 0,00 

*N=453, **N=457 

 

4.2.2.1.3.2. Ανεξάρτητη μεταβλητή «τάξη φοίτησης» 

 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που εξετάζεται ως προς το αν διαφοροποιεί τις δηλώσεις 

των γηγενών παιδιών  για τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες είναι η τάξη 

φοίτησης.  

Στον παράγοντα «Θετική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες» υπάρχει 

διαφοροποίηση στους μέσους όρους ανάλογα με την τάξη φοίτησης. Τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης αυτής παρουσιάζονται στον πίνακα 41.  

Όπως εντοπίζεται στον πίνακα 41, το μεγαλύτερο μέσο όρο εμφανίζουν τα παιδιά 

της Ε’ δημοτικού και το χαμηλότερο τα παιδιά της Β’ γυμνασίου. Ακόμα, σημειώνεται 

ότι όσο μεγαλώνει η τάξη φοίτησης τόσο χαμηλώνουν οι μέσοι όροι με τις διαφορές 

τους να είναι στατιστικά σημαντικές. Όσο δηλαδή μεγαλώνει η τάξη φοίτησης, τόσο 

αρνητικότερες γίνονται οι στάσεις προς τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες.  
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Πίνακας 41: Σύγκριση μέσων όρων στη "Θετική στάση προς τα παιδιά από άλλες 

χώρες" ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 

 Τάξη φοίτησης Mean SD F p 
Ε* 3,51 0,77 
Στ** 3,44 0,84 
Α*** 3,17 0,71 

 
Θετική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες 

Β**** 2,81 0,75 

 
35,32 

 
0,00 

*Ν=251, **Ν=263, ***Ν=206, ****Ν=190 

 

Πρόσθετα, η posthoc ανάλυση έδειξε ότι οι στατιστικά σημαντικές διαφορές 

βρίσκονται ανάμεσα στις τάξεις Ε’ – Α’, Ε’ –Β’, Στ’ – Α’, Στ’ – Β’, δηλαδή μεταξύ 

δημοτικού και γυμνασίου. Οι διαφορές αυτές στους μέσους όρους φαίνονται και με την 

εξέταση της κάθε δήλωσης αυτού του παράγοντα ξεχωριστά, όπως παρουσιάζεται στον 

πίνακα 42.  

 

Πίνακας 42: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Θετική στάση 

προς τα παιδιά από άλλες χώρες" ανά τάξη φοίτησης 

 
Δηλώσεις Τάξη φοίτησης Mean SD F p 

Ε* 3,27 1,09 
Στ** 3,30 1,12 
Α*** 3,03 0,96 

Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί μαθητές           
 

Β**** 2,71 0,96 

 
14,21 

 

 
0,00 

Ε 3,36 1,10 
Στ 3,35 1,19 
Α 3,20 1,02 

 Τα παιδιά από άλλες χώρες μιλούν καλά την 
ελληνική γλώσσα                                            

Β 2,90 1,02 

 
8,01 

 
0,00 

Ε 3,82 1,01 
Στ 3,56 0,95 
Α 3,14 0,90 

Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι τα παιδιά από άλλες 
χώρες είναι καλοί στα μαθήματα                                    
                                                                             

Β 2,87 0,92 

 
42,63 

 
0,00 

Ε 3,43 1,10 
Στ 3,40 1,03 
Α 3,11 0,96 

Τα παιδιά από άλλες χώρες καταλαβαίνουν τα 
μαθήματα στην τάξη                                                       

Β 2,67 0,95 

 
24,74 

 
0,00 

Ε 3,50 1,25 
Στ 3,50 1,31 
Α 3,11 1,10 

Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι φρόνιμα στην τάξη    
                                           
 

Β 2,58 1,09 

 
27,40 

 
0,00 

Ε 3,56 1,31 
Στ 3,45 1,40 
Α 3,27 1,19 

Μου αρέσει όταν έχουμε στην τάξη παιδιά από 
άλλες χώρες     

Β 2,91 1,24 

 
10,05 

 
0,00 

Ε 3,63 1,35 
Στ 3,54 1,31 
Α 3,31 1,08 

Μου αρέσει που στην Ελλάδα έχουμε παιδιά από 
άλλες χώρες                                             
 

Β 3,03 1,21 

 
9,88 

 
0,00 

*Ν=251, **Ν=263, ***Ν=206, ****Ν=190 

 

Σε όλες τις δηλώσεις στον πίνακα 42, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους 

μέσους όρους ανάλογα με την τάξη φοίτησης και σε όλες τις δηλώσεις τον πιο χαμηλό 
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μέσο όρο, δηλαδή την πιο αρνητική στάση, παρουσιάζουν τα παιδιά που φοιτούν στη 

Β’ γυμνασίου.  

Στον παράγοντα «Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες» ανάλογα με την 

τάξη φοίτησης φαίνεται και πάλι να υπάρχουν διαφορές, στατιστικά σημαντικές, όπως 

παρουσιάζονται στον πίνακα 43.  

 

Πίνακας 43: Σύγκριση μέσων όρων στην "Αρνητική στάση προς τα παιδιά από 

άλλες χώρες" ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 

 Τάξη φοίτησης Mean SD F p 
Ε* 1,88 0,86 
Στ** 1,90 0,90 
Α*** 1,69 0,67 

 
Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες 
χώρες 

Β**** 1,95 0,85 

 
3,87 

 
0,01 

*Ν=251, **Ν=263, ***Ν=206, ****Ν=190 

 

Τον ψηλότερο μέσο όρο έχουν τα παιδιά της Β’ γυμνασίου, δηλαδή την 

αρνητικότερη στάση. Η posthoc ανάλυση έδειξε ότι η στατιστικά σημαντική διαφορά 

υπάρχει ανάμεσα στις δηλώσεις των παιδιών της Α’ και της Β’ γυμνασίου. 

 Αναλυτικότερα, οι διαφορές στους μέσους όρους της κάθε δήλωσης που 

περιλαμβάνεται σε αυτό τον παράγοντα ανάλογα με την τάξη φοίτησης, 

παρουσιάζονται στον πίνακα 44.  

 

Πίνακας 44: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Αρνητική 

στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες" ανά τάξη φοίτησης 

 
Δηλώσεις Τάξη φοίτησης Mean SD F p 

Ε* 1,77 1,27 
Στ** 1,80 1,18 
Α*** 1,69 1,03 

Στο σχολείο, λέμε άσχημα πράγματα για τα παιδιά από 
άλλες χώρες                                                                        
 

Β**** 2,04 1,25 

 
3,21 

 
0,02 

Ε 1,69 1,24 
Στ 1,81 1,33 
Α 1,50 0,96 

Με ενοχλεί που τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν 
διαφορετικές συνήθειες                                                     

Β 1,74 1,21 

 
2,67 

 
0,05 

Ε 1,92 1,29 
Στ 1,93 1,29 
Α 1,74 1,05 

Μένουμε πίσω στα μαθήματα όταν έχουμε παιδιά από 
άλλες χώρες στην τάξη μας                                               
 

Β 1,85 1,21 

 
1,48 

 
0,21 

Ε 2,08 1,39 
Στ 2,07 1,40 
Α 1,66 1,05 

Θα προτιμούσα να μην έχουμε παιδιά από άλλες χώρες 
στην Ελλάδα                                                                      

Β 2,05 1,41 

 
4,87 

 
0,00 

Ε 1,95 1,23 
Στ 1,92 1,24 
Α 1,84 1,09 

Τα παιδιά από άλλες χώρες δημιουργούν προβλήματα 
στην τάξη                                                                           

Β 2,16 1,24 

 
2,52 

 
0,06 

*Ν=251, **Ν=263, ***Ν=206, ****Ν=190 
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Στον παράγοντα «Άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλη χώρα», δεν 

υπάρχει μεγάλη διαφορά στους μέσους όρους ανάλογα με την τάξη φοίτησης, ούτε 

αυτή η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται και στον πίνακα 45. 

 

Πίνακας 45: Σύγκριση μέσων όρων στην "Άποψη για τη διαφορετικότητα των 

παιδιών από άλλες χώρες" ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 

 Τάξη φοίτησης Mean SD F p 
Ε* 3,10 1,13 
Στ** 3,08 1,21 
Α*** 2,94 1,08 

Άποψη για τη διαφορετικότητα των 
παιδιών από άλλες χώρες 

Β**** 3,03 1,16 

 
0,82 

 
0,48 

*Ν=251, **Ν=263, ***Ν=206, ****Ν=19 

 

Αναλυτικά, οι μέσοι όροι σε κάθε δήλωση του παράγοντα αυτού ανάλογα με την 

τάξη φοίτησης, φαίνονται στον πίνακα 46.  

 

Πίνακας 46: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Άποψη για τη 

διαφορετικότητα των παιδιών από άλλες χώρες" ανά τάξη φοίτησης 

 
Δηλώσεις Τάξη φοίτησης Mean SD F p 

Ε* 3,02 1,41 
Στ** 3,03 1,48 
Α*** 2,86 1,29 

Τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες είναι 
διαφορετικά                                                                    
 

Β**** 2,90 1,35 

 
0,82 

 
0,48 

Ε 3,17 1,31 
Στ 3,14 1,32 
Α 3,02 1,25 

Τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές 
συνήθειες από εμάς                                                         

Β 3,15 1,28 

 
0,58 

 
0,62 

*Ν=251, **Ν=263, ***Ν=206, ****Ν=190 

 

4.2.2.1.3.3. Ανεξάρτητη μεταβλητή «επάγγελμα πατέρα» 

 

Η τελευταία ανεξάρτητη μεταβλητή που μελετήθηκε σχετικά με  το αν διαφοροποιεί 

τις δηλώσεις των γηγενών παιδιών για τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

είναι το επάγγελμα πατέρα.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής, η εργασία του πατέρα κάποιες 

φορές διαφοροποιεί την άποψη των παιδιών και κάποιες φορές όχι. Στον πίνακα 47 

παρουσιάζεται η επίδραση της εργασίας του πατέρα στη θετική στάση προς τα παιδιά 

από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες.  
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Πίνακας 47: Σύγκριση μέσων όρων στη "Θετική στάση προς τα παιδιά από άλλες 

χώρες" ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα 

 

 Εργασία πατέρα Mean SD F p 
Χειρωνακτική* 3,30 0,86 
Καμία** 3,29 0,86 
Απαιτεί πτυχίο*** 3,33 0,82 

Θετική στάση προς τα παιδιά από 
άλλες χώρες 

Μη χειρωνακτική δεν απαιτεί 
πτυχίο**** 

3,19 0,77 

 
1,74 

 
0,15 

*Ν=328, **Ν=14, ***Ν=237, ****Ν=332 

 

Στον πίνακα 47 φαίνεται ότι η εργασία του πατέρα δεν διαφοροποιεί τη θετική 

στάση προς τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, αφού οι μέσοι όροι είναι 

περίπου ίσοι σε όλες τις ομάδες και δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά.  

Αναλυτικά, οι μέσοι όροι σε όλες τις δηλώσεις που αποτελούν τον πιο πάνω 

παράγοντα παρουσιάζονται στον πίνακα.48.  

 

Πίνακας 48: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Θετική στάση 

προς τα παιδιά από άλλες χώρες" ανά επάγγελμα πατέρα 

 
Δηλώσεις Εργασία πατέρα Mean SD F p 

Χειρωνακτική* 3,21 1,12 
Καμία** 3,07 1,26 
Απαιτεί πτυχίο*** 3,05 1,05 

Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί μαθητές           
 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο**** 

3,05 1,01 

 
1,44 

 
0,22 

 

Χειρωνακτική 3,24 1,17 
Καμία 3,21 1,31 
Απαιτεί πτυχίο 3,33 1,07 

 Τα παιδιά από άλλες χώρες μιλούν καλά την 
ελληνική γλώσσα                                            

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

3,13 1,06 

 
1,43 

 
0,23 

Χειρωνακτική 3,50 1,04 
Καμία 3,57 1,01 
Απαιτεί πτυχίο 3,37 1,03 

Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι τα παιδιά από άλλες 
χώρες είναι καλοί στα μαθήματα                                    
                                                                             

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

3,29 0,97 

 
2,34 

 
0,07 

Χειρωνακτική 3,25 1,10 
Καμία 3,28 1,20 
Απαιτεί πτυχίο 3,29 1,04 

Τα παιδιά από άλλες χώρες καταλαβαίνουν τα 
μαθήματα στην τάξη                                                       

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

3,06 1,02 

 
2,79 

 
0,04 

Χειρωνακτική 3,24 1,27 
Καμία 3,00 1,35 
Απαιτεί πτυχίο 3,31 1,29 

Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι φρόνιμα στην τάξη    
                                           
 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

3,14 1,22 

 
0,97 

 
0,40 

Χειρωνακτική 3,30 1,35 
Καμία 3,42 1,65 
Απαιτεί πτυχίο 3,43 1,27 

Μου αρέσει όταν έχουμε στην τάξη παιδιά από 
άλλες χώρες     

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

3,27 1,30 

 
0,78 

 
0,50 

Χειρωνακτική 3,36 1,36 
Καμία 3,50 1,16 
Απαιτεί πτυχίο 3,54 1,22 

Μου αρέσει που στην Ελλάδα έχουμε παιδιά από 
άλλες χώρες                                             
 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

3,35 1,22 

 
1,21 

 
0,30 

*Ν=328, **Ν=14, ***Ν=237, ****Ν=332 
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Ως προς την αρνητική στάση προς τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες  

εντοπίζεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους ανάλογα με 

την εργασία του πατέρα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής σημειώνονται στον 

πίνακα  49.  

 

Πίνακας 49: Σύγκριση μέσων όρων στην "Αρνητική στάση προς τα παιδιά από 

άλλες χώρες" ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα 

 

 Εργασία πατέρα Mean SD F p 
Χειρωνακτική* 1,98 0,89 
Καμία** 1,77 0,93 
Απαιτεί πτυχίο*** 1,71 0,79 

Αρνητική στάση προς τα παιδιά από 
άλλες χώρες 

Μη χειρωνακτική δεν απαιτεί 
πτυχίο**** 

1,85 0,84 

 
4,65 

 
0,00 

 

*Ν=328, **Ν=14, ***Ν=237, ****Ν=332 

 

Όσον αφορά λοιπόν την αρνητική στάση προς τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες, την πιο αρνητική στάση με το μεγαλύτερο μέσο όρο έχουν τα 

παιδιά που δήλωσαν ότι ο πατέρας τους κάνει χειρωνακτική εργασία και τη λιγότερο 

αρνητική, με το χαμηλότερο μέσο όρο παρουσιάζουν τα παιδιά που δήλωσαν ότι ο 

πατέρας τους κάνει εργασία που απαιτεί πτυχίο. 

 Η διαφορά στους μέσους όρους είναι στατιστικά σημαντική και όπως έδειξε η 

posthoc ανάλυση βρίσκεται ανάμεσα στις δύο ακραίες τιμές, δηλαδή ανάμεσα στα 

παιδιά που δήλωσαν ότι ο πατέρας τους κάνει εργασία που απαιτεί πτυχίο και εργασία 

χειρωνακτική.  

Στον πίνακα  50 παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαφορές στους μέσους όρους στην 

κάθε δήλωση του πιο πάνω παράγοντα.  

Στον πίνακα 50 φαίνεται να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους 

μέσους όρους των παιδιών ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα στις δηλώσεις: «Με 

ενοχλεί που τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες», «Μένουμε 

πίσω στα μαθήματα όταν έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην τάξη μας» και «Θα 

προτιμούσα να μην είχαμε παιδιά από άλλες χώρες στην Ελλάδα». Σε όλες αυτές τις 

δηλώσεις τους ψηλότερους μέσους όρους έχουν τα παιδιά που δήλωσαν ότι ο πατέρας 

τους εξασκεί χειρωνακτική εργασία.  
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Πίνακας 50: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Αρνητική 

στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες" ανά επάγγελμα πατέρα 

 
Δηλώσεις Εργασία πατέρα Mean SD F p 

Χειρωνακτική* 1,90 1,25 
Καμία** 1,92 1,43 
Απαιτεί πτυχίο*** 1,70 1,10 

Στο σχολείο, λέμε άσχημα πράγματα για τα 
παιδιά από άλλες χώρες                                             
 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο**** 

1,82 1,18 

 
1,29 

 
0,27 

Χειρωνακτική 1,83 1,31 
Καμία 1,35 0,63 
Απαιτεί πτυχίο 1,49 1,06 

Με ενοχλεί που τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν 
διαφορετικές συνήθειες                                             

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

1,72 1,21 

 
4,04 

 
0,01 

Χειρωνακτική 2,00 1,32 
Καμία 2,00 1,56 
Απαιτεί πτυχίο 1,77 1,19 

Μένουμε πίσω στα μαθήματα όταν έχουμε παιδιά 
από άλλες χώρες στην τάξη μας                                
 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

1,76 1,09 

 
2,63 

 
0,05 

Χειρωνακτική 2,14 1,40 
Καμία 1,71 1,26 
Απαιτεί πτυχίο 1,79 1,22 

Θα προτιμούσα να μην έχουμε παιδιά από άλλες 
χώρες στην Ελλάδα                                                    

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

1,96 1,34 

 
3,30 

 
0,02 

Χειρωνακτική 2,03 1,27 
Καμία 1,85 1,29 
Απαιτεί πτυχίο 1,80 1,11 

Τα παιδιά από άλλες χώρες δημιουργούν 
προβλήματα στην τάξη                                              

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

2,01 1,20 

 
2,01 

 
0,11 

*Ν=328, **Ν=14, ***Ν=237, ****Ν=332 

 

Ως προς την άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες, τα αποτελέσματα δείχνουν να υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση 

στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους, όπως φαίνεται και στον πίνακα 51.  

 

Πίνακας 51: Σύγκριση μέσων όρων στην "Άποψη για τη διαφορετικότητα των 

παιδιών από άλλες χώρες" ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα 

 

 Εργασία πατέρα Mean SD F p 
Χειρωνακτική* 3,23 1,12 
Καμία** 2,57 1,26 
Απαιτεί πτυχίο*** 2,84 1,15 

Άποψη για τη διαφορετικότητα των 
παιδιών  από άλλες χώρες 

Μη χειρωνακτική δεν απαιτεί 
πτυχίο**** 

3,03 1,15 

 
6,25 

 
0,00 

*Ν=328, **Ν=14, ***Ν=237, ****Ν=332 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της posthoc ανάλυσης η στατιστικά σημαντική 

διαφορά εντοπίζεται ανάμεσα στην ομάδα παιδιών με πατέρα που κάνει χειρωνακτική 

εργασία και στην ομάδα παιδιών με πατέρα που εξασκεί επάγγελμα που απαιτεί πτυχίο, 

με την πρώτη ομάδα να έχει μεγαλύτερο μέσο όρο από τη δεύτερη, δηλαδή να δηλώνει 
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σε μεγαλύτερο βαθμό τη διαφορετικότητα των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες.  

Αναλυτικά, οι μέσοι όροι στην κάθε δήλωση του πιο πάνω παράγοντα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 52.  

 

Πίνακας 52: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Άποψη για τη 

διαφορετικότητα των παιδιών από άλλες χώρες" ανά επάγγελμα πατέρα 

 
Δηλώσεις Εργασία πατέρα Mean SD F p 

Χειρωνακτική* 3,19 1,42 
Καμία** 2,57 1,50 
Απαιτεί πτυχίο*** 2,73 1,38 

Τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες είναι 
διαφορετικά                                                              
 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο**** 

2,92 1,34 

 
5,68 

 
0,00 

Χειρωνακτική 3,26 1,26 
Καμία 2,57 1,34 
Απαιτεί πτυχίο 2,94 1,26 

Τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές 
συνήθειες από εμάς                                                  

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

3,15 1,30 

 
3,82 

 
0,01 

*Ν=328, **Ν=14, ***Ν=237, ****Ν=332 

 

4.2.2.2. Ερμηνεία αποτελεσμάτων Β’ μέρους ερωτηματολογίου για γηγενή παιδιά  

 

Στο μέρος αυτό του ερωτηματολογίου μελετήθηκαν οι στάσεις των γηγενών παιδιών 

απέναντι στα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων,  καθώς και τα χαρακτηριστικά 

που πιθανόν διαφοροποιούν αυτές τις στάσεις και τις απόψεις. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν συζητούνται στη συνέχεια.  

 

4.2.2.2.1. Παράγοντας «Θετική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες» 

 

Στον παράγοντα αυτό, τα γηγενή παιδιά έδειξαν μια ουδέτερη στάση, δεδομένου ότι 

ο μέσος όρος που παρουσίασαν ήταν κοντά στο 3. Αυτό ίσως εξηγείται από το γεγονός 

ότι όντως δεν έχουν ούτε θετική ούτε αρνητική στάση προς τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες, ότι θεωρούν την κατάσταση δεδομένη και δεν τους κάνει  

ιδιαίτερη αίσθηση η παρουσία στο σχολείο των παιδιών αυτών. Μια άλλη εξήγηση θα 

μπορούσε να είναι ότι τα παιδιά επέδειξαν μία λανθάνουσα τάση συμμόρφωσης προς 

τους στόχους της έρευνας αυτής, δηλαδή απάντησαν όπως αποκωδικοποίησαν ότι η 

έρευνα αυτή θα ήθελε, δηλαδή να επιδείξουν θετική στάση προς τα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες. Και αυτός ο προβληματισμός  αναφέρεται, γιατί 
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όπως θα παρουσιαστεί σε κατοπινό στάδιο του κεφαλαίου, τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων δείχνουν διαφορετική στάση των γηγενών προς τα παιδιά αυτά.  

Όσον αφορά το πώς το φύλο διαφοροποιεί τη θετική στάση των γηγενών παιδιών 

προς τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες φαίνεται να μην υπάρχει τέτοια 

διαφορά, αφού οι μέσοι όροι αγοριών και κοριτσιών ήταν σχεδόν ταυτόσημοι. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι και τα αγόρια αλλά και τα κορίτσια ίσως προτίμησαν να 

ανταποκριθούν στις σύγχρονες κοινωνικές επιταγές για επίδειξη αντιρατσιστικών 

στάσεων726. 

Αυτό που διαφοροποίησε τη θετική στάση των γηγενών παιδιών απέναντι στα παιδιά 

από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες εντοπίστηκε να είναι η τάξη φοίτησης. Δηλαδή, 

τα παιδιά που φοιτούσαν στο γυμνάσιο εμφάνισαν λιγότερο θετική στάση. Ίσως αυτό 

εξηγείται από το γεγονός ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία ταυτίζονται πιο πολύ με την 

εθνική ομάδα ως στοιχείο της ταυτότητάς τους και απορρίπτουν ό,τι μη συγγενικό προς 

αυτή, αφού έχουν και σε πιο ανεπτυγμένο βαθμό σε σύγκριση με τα παιδιά άλλων 

ηλικιών, το αίσθημα της δυσπιστίας727, , ,728 729 . Βέβαια, το εύρημα αυτό είναι αντίθετο με 

τα ευρήματα άλλων ερευνών οι οποίες είχαν δείξει ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία των 

γηγενών παιδιών τόσο μειώνονται και οι προκαταλήψεις απέναντι στα παιδιά από άλλες 

χώρες730,731. 

Το επάγγελμα του πατέρα των γηγενών παιδιών δε διαφοροποίησε τους μέσους 

όρους που παρουσίασαν στον παράγοντα αυτό, και αυτό είναι σύμφωνο και με τα 

ευρήματα άλλων ερευνών, ως προς το ότι το επάγγελμα των γονιών των παιδιών από 

την Ελλάδα δε διαφοροποιούσε τις απόψεις τους για τα παιδιά από άλλες χώρες732 και 

ως προς το ότι δεν υπάρχει απόλυτη σχέση ανάμεσα στο μορφωτικό επίπεδο και στις 

προκαταλήψεις733. 

 

 

 
726Παυλοπούλου, Ι. (2004). Παιδική κουλτούρα και προκατάληψη. Στο ΙΜΕΠΟ,  Τσαλίκογλου, Φ. & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο 
συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 57 -61 
727 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 461-469 
728 Λεζέ, Ε. (2008). Η διγλωσσική – διπολιτισμική ταυτότητα των Ελληνοποντίων παλιννοστούντων μαθητών: με βάση εμπειρική 
έρευνα. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 6ος 
, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 227-238 
729 Phinney, J. (1989). Stages of ethnic identity in minority group adolescents. Journal of Early Adolescence, 9, pp. 34-49 
730 Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and Modern Racism and prejudice in a 
Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
731 Dimakos, I., C. & Tasiopoulou, K. (2003). Attitudes Towards Migrants: what do Greek students think about their immigrant 
classmates? Intercultural Education, 14(3), pp. 307-316 
732 Dimakos, I., C. & Tasiopoulou, K. (2003). Attitudes Towards Migrants: what do Greek students think about their immigrant 
classmates? Intercultural Education, 14(3), pp. 307-316 
733 Παυλοπούλου, Ι. (2004). Παιδική κουλτούρα και προκατάληψη. Στο ΙΜΕΠΟ,  Τσαλίκογλου, Φ. & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο 
συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 57 -61 
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4.2.2.2.2. Παράγοντας «Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες» 

 

Τα γηγενή παιδιά παρουσίασαν πολύ χαμηλή αρνητική στάση προς τα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα στον παράγοντα αυτό. 

Η επίδειξη  από μέρους των γηγενών παιδιών χαμηλής αρνητικής στάσης, ίσως όμως να 

μη συνεπάγεται και επίδειξη αντίστοιχης συμπεριφοράς. Δηλαδή, κάποιος είναι πιθανό 

να δηλώνει ουδέτερη ή θετική στάση προς μια ομάδα, αλλά στην πράξη να φέρεται 

αρνητικά στα μέλη της. Και αυτό το φαινόμενο είναι έντονο στις σημερινές κοινωνίες, 

οι οποίες χαρακτηρίζονται από την υποχρέωση «προσυπογραφής σε αντιρατσιστικούς 

και ανεκτικούς κανόνες»734. 

Το φύλο σε αυτό τον παράγοντα διαφοροποιεί τις δηλώσεις των γηγενών παιδιών 

και τα αγόρια έχουν ψηλότερους μέσους όρους στην αρνητική στάση προς τα παιδιά 

από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες συγκριτικά με τα κορίτσια, με στατιστικά 

σημαντική διαφορά. Αυτό ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι τα αγόρια εξωτερικεύουν 

την εθνική τους ταυτότητα περισσότερο από τα κορίτσια735. Αυτό το αποτέλεσμα είναι 

σύμφωνο και με άλλες έρευνες, στις οποίες βρέθηκε ότι τα αγόρια παρουσιάζουν 

αρνητικότερες στάσεις προς τα άτομα από άλλες χώρες736,737. 

Η τάξη φοίτησης επίσης διαφοροποιεί σε αυτό τον παράγοντα τις δηλώσεις των 

γηγενών παιδιών. Καταγράφηκε ότι το μεγαλύτερο μέσο όρο είχαν τα παιδιά της Β’ 

γυμνασίου. Αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει και αυτό που παρουσιάστηκε στον 

προηγούμενο παράγοντα ως προς το ότι οι θετικές στάσεις προς τα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων μειώνονταν όσο μεγάλωνε η τάξη φοίτησης των παιδιών. Και σε 

αυτή την περίπτωση, το εύρημα αυτό, ίσως εξηγείται με την περίοδο της εφηβείας που 

διανύουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, η οποία αυξάνει τη δυσπιστία  

γενικότερα738, ,739 740, και στο γεγονός ότι  αποτελεί την περίοδο στην οποία τα παιδιά 

 
734   Παυλοπούλου, Ι. (2004). Παιδική κουλτούρα και προκατάληψη. Στο ΙΜΕΠΟ,  Τσαλίκογλου, Φ. & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο 
συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 57 -61,  σ.  46 
735 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 461-469 
736 Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and Modern Racism and prejudice in a 
Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
737 Ring, J., & Morgentau, S. (2004). Intolerans. Antisemitiska, homofobiska, islamofobiska and invandrarfientliga tendenser bland 
unga. Vrottsforevyggande Radet. Στο Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and 
Modern Racism and prejudice in a Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
738 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 461-469 
739 Λεζέ, Ε. (2008). Η διγλωσσική – διπολιτισμική ταυτότητα των Ελληνοποντίων παλιννοστούντων μαθητών: με βάση εμπειρική 
έρευνα. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 6ο, 
Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 227-238 
740 Phinney, J. (1989). Stages of ethnic identity in minority group adolescents. Journal of Early Adolescence, 9, pp. 34-49 
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κερδίζουν την ικανότητα της σύνθετης αφαίρεσης, η οποία τους επιτρέπει να 

κατανοήσουν καλύτερα τους όρους εθνικότητα και φυλή741. 

Σε αυτό τον παράγοντα, σε αντίθεση με τον προηγούμενο, το επάγγελμα του πατέρα 

φάνηκε να διαφοροποιεί την αρνητική στάση των παιδιών, αφού αυτά που δήλωσαν ότι 

ο πατέρας τους κάνει χειρωνακτική εργασία εμφάνισαν τον ψηλότερο μέσο όρο. Αυτό 

το αποτέλεσμα συμβαδίζει και με αποτελέσματα άλλων ερευνών στις οποίες βρέθηκε 

ότι τα άτομα της εργατικής τάξης έχουν πιο αρνητική στάση και επιδεικνύουν πιο 

υψηλές διακρίσεις απέναντι στους μετανάστες742,743.  

 

4.2.2.2.3. Παράγοντας «Άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλες 

χώρες» 

 

Και σε αυτό τον παράγοντα όπως στον παράγοντα «Θετική στάση προς τα παιδιά 

από άλλες χώρες», οι μέσοι όροι είναι ουδέτεροι και κινούνται γύρω στο 3, με τα παιδιά 

δηλαδή να εκφράζουν ουδέτερη στάση προς τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλη 

χώρα. Αυτό μπορεί και πάλι να οφείλεται στο ότι πραγματικά πιστεύουν ότι αυτά τα 

παιδιά δεν είναι διαφορετικά ή να παρατηρείται λόγω της προσπάθειας να μην 

επιδείξουν προκαταλήψεις και στερεότυπα, που πιθανόν να έκριναν ότι θα ήταν 

αντίθετα με τους στόχους της παρούσας έρευνας, αλλά και των σύγχρονων κοινωνικών 

απαιτήσεων επίσης. 

Τα αγόρια είχαν και αυτή τη φορά ψηλότερους μέσους όρους από τα κορίτσια ως 

προς τη γνώμη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες, με στατιστικά σημαντική διαφορά. Ίσως αυτό οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο 

κοινωνικοποίησης των αγοριών που τα εξοπλίζει να εξωτερικεύουν τη γνώμη τους με 

πιο έντονους τρόπους από τα κορίτσια 744. 

Εν συνεχεία, και σε αυτό τον παράγοντα, ως προς το επάγγελμα του πατέρα των 

γηγενών παιδιών, βρέθηκε ότι αυτά που δήλωσαν ότι ο πατέρας τους κάνει μια 

χειρωνακτική εργασία σημείωσαν τους ψηλότερους μέσους όρους. Αυτό το 

αποτέλεσμα φαίνεται να επιβεβαιώνει όπως και στον προηγούμενο παράγοντα, ότι τα 

 
741 Phinney, J.S., & Rotheram, M.J. (1987). Children’ s ethnic socialization: Themes and implications. In J. S. Phinney and M. J. 
Rotheram (Eds), Children’ s ethnic socialization: Pluralism and Development. pp. 274-292). Thousand Oaks, CA: Sage 
742 Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and Modern Racism and prejudice in a 
Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
743 Ring, J., & Morgentau, S. (2004). Intolerans. Antisemitiska, homofobiska, islamofobiska and invandrarfientliga tendenser bland 
unga. Vrottsforevyggande Radet: Στο Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and 
Modern Racism and prejudice in a Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
744 Kruger, D., Reischl, T., & Zimmerman, M.A. (2008). Time Perspective as a Mechanism for Functional Developmental 
Adaptation. Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology, 2 (1), pp. 1-22. 
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άτομα της εργατικής τάξης παρουσιάζουν πιο αρνητική στάση και επιδεικνύουν πιο 

υψηλές διακρίσεις απέναντι στους μετανάστες745,746.  

 

4.2.3. Αποτελέσματα Β’ μέρους για παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

 

Το μέρος αυτό του ερωτηματολογίου το οποίο δόθηκε μόνο στα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες αποτελείται από 27 δηλώσεις. Έτσι, η ανάλυση 

αφορά τα υπόλοιπα 910 άτομα του δείγματος του ελλαδικού χώρου. 

Στόχος ύπαρξης του μέρους αυτού στο ερωτηματολόγιο είναι η ανίχνευση βασικών 

απόψεων, αντιλήψεων, σχέσεων, συναισθημάτων και συνηθειών των παιδιών που 

άλλαξαν χώρα διαμονής μετά από μετανάστευση. Όλα αυτά, αποτελούν βασικές 

διαμεσολαβήσεις στην κοινωνικοποίηση των παιδιών αυτών στη νέα χώρα διαμονής 

τους.  

 

4.2.3.1 Παραγοντική ανάλυση Β’ μέρους για παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες 

 

Το μέρος Β’ στο ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων έδωσε έξι παράγοντες.  Οι παράγοντες αυτοί ερμηνεύουν το 56% 

της διασποράς και οι φορτίσεις των μεταβλητών σε αυτούς κυμαίνονται από 0,410 ως 

0,814 και φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα  53. 

Οι πέντε παράγοντες είναι σχεδόν ταυτόσημοι με τους παράγοντες που είχαν 

σχηματιστεί και στη δοκιμαστική χορήγηση με μικρότερο δείγμα. Αφορούν τις 

συνήθειες από τη χώρα προέλευσης, τις συνήθειες και το βαθμό ταύτισης με τη χώρα 

υποδοχής, το αίσθημα υποχρέωσης απέναντι στη χώρα προέλευσης καθώς και το πώς 

προσλαμβάνονται οι συνθήκες ζωής στη νέα χώρα.   

Ο ένας επιπλέον παράγοντας δημιουργήθηκε από τις δύο ερωτήσεις που στη 

δοκιμαστική χορήγηση δεν είχαν ταξινομηθεί σε κανένα παράγοντα αλλά παρέμειναν 

λόγω του περιεχομένου τους στο ερωτηματολόγιο. Έτσι, στο μεγαλύτερο δείγμα 

 
745 Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and Modern Racism and prejudice in a 
Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
746 Ring, J., & Morgentau, S. (2004). Intolerans. Antisemitiska, homofobiska, islamofobiska and invandrarfientliga tendenser bland 
unga. Vrottsforevyggande Radet: Στο Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and 
Modern Racism and prejudice in a Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
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έδωσαν ένα ξεχωριστό παράγοντα, τον παράγοντα 6 που αναφέρεται στην αρνητική 

πρόσληψη των συνθηκών διαμονής στη νέα χώρα 

 

Πίνακας 53: Παραγοντική ανάλυση στο μέρος Β' του τελικού ερωτηματολογίου 

για παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στην Ελλάδα 

 
Παράγοντες/ 
Μεταβλητές 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Συνήθειες χώρας προέλευσης       
19.Διαβάζω περιοδικά της χώρας των γονιών μου                        .814      
17.Βλέπω τηλεόραση της χώρας των γονιών μου                          .798      
15.Ακούω μουσική της χώρας των γονιών μου                              .695      
21.Ξέρω τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου                            .539      
10.Γνωρίζω την ιστορία της χώρας των γονιών μου                      .512      
23.Με την οικογένειά μου μιλώ τη γλώσσα της χώρας των 
γονιών μου 

.535      

27.Προτιμώ να μιλώ τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου με 
τους φίλους μου από την ίδια χώρα                      

.464      

Συνήθειες χώρας υποδοχής       
16.Βλέπω ελληνική τηλεόραση                                                       .781     
14.Ακούω ελληνική μουσική                                                          .727     
18.Διαβάζω ελληνικά περιοδικά                                                      .623     
24.Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τα ελληνικά                               .584     
20.Ξέρω την ελληνική γλώσσα                                                        .575     
Ταύτιση με χώρα υποδοχής       
22.Στο σπίτι με την οικογένειά μου μιλώ ελληνικά                          .656    
26.Προτιμώ να μιλώ ελληνικά με τους φίλους από τη χώρα 
των γονιών μου                                                                               

  .544    

1.Νιώθω ότι είμαι Έλληνας     .492    
Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης       
25.Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τη γλώσσα των γονιών μου         .452   
9.Είμαι περήφανος για τη χώρα των γονιών μου       .723   
11.Νιώθω άνετα να μιλώ στους άλλους για τη χώρα των 
γονιών μου                                                                                      

   .715   

12.Πρέπει να ξέρω πράγματα για τη χώρα των γονιών μου              .662   
13.Πηγαίνω στη χώρα των γονιών μου                                              .410   
Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής       
7.Οι δάσκαλοι στο σχολείο συμπαθούν τα παιδιά που είναι από 
άλλη χώρα                                                                                       

    .739  

6.Τα παιδιά από την Ελλάδα συμπαθούν τα παιδιά από άλλη 
χώρα                                                            

    .672  

3.Είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου στην Ελλάδα                      .629  
2.Είμαι περήφανος που ζω στην Ελλάδα                                            .617  
8.Είναι σημαντικό να ξέρω την ιστορία της Ελλάδας                        .484  
Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής       
5.Τα παιδιά από την Ελλάδα λένε άσχημα πράγματα για μένα 
επειδή είμαι από άλλη χώρα                                                            

     .791 

4.Τα παιδιά από την Ελλάδα πιστεύουν ότι είμαι διαφορετικός         .739 
       
Ερμηνευόμενη διασπορά(%) 22,3 14,9 5,4 4,9 4,4 4,1 
Αθροιστική διασπορά 22,3 37,2 42,6 47,5 51,9 56,0 
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4.2.3.1.1. Μέσοι όροι και μεταβλητές παραγόντων 

 

Οι έξι παράγοντες που δημιουργήθηκαν στο Β’ μέρος του ερωτηματολογίου για 

παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων παρουσιάζουν μέσους όρους και τυπικές 

αποκλίσεις όπως φαίνονται στον πίνακα 54. 

 

Πίνακας 54: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις παραγόντων Β' μέρους για παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

 

Παράγοντες Mean SD 
Π1: Συνήθειες χώρας προέλευσης 3,37 1,06 
Π2: Συνήθειες χώρας υποδοχής 4,29 0,79 
Π3: Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής 3,26 1,15 
Π4: Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης 4,15 0,77 
Π5: Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής 3,90 0,82 
Π6: Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής 2,26 1,15 
 

Τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες κρατούν σε αρκετά ψηλό βαθμό 

συνήθειες που σχετίζονται με τη χώρα προέλευσής τους, όπως παρουσιάζει ο μέσος 

όρος (3,37) του αντίστοιχου παράγοντα, ο οποίος είναι μεγαλύτερος του 3 στην 

πενταβάθμια κλίμακα. Βέβαια, η τυπική απόκλιση έχει αρκετά μεγάλη τιμή, κάτι που 

δείχνει μεγάλη διακύμανση στις απαντήσεις. Μεγαλύτερη όμως φαίνεται να είναι η 

υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής, δεδομένου ότι ο μέσος όρος σε αυτό τον 

παράγοντα ξεπερνά το 4 (4,29). Η ταύτιση  με τη χώρα υποδοχής δεν είναι τόσο μεγάλη 

όσο η υιοθέτηση συνηθειών που την αφορούν, αλλά πάλι, εμφανίζει μέσο όρο άνω του 

3 (3,26) κάτι που δείχνει μέτρια ως αρκετά υψηλή ταύτιση με τη χώρα υποδοχής. Και 

σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται μεγάλη τιμή στην τυπική απόκλιση (1,15) κάτι που 

δείχνει πάλι, μεγάλη διακύμανση των απαντήσεων. Πολύ υψηλή εμφανίζεται η 

υποχρέωση που νιώθουν τα παιδιά προς τη χώρα προέλευσής τους, αφού ο μέσος όρος 

ξεπερνά το 4 (4,15) στην πενταβάθμια κλίμακα. Σχετικά ψηλός είναι και ο μέσος όρος 

του κατά πόσο τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες προσλαμβάνουν θετικά 

τις συνθήκες στη χώρα υποδοχής (3,90), ενώ κάτω του 3 (2,26) αλλά με μεγάλη τυπική 

απόκλιση παρουσιάζεται ο μέσος όρος στο κατά πόσο αντιλαμβάνονται αρνητικά τις 

συνθήκες στη νέα χώρα.  

Οι διαφορές των μέσων όρων στον κάθε παράγοντα μελετήθηκαν και με την 

εξέταση της κάθε συγκεκριμένης χώρας προέλευσης. Έτσι, στον πίνακα 55 

παρουσιάζονται οι μέσοι όροι στον κάθε παράγοντα για την κάθε χώρα ξεχωριστά.  
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Όσον αφορά τη διατήρηση συνηθειών της χώρας προέλευσης, το μεγαλύτερο μέσο 

όρο έχουν τα παιδιά με προέλευση τη Βουλγαρία, ενώ το μικρότερο τα παιδιά από την 

Αλβανία. Μεταξύ των μέσων όρων αυτού του παράγοντα υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάλογα με τη χώρα προέλευσης.  

 

Πίνακας 55: Μέσοι όροι παραγόντων για την κάθε συγκεκριμένη χώρα προέλευσης 

 
Παράγοντες  Mean SD F p 

Αλβανία 1 3,25 1,08 
Πρώην ΕΣΣΔ 2 3,55 1,05 
Γεωργία 3 3,36 1,12 
Βουλγαρία 4 3,68 0,99 
Ρουμανία 5 3,42 0,94 
Ευρωπαϊκή 6 3,40 0,85 

 
 
Συνήθειες χώρας προέλευσης 

Άλλη 7 3,59 1,07 

 
 

2,98 

 
 

0,01 

Αλβανία 4,40 0,75 
Πρώην ΕΣΣΔ 4,33 0,78 
Γεωργία 4,17 0,78 
Βουλγαρία 4,08 0,90 
Ρουμανία 4,33 0,63 
Ευρωπαϊκή  3,88 0,92 

 
 
Συνήθειες χώρας υποδοχής 

Άλλη 4,10 0,80 

 
 

5,97 

 
 

0,00 

Αλβανία 3,35 1,11 
Πρώην ΕΣΣΔ 3,37 1,16 
Γεωργία 3,29 1,21 
Βουλγαρία 2,54 1,10 
Ρουμανία 2,85 1,13 
Ευρωπαϊκή  3,59 0,96 

 
 
Ταύτιση με χώρα υποδοχής 

Άλλη 2,97 1,24 

 
 

6,54 

 
 

0,00 

Αλβανία 4,20 0,75 
Πρώην ΕΣΣΔ 4,03 0,87 
Γεωργία 3,88 0,88 
Βουλγαρία 4,13 0,86 
Ρουμανία 4,32 0,67 
Ευρωπαϊκή  4,06 0,59 

 
 
Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης 

Άλλη 4,21 0,75 

 
 

2,60 

 
 

0,00 

Αλβανία 3,95 0,82 
Πρώην ΕΣΣΔ 4,02 0,83 
Γεωργία 3,77 0,85 
Βουλγαρία 3,53 0,81 
Ρουμανία 3,75 0,70 
Ευρωπαϊκή  3,57 0,82 

 
 
Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής 

Άλλη 4,00 0,71 

 
 

4,59 

 
 

0,00 

Αλβανία 2,27 1,17 
Πρώην ΕΣΣΔ 2,24 1,07 
Γεωργία 2,05 1,06 
Βουλγαρία 2,44 1,17 
Ρουμανία 2,42 1,11 
Ευρωπαϊκή  1,90 0,95 

 
 
Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 
υποδοχής 

Άλλη 2,47 1,29 

 
 

2,11 

 
 

0,05 

N1=520, N2=90, N3=72, N4=53, N5=21, N6=53, N7=101   

 

Η υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής φαίνεται να είναι μεγαλύτερη για τα 

παιδιά από την Αλβανία συγκριτικά με τις υπόλοιπες υπό εξέταση χώρες, ενώ η 

μικρότερη είναι για τα παιδιά με ευρωπαϊκή καταγωγή. Μεταξύ των χωρών σε αυτό τον 
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παράγοντα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίζεται ανάμεσα στους μέσους 

όρους των παιδιών που προέρχονται από τις: Αλβανία – Ευρωπαϊκή, Αλβανία – Άλλη 

και πρώην ΕΣΣΔ – ευρωπαϊκή. 

Στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους ανάλογα με τη χώρα 

προέλευσης υπάρχει και για τον παράγοντα «Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής». Τη 

μεγαλύτερη ταύτιση φαίνεται να έχουν τα παιδιά με προέλευση ευρωπαϊκή χώρα και τη 

μικρότερη τα παιδιά με βουλγαρική καταγωγή. Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές 

εντοπίζονται ανάμεσα στους μέσους όρους των παιδιών από: Αλβανία – Βουλγαρία, 

Αλβανία – Άλλη, πρώην ΕΣΣΔ – Βουλγαρία, Γεωργία – Βουλγαρία, Βουλγαρία – 

ευρωπαϊκή και ευρωπαϊκή – Άλλη. 

Το μεγαλύτερο μέσο όρο ως προς την υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης 

εμφανίζουν τα παιδιά με αλβανική καταγωγή, ενώ τη μικρότερη τα παιδιά με καταγωγή 

από τη Γεωργία. Οι διαφορές μεταξύ των χωρών είναι στατιστικά σημαντικές και 

βρίσκονται ανάμεσα στις χώρες Αλβανία – Γεωργία. 

Την πιο θετική πρόσληψη για τις συνθήκες στη χώρα υποδοχής έχουν τα παιδιά της 

πρώην ΕΣΣΔ, ενώ τη λιγότερο θετική τα παιδιά από τη Βουλγαρία. Η διαφορά μεταξύ 

τους είναι στατιστικά σημαντική, όπως και ανάμεσα στις Αλβανία – Βουλγαρία, 

Αλβανία – ευρωπαϊκή, πρώην ΕΣΣΔ – ευρωπαϊκή, Βουλγαρία – Άλλη και ευρωπαϊκή – 

Άλλη.  

Τέλος, στον παράγοντα «Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής», το 

μεγαλύτερο μέσο όρο σημειώνουν τα παιδιά από τη Βουλγαρία, ενώ το χαμηλότερο τα 

παιδιά από κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Η διαφορά τους αυτή είναι στατιστικά σημαντική. 

 

4.2.3.1.2 Μέσοι όροι των συγκεκριμένων μεταβλητών των παραγόντων 

 

Ο κάθε ένας από τους πιο πάνω παράγοντες αποτελείται από συγκεκριμένο αριθμό 

μεταβλητών. Οι μεταβλητές που ομαδοποιήθηκαν σε κάθε παράγοντα καθώς και οι 

μέσοι όροι που εμφάνισαν τα παιδιά από άλλες χώρες σε κάθε μεταβλητή, 

παρουσιάζονται στον πίνακα 56.  

Ο πίνακας 56 εμφανίζει τους μέσους όρους σε κάθε ξεχωριστή δήλωση που 

ομαδοποιήθηκε στον κάθε παράγοντα. Στον παράγοντα που αφορά τις συνήθειες που 

διατηρούν τα παιδιά από τη χώρα προέλευσής τους, το μεγαλύτερο μέσο όρο (3,99) 

έχουν στη δήλωση «Ξέρω τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου» και το μικρότερο 

(2,39) στη δήλωση «Διαβάζω περιοδικά της χώρας των γονιών μου». Βέβαια, σε όλες 



 220

 

τις δηλώσεις εξαιρουμένης της τελευταίας, οι μέσοι όροι των παιδιών είναι πάνω από 

τρία, σε πενταβάθμια κλίμακα 

 

Πίνακας 56: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις όλων των δηλώσεων του μέρους 

Β' για παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

 
 Mean SD 
Συνήθειες χώρας προέλευσης 
Διαβάζω περιοδικά της χώρας των γονιών μου 2,39 1,55 
Βλέπω τηλεόραση της χώρας των γονιών μου 3,14 1,63 
Ακούω μουσική της χώρας των γονιών μου 3,40 1,55 
Ξέρω τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου 3,99 1,32 
Γνωρίζω την ιστορία της χώρας των γονιών μου 3,28 1,47 
Με την οικογένειά μου μιλώ τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου 3,76 1,41 
Προτιμώ να μιλώ τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου με τους φίλους από την 
ίδια χώρα 

3,61 1,44 

Συνήθειες χώρας υποδοχής 
Βλέπω ελληνική τηλεόραση 4,45 1,05 
Ακούω ελληνική μουσική 4,07 1,33 
Διαβάζω ελληνικά περιοδικά 3,92 1,37 
Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τα ελληνικά 4,61 0,80 
Ξέρω την ελληνική γλώσσα 4,40 0,95 
Ταύτιση με χώρα υποδοχής 
Στο σπίτι με την οικογένειά μου μιλώ ελληνικά 3,35 1,46 
Προτιμώ να μιλώ ελληνικά με τους φίλους μου από τη χώρα των γονιών μου 3,41 1,47 
Νιώθω ότι είμαι Έλληνας 3,02 1,54 
Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης 
Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τη γλώσσα των γονιών μου 4,20 1,18 
Είμαι περήφανος για τη χώρα των γονιών μου 4,56 0,85 
Νιώθω άνετα να μιλώ στους άλλους για τη χώρα των γονιών μου 3,83 1,28 
Πρέπει να ξέρω πράγματα για τη χώρα των γονιών μου 4,31 1,01 
Πηγαίνω στη χώρα των γονιών μου 3,84 1,37 
Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής 
Οι δάσκαλοι στο σχολείο συμπαθούν τα παιδιά από άλλη χώρα 4,02 1,12 
Τα παιδιά από την Ελλάδα συμπαθούν τα παιδιά από άλλη χώρα 3,32 1,23 
Είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου στην Ελλάδα 4,01 1,15 
Είμαι περήφανος που ζω στην Ελλάδα 3,91 1,23 
Είναι σημαντικό να ξέρω την ιστορία της Ελλάδας 4,23 1,09 
Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής 
Τα παιδιά από την Ελλάδα λένε άσχημα πράγματα για μένα επειδή είμαι από άλλη 
χώρα 

2,00 1,34 

Τα παιδιά στην Ελλάδα πιστεύουν ότι είμαι διαφορετικός 2,52 1,45 
 

 Στο δεύτερο παράγοντα, ο οποίος αφορά υιοθέτηση συνηθειών της χώρας 

προέλευσης, παρατηρούνται ψηλότεροι μέσοι όροι από τον προηγούμενο παράγοντα 

που αφορούσε τη διατήρηση  συνηθειών της χώρας προέλευσης. Στον παράγοντα αυτό, 

όλες οι μεταβλητές, εξαιρουμένης της δήλωσης «Διαβάζω ελληνικά περιοδικά» 

παρουσιάζουν μέσους όρους μεγαλύτερους από 4. Τον ψηλότερο μέσο όρο (4,61) με τη 

μικρότερη μάλιστα τυπική απόκλιση σε σχέση με τις άλλες δηλώσεις παρουσιάζει η 

δήλωση «Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τα ελληνικά».  

Στον τρίτο παράγοντα, ο οποίος σχετίζεται με την ταύτιση των παιδιών από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες με την Ελλάδα, σημειώνονται στον πίνακα 56 

χαμηλότεροι μεν μέσοι όροι απ’ ό,τι στον προηγούμενο, αλλά είναι για όλες τις 
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δηλώσεις μεγαλύτεροι από το τρία. Τον ψηλότερο μέσο όρο σε αυτό τον παράγοντα 

έχει η δήλωση «Προτιμώ να μιλώ ελληνικά με τους φίλους μου από τη χώρα των 

γονιών μου» (3,41) και το χαμηλότερο (3,02) η δήλωση «Νιώθω ότι είμαι Έλληνας». 

Η υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης παρουσιάζεται να είναι μεγάλη, δεδομένων 

των ψηλών μέσων όρων σε όλες της δηλώσεις του σχετικού παράγοντα. Συγκεκριμένα, 

όλες οι δηλώσεις  έχουν μέσο όρο ψηλότερο του 3,8 σε πενταβάθμια κλίμακα. Τον 

ψηλότερο μέσο όρο (4,56) και με τη μικρότερη τυπική απόκλιση (0,85) από τις 

υπόλοιπες δηλώσεις παρουσιάζει η μεταβλητή «Είμαι περήφανος για τη χώρα των 

γονιών μου». Το μικρότερο μέσο όρο (3,83) που και πάλι είναι όμως μεγαλύτερος από 

το τρία, εμφανίζει η δήλωση «Νιώθω άνετα να μιλώ στους άλλους για τη χώρα των 

γονιών μου». 

Τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες φαίνεται να έχουν αρκετά θετική 

πρόσληψη των συνθηκών στην Ελλάδα, δεδομένων των ψηλών μέσων όρων που έχουν 

στον παράγοντα αυτό. Οι δηλώσεις που εμφάνισαν μέσους όρους πάνω από το τέσσερα 

είναι οι: «Οι δάσκαλοι στο σχολείο συμπαθούν τα παιδιά από άλλη χώρα», «Είμαι 

ευχαριστημένος από τη ζωή μου στην Ελλάδα» και «Είναι σημαντικό να ξέρω την 

ιστορία της Ελλάδας». Κάτω του τέσσερα και πάνω από το τρία μέσο όρο, είχαν και οι 

δηλώσεις «Είμαι περήφανος που ζω στην Ελλάδα» και «Τα παιδιά από την Ελλάδα 

συμπαθούν τα παιδιά από άλλη χώρα». 

Τέλος, ο παράγοντας ο οποίος περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν την πρόσληψη 

αρνητικών συνθηκών στη νέα χώρα, εμφανίζει τους χαμηλότερους μέσους όρους, οι 

οποίοι είναι κάτω από τρία, και δείχνουν χαμηλή αρνητική πρόσληψη. Τον ψηλότερο 

μέσο όρο (2,52) από τις δύο δηλώσεις που ομαδοποιήθηκαν στον παράγοντα αυτό 

παρουσίασε η δήλωση «Τα παιδιά στην Ελλάδα πιστεύουν ότι είμαι διαφορετικός». 

 

4.2.3.2.  Ανεξάρτητες μεταβλητές και παράγοντες  

 

Στους πίνακες που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο υποκεφάλαιο στα 

αποτελέσματα των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, στις διάφορες 

δηλώσεις, παρατηρήθηκαν μεγάλες τυπικές αποκλίσεις σχεδόν σε όλες τις μεταβλητές. 

Το γεγονός αυτό δείχνει μια μεγάλη διακύμανση στις απαντήσεις. Οι διαφοροποιήσεις 

αυτές μπορεί να οφείλονται σε επιμέρους χαρακτηριστικά. Τέτοια, μπορεί να είναι η 

χώρα γέννησης, το φύλο, η τάξη φοίτησης, το επάγγελμα πατέρα και τα χρόνια 

φοίτησης στο ελληνικό σχολείο.  
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 Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτέλεσαν τις ανεξάρτητες μεταβλητές, με εξαρτημένη 

μεταβλητή ένα ξεχωριστό παράγοντα του μέρους αυτού στο ερωτηματολόγιο κάθε 

φορά, ώστε να διαφανεί πώς το καθένα διαφοροποιεί τις δηλώσεις των παιδιών. 

 

4.2.3.2.1. Ανεξάρτητη μεταβλητή «χώρα γέννησης» 

 

Η πρώτη ανεξάρτητη μεταβλητή η οποία εξετάζεται για να διαφανεί το πώς και πόσο 

διαφοροποιεί τις δηλώσεις των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες είναι η 

χώρα στην οποία γεννήθηκαν. Στον πρώτο παράγοντα, ο οποίος αφορά τη διατήρηση 

συνηθειών από τη χώρα προέλευσης, οι διαφοροποιήσεις στους μέσους όρους ανάλογα 

με τη χώρα γέννησης σημειώνονται στον πίνακα 57.  

 

Πίνακας 57: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Συνήθειες της χώρας προέλευσης" 

ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 

 Χώρα γέννησης Mean SD t p 

Ελλάδα* 3,03 1,14 Συνήθειες χώρας προέλευσης 
Άλλη** 3,53 0,98 

-6,52 0,00 

*N=306, **N=604 

 

Η χώρα γέννησης φαίνεται να διαφοροποιεί με στατιστικά σημαντικό τρόπο τις 

δηλώσεις των παιδιών ως προς τη διατήρηση συνηθειών από τη χώρα προέλευσής τους. 

Συγκεκριμένα, τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα των γονιών τους εμφανίζουν 

μεγαλύτερο μέσο όρο σε αυτό τον παράγοντα και η διαφορά τους είναι στατιστικά 

σημαντική σε σχέση με τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Ο πίνακας 58 δείχνει 

τις διαφορές στους μέσους όρους ανάλογα με τη χώρα γέννησης των παιδιών, σε κάθε 

δήλωση του παράγοντα «Συνήθειες της χώρας προέλευσης». 

Σε όλες τις δηλώσεις που ομαδοποιήθηκαν σε αυτό τον παράγοντα, τα παιδιά που 

γεννήθηκαν σε άλλη χώρα έχουν ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά που 

γεννήθηκαν στην Ελλάδα και μάλιστα, εξαιρουμένης μόνο μιας περίπτωσης στη 

δήλωση «Γνωρίζω την ιστορία της χώρας των γονιών μου», οι διαφορές στους μέσους 

όρους είναι στατιστικά σημαντικές.  
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Πίνακας 58: Μέσοι όροι όλων των δηλώσεων του παράγοντα "Συνήθειες της 

χώρας προέλευσης" ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 
Δηλώσεις Χώρα γέννησης Mean SD t p 

Ελλάδα* 2,19 1,49 Διαβάζω περιοδικά της χώρας των γονιών μου 
 Άλλη** 2,49 1,57 

-2,77 0,01 

Ελλάδα 2,85 1,61 Βλέπω τηλεόραση της χώρας των γονιών μου 
Άλλη 3,28 1,61 

-3,81 0,00 

Ελλάδα 2,99 1,61 Ακούω μουσική της χώρας των γονιών μου 
 Άλλη 3,60 1,48 

-5,56 0,00 

Ελλάδα 3,48 1,52 Ξέρω τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου 
Άλλη 4,24 1,11 

-7,76 0,00 

Ελλάδα 3,20 1,51 Γνωρίζω την ιστορία της χώρας των γονιών μου 
 Άλλη 3,32 1,45 

-1,13 0,25 

Ελλάδα 3,20 1,56 Με την οικογένειά μου μιλώ τη γλώσσα της χώρας των 
γονιών μου Άλλη 4,05 1,23 

-8,28 0,00 

Ελλάδα 3,33 1,51 Προτιμώ να μιλώ τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου 
με τους φίλους από την ίδια χώρα Άλλη 3,76 1,39 

-4,14 0,00 

*N=306, **N=604 

 

Στον παράγοντα «Συνήθειες χώρας υποδοχής» παρατηρείται το αντίστροφο απ’ ό,τι 

στον παράγοντα «Συνήθειες της χώρας προέλευσης» όπως καταγράφηκε στον πίνακα 

58.  Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, ψηλότερο μέσο όρο έχουν τα παιδιά που 

γεννήθηκαν στην Ελλάδα, με τη διαφορά τους από τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλη 

χώρα να μην είναι στατιστικά σημαντική. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

πίνακα 59.  

 

Πίνακας 59: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Συνήθειες χώρας υποδοχής" ανάλογα με 

τη χώρα γέννησης 

 

 Χώρα γέννησης Mean SD t p 

Ελλάδα* 4,36 0,84 Συνήθειες χώρας υποδοχής 
Άλλη** 4,25 0,76 

1,81 0,07 

*N=306, **N=604 

 

Αναλυτικά, οι διαφορές στους μέσους όρους ανάλογα με τη χώρα γέννησης σε κάθε 

δήλωση ξεχωριστά παρουσιάζονται στον πίνακα 60. 

Σε όλες τις δηλώσεις και για τις δύο περιπτώσεις (παιδιά που γεννήθηκαν στην 

Ελλάδα και παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα) παρατηρούνται ψηλοί μέσοι όροι, 

δηλαδή μεγάλος βαθμός υιοθέτησης των συνηθειών της χώρας υποδοχής. 
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Πίνακας 60: Μέσοι όροι όλων των δηλώσεων του παράγοντα "Συνήθειες της 

χώρας υποδοχής" ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 
Δηλώσεις Χώρα γέννησης Mean SD t p 

Ελλάδα* 4,44 1,09 Βλέπω ελληνική τηλεόραση 
 Άλλη** 4,45 1,03 

-0,14 0,88 

Ελλάδα 4,03 1,41 Ακούω ελληνική μουσική 
Άλλη 4,10 1,29 

-0,69 0,48 

Ελλάδα 4,08 1,35 Διαβάζω ελληνικά περιοδικά 
 Άλλη 3,84 1,37 

2,54 0,01 

Ελλάδα 4,63 0,85 Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τα ελληνικά 
Άλλη 4,60 0,78 

0,61 0,54 

Ελλάδα 4,60 0,91 Ξέρω την ελληνική γλώσσα 
Άλλη 4,29 0,95 

4,63 0,00 

*N=306, **N=604 

 

Σε δύο από τις πέντε δηλώσεις, τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα έχουν 

στατιστικά σημαντικώς ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά που γεννήθηκαν σε 

άλλη χώρα. Οι δηλώσεις αυτές αφορούν το πόσο διαβάζουν ελληνικά περιοδικά και το 

πόσο ξέρουν την ελληνική γλώσσα.  

Όσον αφορά τον παράγοντα «Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής» οι διαφορές στους 

μέσους όρους ανάλογα με τη χώρα γέννησης εμφανίζονται στον πίνακα 61.  

 

Πίνακας 61: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής" 

ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 

 Χώρα γέννησης Mean SD t p
Ελλάδα* 3,82 1,06 Ταύτιση με χώρα υποδοχής 
Άλλη** 2,97 1,09 

11,11 0,00 

*N=306, **N=604 

 

Τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, όπως φαίνεται στον πίνακα 59, έχουν 

ψηλότερο μέσο όρο ως προς την ταύτισή τους με αυτή, με τη διαφορά τους από τα 

παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα να είναι στατιστικά σημαντική. Αναλυτικότερα, 

σε κάθε δήλωση του παράγοντα αυτού ανάλογα με τη χώρα γέννησης, οι μέσοι όροι 

φαίνονται στον πίνακα 62.  

Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 62, σε όλες τις δηλώσεις του παράγοντα που αφορά 

την ταύτιση με τη χώρα υποδοχής, τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα σημειώνουν 

ψηλότερους μέσους όρους με τις διαφορές τους από τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλη 

χώρα να είναι στατιστικά σημαντικές. 
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Πίνακας 62: Μέσοι όροι όλων των δηλώσεων του παράγοντα "Ταύτιση με χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 
Δηλώσεις Χώρα γέννησης Mean SD t p 

Ελλάδα* 3,96 1,30 Στο σπίτι με την οικογένειά μου μιλώ ελληνικά 

Άλλη** 3,04 1,44 

9,65 0,00 

Ελλάδα 3,69 1,43 Προτιμώ να μιλώ ελληνικά με τους φίλους μου από τη 

χώρα των γονιών μου Άλλη 3,26 1,47 

4,17 0,00 

Ελλάδα 3,82 1,42 Νιώθω ότι είμαι Έλληνας 

Άλλη 2,62 1,44 

11,85 0,00 

*N=306, **N=604 

 

Η μεγαλύτερη διαφορά παρουσιάζεται στη δήλωση «Νιώθω ότι είμαι Έλληνας» 

όπου τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα έχουν μέσο όρο 3,82 στην πενταβάθμια 

κλίμακα, ενώ τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα 2,62. 

Στον παράγοντα «Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης» ο μέσος όρος των δύο ομάδων 

παιδιών διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα γέννησής τους, όπως καταγράφεται στον 

πίνακα 63.  

 

Πίνακας 63: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης" 

ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 

 Χώρα γέννησης Mean SD t p
Ελλάδα* 3,99 0,81 Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης 
Άλλη** 4,23 0,74 

-4,30 0,00 

*N=306, **N=604 

 

Και οι δύο ομάδες παιδιών εμφανίζουν ψηλό μέσο όρο σε αυτό τον παράγοντα, όμως 

τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα φαίνεται να νιώθουν μεγαλύτερη υποχρέωση 

προς τη χώρα προέλευσής τους, αφού σημειώνουν μεγαλύτερο μέσο όρο από τα παιδιά 

που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, με τη διαφορά τους να είναι στατιστικά σημαντική. 

Αναλυτικά, σε κάθε δήλωση του παράγοντα αυτού, οι διαφορές στους μέσους όρους 

στην κάθε ομάδα παιδιών καταγράφονται στον πίνακα 64.  

Είτε με στατιστικά σημαντική διαφορά είτε όχι, σε όλες τις δηλώσεις, τα παιδιά που 

γεννήθηκαν σε άλλη χώρα έχουν ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά που 

γεννήθηκαν στην Ελλάδα. 
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Πίνακας 64: Μέσοι όροι όλων των δηλώσεων του παράγοντα "Υποχρέωση στη 

χώρα προέλευσης" ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 
Δηλώσεις Χώρα γέννησης Mean SD t p 

Ελλάδα* 3,91 1,36 Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τη γλώσσα των γονιών 
μου Άλλη** 4,34 1,05 

-4,83 0,00 

Ελλάδα 4,55 0,88 Είμαι περήφανος για τη χώρα των γονιών μου 
Άλλη 4,57 0,84 

-0,31 0,85 

Ελλάδα 3,80 1,29 Νιώθω άνετα να μιλώ στους άλλους για τη χώρα των 
γονιών μου Άλλη 3,84 1,27 

-0,50 0,61 

Ελλάδα 4,14 1,11 Πρέπει να ξέρω πράγματα για τη χώρα των γονιών μου 
Άλλη 4,40 0,94 

-3,49 0,00 

Ελλάδα 3,54 1,49 Πηγαίνω στη χώρα των γονιών μου 
Άλλη 3,99 1,29 

-4,43 0,00 

*N=306, **N=604 

 

Στατιστικά σημαντικώς ψηλότερους μέσους όρους εμφανίζουν στις δηλώσεις «Είναι 

σημαντικό να μιλώ καλά τη γλώσσα των γονιών μου», «Πρέπει να ξέρω πράγματα για 

τη χώρα των γονιών μου» και «Πηγαίνω στη χώρα των γονιών μου». Αντίθετα, στις 

δηλώσεις «Είμαι περήφανος για τη χώρα των γονιών μου» καθώς και «Νιώθω άνετα να 

μιλώ στους άλλους για τη χώρα των γονιών μου» δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των ομάδων. 

Η διαφοροποίηση στους μέσους όρους των δύο ομάδων παιδιών στον παράγοντα 

«Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής» παρουσιάζεται στον πίνακα 65.  

 

Πίνακας 65: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 

 Χώρα γέννησης Mean SD t p
Ελλάδα* 4,04 0,76 Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής Άλλη** 3,83 0,84 
3,70 0,00 

*N=306, **N=604 
 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 65, τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα 

παρουσιάζουν μεγαλύτερο μέσο όρο, δηλαδή προσλαμβάνουν θετικότερα τις συνθήκες 

στη χώρα υποδοχής απ’ ό,τι τα  παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα. Αυτό φαίνεται 

από το γεγονός ότι η διαφορά αυτή, είναι στατιστικά σημαντική. Οι αναλυτικές 

διαφορές για την κάθε δήλωση ξεχωριστά παρουσιάζονται στον πίνακα 66. 
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Πίνακας 66: Μέσοι όροι όλων των δηλώσεων του παράγοντα "Θετική πρόσληψη 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής" ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 
Δηλώσεις Χώρα γέννησης Mean SD t P 

Ελλάδα* 4,16 1,02 Οι δάσκαλοι στο σχολείο συμπαθούν τα παιδιά από άλλη 
χώρα 
 

Άλλη** 3,94 1,15 
2,85 0,00 

Ελλάδα 3,40 1,23 Τα παιδιά από την Ελλάδα συμπαθούν τα παιδιά από 
άλλη χώρα Άλλη 3,28 1,23 

1,35 0,17 

Ελλάδα 4,13 1,13 Είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου στην Ελλάδα 
 Άλλη 3,95 1,16 

2,20 0,03 

Ελλάδα 4,12 1,21 Είμαι περήφανος που ζω στην Ελλάδα 
Άλλη 3,81 1,23 

3,51 0,00 

Ελλάδα 4,39 1,03 Είναι σημαντικό να ξέρω την ιστορία της Ελλάδας 
Άλλη 4,14 1,11 

3,21 0,00 

*N=306, **N=604 

 

Σε όλες τις δηλώσεις του παράγοντα αυτού, τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα 

έχουν ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα προέλευσής 

τους. Οι διαφορές μάλιστα, εκτός από την περίπτωση της δήλωσης «Τα παιδιά από την 

Ελλάδα συμπαθούν τα παιδιά από άλλη χώρα», είναι στατιστικά σημαντικές. Βέβαια, 

και οι δύο ομάδες παιδιών, σε όλες τις δηλώσεις σημειώνουν μέσους όρους άνω του 3 

στην πενταβάθμια κλίμακα.  

Στον παράγοντα «Αρνητική πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα υποδοχής» και οι 

δύο ομάδες παιδιών εμφανίζουν μέσους όρους κάτω του 3, δηλαδή δεν παρουσιάζουν 

υψηλή αρνητική πρόσληψη των συνθηκών στη νέα τους χώρα. Το αποτέλεσμα της 

ανάλυσης αυτής φαίνεται στον πίνακα 67. 

 

Πίνακας 67: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη 

χώρα υποδοχής" ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 

 Χώρα γέννησης Mean SD t p
Ελλάδα* 2,12 1,11 Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής Άλλη** 2,34 1,16 
-2,72 0,01 

*N=306, **N=604 

 

Παρόλο που και οι δύο ομάδες έχουν παρουσιάσει χαμηλούς μέσους όρους, κάτι που 

δείχνει ότι δεν προσλαμβάνουν ως πολύ αρνητικές τις συνθήκες στη χώρα υποδοχής, η 

ομάδα των παιδιών που γεννήθηκε σε άλλη χώρα εμφανίζεται με μεγαλύτερο μέσο όρο 

και μάλιστα με στατιστικά σημαντική διαφορά. Ήτοι, προσλαμβάνει πιο αρνητικά απ’ 

ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα τις συνθήκες σε αυτή τη χώρα. Πιο 



 228

 

συγκεκριμένα, στις δύο δηλώσεις που αποτελούν τον παράγοντα αυτό, οι δύο ομάδες 

παρουσίασαν μέσους όρους, όπως φαίνονται στον πίνακα 68.  

 

Πίνακας 68: Μέσοι όροι όλων των δηλώσεων του παράγοντα "Αρνητική 

πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής" ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 
Δηλώσεις Χώρα γέννησης Mean SD t P 

Ελλάδα* 1,94 1,34 Τα παιδιά από την Ελλάδα λένε άσχημα πράγματα για μένα 
επειδή είμαι από άλλη χώρα Άλλη** 2,03 1,35 

-0,97 0,33 

Ελλάδα 2,29 1,44 Τα παιδιά στην Ελλάδα πιστεύουν ότι είμαι διαφορετικός 
Άλλη 2,64 1,44 

-3,41 0,01 

*N=306, **N=604 
 

Όπως σημειώνεται στον πίνακα 68, και στις δύο δηλώσεις, τα παιδιά που 

γεννήθηκαν σε άλλη χώρα έχουν ψηλότερους μέσους όρους, όμως μόνο στη μία από τις 

δύο δηλώσεις η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική.  

 

4.2.3.2.2 Ανεξάρτητη μεταβλητή «φύλο» 

 

Το φύλο, ως ανεξάρτητη μεταβλητή, εξετάστηκε στο κατά πόσο διαφοροποιεί τις 

απαντήσεις των παιδιών στις διάφορες δηλώσεις.  

Στον πρώτο παράγοντα του μέρους αυτού στο ερωτηματολόγιο, τη διατήρηση 

συνηθειών της χώρας προέλευσης, τα αποτελέσματα της ανάλυσης ανάλογα με το φύλο 

εμφανίζονται στον πίνακα 69.  

 

Πίνακας 69: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Συνήθειες της χώρας προέλευσης" 

ανάλογα με το φύλο 

 

 Φύλο Mean SD t p 
Αγόρι* 3,46 1,04 Συνήθειες χώρας προέλευσης 
Κορίτσι** 3,27 1,08 

2,62 0,01 

*N=453, **N=457 

 

Στον πίνακα 69 φαίνεται ότι τα αγόρια διατηρούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις 

συνήθειες της χώρας προέλευσής τους, αφού έχουν ψηλότερο μέσο όρο από τα 

κορίτσια, με τη διαφορά τους να είναι στατιστικά σημαντική. Αναλυτικά, ο πίνακας 70 

παρουσιάζει τους μέσους όρους αγοριών και κοριτσιών σε κάθε δήλωση του παράγοντα 

αυτού.  
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Πίνακας 70: Μέσοι όροι όλων των δηλώσεων του παράγοντα "Συνήθειες της 

χώρας προέλευσης" ανάλογα με το φύλο 

 
Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p 

Αγόρι* 2,51 1,55 Διαβάζω περιοδικά της χώρας των γονιών μου 
 Κορίτσι** 2,27 1,53 

2,36 0,02 

Αγόρι 3,28 1,60 Βλέπω τηλεόραση της χώρας των γονιών μου 
Κορίτσι 3,00 1,64 

2,58 0,01 

Αγόρι 3,46 1,55 Ακούω μουσική της χώρας των γονιών μου 
 Κορίτσι 3,33 1,55 

1,27 0,99 

Αγόρι 4,00 1,32 Ξέρω τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου 
Κορίτσι 3,98 1,31 

0,20 0,84 

Αγόρι 3,46 1,48 Γνωρίζω την ιστορία της χώρας των γονιών μου 
 Κορίτσι 3,11 1,45 

3,62 0,00 

Αγόρι 3,82 1,37 Με την οικογένειά μου μιλώ τη γλώσσα της χώρας 
των γονιών μου Κορίτσι 3,70 1,44 

1,24 0,21 

Αγόρι 3,69 1,39 Προτιμώ να μιλώ τη γλώσσα της χώρας των γονιών 
μου με τους φίλους από την ίδια χώρα Κορίτσι 3,53 1,49 

1,66 0,09 

*N=453, **N=457 

 

Σε όλες τις δηλώσεις στον πίνακα 70, τα αγόρια εμφανίζουν ψηλότερους μέσους 

όρους από τα κορίτσια. Σε μερικές περιπτώσεις οι διαφορές είναι στατιστικά 

σημαντικές και σε άλλες όχι.  

Στον παράγοντα που αφορά την υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής, οι 

διαφορές των δύο φύλων παρουσιάζονται στον πίνακα 71.  

 

Πίνακας 71: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Συνήθειες της χώρας υποδοχής" 

ανάλογα με το φύλο 

 

 Φύλο Mean SD t p
Αγόρι* 4,17 0,83 Συνήθειες χώρας υποδοχής 
Κορίτσι** 4,40 0,73 

-4,45 0,00 

*N=453, **N=457 

 

Τα κορίτσια σε αυτό τον παράγοντα είναι η ομάδα με τον ψηλότερο μέσο όρο με 

στατιστικά σημαντική διαφορά από τα αγόρια. Δηλαδή, ενστερνίζονται σε μεγαλύτερο 

βαθμό από τα αγόρια συνήθειες σχετικές με τη χώρα υποδοχής. Αναλυτικά, οι μέσοι 

όροι σε κάθε δήλωση αυτού του παράγοντα σημειώνονται στον πίνακα 72.  

Σε όλες τις δηλώσεις στον πίνακα 72, τα κορίτσια εμφανίζουν ψηλότερους μέσους 

όρους από τα αγόρια, και σε όλες τις περιπτώσεις, οι διαφορές είναι στατιστικά 

σημαντικές.  

 

 



 230

 

Πίνακας 72: Μέσοι όροι όλων των δηλώσεων του παράγοντα "Συνήθειες της 

χώρας υποδοχής" ανάλογα με το φύλο 

 
Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p 

Αγόρι* 4,37 1,11 Βλέπω ελληνική τηλεόραση 
 Κορίτσι** 4,53 0,98 

-2,31 0,02 

Αγόρι 3,96 1,37 Ακούω ελληνική μουσική 
Κορίτσι 4,19 1,28 

-2,57 0,01 

Αγόρι 3,71 1,44 Διαβάζω ελληνικά περιοδικά 
 Κορίτσι 4,13 1,25 

-4,70 0,00 

Αγόρι 4,55 0,88 Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τα ελληνικά 
Κορίτσι 4,67 0,71 

-2,32 0,02 

Αγόρι 4,30 1,03 Ξέρω την ελληνική γλώσσα 
Κορίτσι 4,50 0,85 

-3,19 0,00 

*N=453, **N=457 
 

Όσον αφορά την «Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής» οι μέσοι όροι των δύο ομάδων 

παρουσιάζονται στον πίνακα 73.  

 

Πίνακας 73: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Ταύτιση με χώρα υποδοχής" ανάλογα 

με το φύλο 

 

 Φύλο Mean SD t P
Αγόρι* 3,23 1,15 Ταύτιση με χώρα υποδοχής 
Κορίτσι** 3,29 1,16 

-0,79 0,42 

*N=453, **N=457 

 

Όσον αφορά την ταύτιση με τη χώρα υποδοχής, τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν 

παραπλήσιους μέσους όρους χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά, με τις τιμές των 

μέσων όρων να είναι κοντά στο μέτριο, δηλαδή δείχνουν ταύτιση σε μέτριο βαθμό με 

τη χώρα υποδοχής. Αυτό φαίνεται και στην παρουσίαση των μέσων όρων της κάθε 

δήλωσης ξεχωριστά του παράγοντα αυτού, στον πίνακα 74.  

 

Πίνακας 74: Μέσοι όροι όλων των δηλώσεων του παράγοντα "Ταύτιση με χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με το φύλο 

 
Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p 

Αγόρι* 3,26 1,44 Στο σπίτι με την οικογένειά μου μιλώ ελληνικά 
Κορίτσι** 3,43 1,47 

-1,75 0,71 

Αγόρι 3,50 1,45 Προτιμώ να μιλώ ελληνικά με τους φίλους μου από τη 
χώρα των γονιών μου Κορίτσι 3,31 1,49 

1,90 0,06 

Αγόρι 2,92 1,58 Νιώθω ότι είμαι Έλληνας 
Κορίτσι 3,12 1,50 

-1,92 0,05 

*N=453, **N=457 
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Στον πίνακα 74 φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους 

όρους των δύο ομάδων, αποκλειστικά στη δήλωση «Νιώθω ότι είμαι Έλληνας». Σε 

αυτή τη δήλωση τα αγόρια έχουν μέσο όρο κάτω του τρία, ενώ τα κορίτσια 

παρουσιάζουν μεγαλύτερο μέσο όρο, ψηλότερο του τρία στην πενταβάθμια κλίμακα.  

Το αίσθημα της  «Υποχρέωσης προς τη χώρα προέλευσης» είναι περίπου το ίδιο και 

υψηλό και στις δύο ομάδες παιδιών, όπως φαίνεται και στον πίνακα 75.  

 

Πίνακας 75: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης" 

ανάλογα με το φύλο 

 

 Φύλο Mean SD t p 
Αγόρι* 4,16 0,77 Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης 
Κορίτσι** 4,13 0,78 

0,58 0,55 

*N=453, **N=457 
 

Στον πίνακα 75 εντοπίζεται ότι τα αγόρια και τα κορίτσια εμφανίζουν ψηλούς 

μέσους όρους (άνω του τέσσερα), κάτι που δείχνει ότι νιώθουν μεγάλη υποχρέωση προς 

τη χώρα προέλευσής τους, χωρίς να έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους. 

Αναλυτικότερα, αυτό φαίνεται και στις δηλώσεις του παράγοντα αυτού, όπως 

καταγράφεται στον πίνακα 76. 

 

Πίνακας 76: Μέσοι όροι όλων των δηλώσεων του παράγοντα "Υποχρέωση στη 

χώρα προέλευσης" ανάλογα με το φύλο 

 
Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p 

Αγόρι* 4,23 1,17 Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τη γλώσσα των 
γονιών μου Κορίτσι** 4,17 1,20 

0,69 0,48 

Αγόρι 4,54 0,87 Είμαι περήφανος για τη χώρα των γονιών μου 
Κορίτσι 4,58 0,84 

-0,64 0,51 

Αγόρι 3,86 1,30 Νιώθω άνετα να μιλώ στους άλλους για τη χώρα των 
γονιών μου Κορίτσι 3,80 1,26 

0,62 0,53 

Αγόρι 4,34 1,03 Πρέπει να ξέρω πράγματα για τη χώρα των γονιών 
μου Κορίτσι 4,29 0,98 

0,66 0,50 

Αγόρι 3,85 1,35 Πηγαίνω στη χώρα των γονιών μου 
Κορίτσι 3,82 1,40 

0,39 0,69 

*N=453, **N=457 

 

Όσον αφορά τον παράγοντα «Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής» δε 

φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στο 

πώς προσλαμβάνουν τις συνθήκες στη νέα τους χώρα. Αυτό φαίνεται στον πίνακα 77.  
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Πίνακας 77: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με το φύλο 

 

 Φύλο Mean SD t p
Αγόρι* 3,88 0,84 Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής Κορίτσι** 3,91 0,79 
-0,53 0,59 

*N=453, **N=457 

 

Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται οι μέσοι όροι όλων των δηλώσεων του πιο πάνω 

παράγοντα, στον πίνακα 78.  

 

Πίνακας 78: Μέσοι όροι όλων των δηλώσεων του παράγοντα "Θετική πρόσληψη 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής" ανάλογα με το φύλο 

 
Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p 

Αγόρι* 3,99 1,12 Οι δάσκαλοι στο σχολείο συμπαθούν τα παιδιά από άλλη 
χώρα Κορίτσι** 4,05 1,11 

-0,79 0,42 

Αγόρι 3,35 1,24 Τα παιδιά από την Ελλάδα συμπαθούν τα παιδιά από άλλη 
χώρα Κορίτσι 3,29 1,22 

0,67 0,49 

Αγόρι 3,99 1,16 Είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου στην Ελλάδα 
 Κορίτσι 4,03 1,15 

-0,48 0,62 

Αγόρι 3,88 1,27 Είμαι περήφανος που ζω στην Ελλάδα 
Κορίτσι 3,94 1,20 

-0,73 0,46 

Αγόρι 4,20 1,11 Είναι σημαντικό να ξέρω την ιστορία της Ελλάδας 
Κορίτσι 4,25 1,08 

-0,60 0,54 

*N=453, **N=457 

 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 78, σε καμία από τις δηλώσεις δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάλογα με το φύλο του κάθε παιδιού στους μέσους 

όρους των δηλώσεων.  

Ως προς την «Αρνητική πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα υποδοχής», παρόλο που 

και οι δύο ομάδες παιδιών έχουν χαμηλούς μέσους όρους (κάτω του τρία), τα αγόρια 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη αρνητική πρόσληψη από τα κορίτσια, με τη διαφορά τους να 

είναι στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται και στον πίνακα 79.  

 

Πίνακας 79: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη 

χώρα υποδοχής" ανάλογα με το φύλο 

 

 Φύλο Mean SD t p 
Αγόρι* 2,37 1,13 Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής Κορίτσι** 2,15 1,15 
2,81 0,00 

*N=453, **N=457 
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Οι διαφορές αυτές εμφανίζονται και στις δύο δηλώσεις που αποτελούν τον πιο πάνω 

παράγοντα, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα  80.  

 

Πίνακας 80: Μέσοι όροι όλων των δηλώσεων του παράγοντα "Αρνητική 

πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής" ανάλογα με το φύλο 

 
Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p 

Αγόρι* 2,10 1,37 Τα παιδιά από την Ελλάδα λένε άσχημα πράγματα για μένα 
επειδή είμαι από άλλη χώρα Κορίτσι** 1,91 1,31 

2,14 0,03 

Αγόρι 2,64 1,49 Τα παιδιά στην Ελλάδα πιστεύουν ότι είμαι διαφορετικός 
Κορίτσι 2,40 1,40 

2,46 0,01 

*N=453, **N=457 

 

Και στις δύο δηλώσεις, τα αγόρια έχουν ψηλότερους μέσους όρους από τα κορίτσια, 

με τις διαφορές να είναι στατιστικά σημαντικές.  

 

4.2.3.2.3 Ανεξάρτητη μεταβλητή «τάξη φοίτησης» 

 

Η ανεξάρτητη μεταβλητή που εξετάζεται σε αυτό το σημείο είναι η τάξη φοίτησης 

και το πως πιθανόν διαφοροποιεί τις δηλώσεις των παιδιών. Όσον αφορά τον πρώτο 

παράγοντα, «Συνήθειες της χώρας προέλευσης», τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στον πίνακα 81.  

 

Πίνακας 81: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Συνήθειες χώρας προέλευσης" ανάλογα 

με την τάξη φοίτησης 

 

 Τάξη Mean SD F p 
Ε* 3,43 1,06 
Στ** 3,42 1,07 
Α*** 3,23 1,06 

 
Συνήθειες χώρας προέλευσης 

Β**** 3,35 1,05 

 
1,60 

 
0,18 

*Ν=251, **Ν=263, ***Ν=206, ****Ν=190 
 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα 81, οι διαφορές στη διατήρηση των συνηθειών της 

χώρας προέλευσης ανάλογα με την τάξη φοίτησης είναι πολύ μικρές και χωρίς να είναι 

στατιστικά σημαντικές. Το ίδιο εντοπίζεται και στο σύνολο των δηλώσεων του 

παράγοντα αυτού, όπως σημειώνεται στον πίνακα 82.  

Στον πίνακα 82,  φαίνεται ότι στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους 

ανάλογα με την τάξη φοίτησης, εμφανίζεται μόνο στη δήλωση «Ακούω μουσική της 
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χώρας των γονιών μου». Η posthoc ανάλυση έδειξε ότι η στατιστικά σημαντική 

διαφορά εντοπίζεται μεταξύ της Στ’ δημοτικού με την Α’ γυμνασίου, όπου τα παιδιά 

ακούν σημαντικά λιγότερη μουσική της χώρας των γονιών τους απ’ ό,τι τα παιδιά της 

Στ’ δημοτικού. 

 

Πίνακας 82: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Συνήθειες 

χώρας προέλευσης" ανά τάξη φοίτησης 

 
Δηλώσεις Τάξη φοίτησης Mean SD F p 

Ε* 2,52 1,63 
Στ** 2,42 1,55 
Α*** 2,30 1,49 

Διαβάζω περιοδικά της χώρας των γονιών μου 
 

Β**** 2,26 1,49 

 
1,27 

 
0,28 

Ε 3,31 1,64 
Στ 3,10 1,64 
Α 2,96 1,60 

Βλέπω τηλεόραση της χώρας των γονιών μου 

Β 3,15 1,60 

 
1,88 

 
0,13 

Ε 3,53 1,51 
Στ 3,54 1,53 
Α 3,15 1,60 

Ακούω μουσική της χώρας των γονιών μου 
 

Β 3,28 1,56 

 
3,44 

 
0,02 

Ε 3,97 1,33 
Στ 3,96 1,36 
Α 3,92 1,36 

Ξέρω τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου 

Β 4,11 1,18 

 
0,78 

 
0,50 

Ε 3,43 1,49 
Στ 3,28 1,46 
Α 3,12 1,48 

Γνωρίζω την ιστορία της χώρας των γονιών μου 
 

Β 3,26 1,44 

 
1,71 

 
0,16 

Ε 3,68 1,46 
Στ 3,89 1,34 
Α 3,63 1,47 

Με την οικογένειά μου μιλώ τη γλώσσα της χώρας 
των γονιών μου 

Β 3,83 1,35 

 
1,70 

 
0,16 

Ε 3,57 1,50 
Στ 3,74 1,40 
Α 3,57 1,46 

Προτιμώ να μιλώ τη γλώσσα της χώρας των γονιών 
μου με τους φίλους μου από την ίδια χώρα 

Β 3,53 1,41 

 
0,99 

 
0,39 

*Ν=251, **Ν=263, ***Ν=206, ****Ν=190 
 

Όσον αφορά τον παράγοντα «Συνήθειες της χώρας υποδοχής», τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης παρουσιάζονται στον πίνακα 83.  

 

Πίνακας 83: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Συνήθειες χώρας υποδοχής" ανάλογα με 

την τάξη φοίτησης 

 

 Τάξη Mean SD F p 
Ε* 4,42 0,72 
Στ** 4,27 0,83 
Α*** 4,30 0,79 

 
Συνήθειες χώρας υποδοχής 

Β**** 4,13 0,80 

 
4,69 

 
0,00 

    *Ν=251, **Ν=263, ***Ν=206, ****Ν=190 
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Όπως φαίνεται στον πίνακα 83, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους 

όρους ως προς την υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής ανάλογα με την τάξη 

φοίτησης. Η στατιστικά σημαντική διαφορά βρίσκεται ανάμεσα στους μέσους όρους 

των παιδιών που φοιτούν στην Ε’ τάξη με τα παιδιά της Β’ γυμνασίου, όπως έδειξε η 

posthoc ανάλυση. Αναλυτικότερα, οι διαφορές στους μέσους όρους όλων των 

δηλώσεων του παράγοντα αυτού, σημειώνονται στον πίνακα 84.  

 

Πίνακας 84: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Συνήθειες 

χώρας υποδοχής"  ανά τάξη φοίτησης 

 
Δηλώσεις Τάξη φοίτησης Mean SD F p 

Ε* 4,59 0,94 
Στ** 4,49 1,01 
Α*** 4,38 1,10 

Βλέπω ελληνική τηλεόραση 
 

Β**** 4,48 1,15 

 
3,56 

 
0,01 

Ε 4,28 1,26 
Στ 4,12 1,31 
Α 3,94 1,37 

Ακούω ελληνική μουσική 
 

Β 3,89 1,38 

 
4,01 

 
0,01 

Ε 4,00 1,35 
Στ 3,91 1,40 
Α 4,07 1,29 

Διαβάζω ελληνικά περιοδικά 

Β 3,66 1,39 

 
3,41 

 
0,02 

Ε 4,73 0,73 
Στ 4,58 0,86 
Α 4,61 0,72 

Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τα ελληνικά 

Β 4,48 0,88 

 
3,43 

 
0,02 

Ε 4,49 0,90 
Στ 4,26 1,09 
Α 4,49 0,82 

Ξέρω την ελληνική γλώσσα 

Β 4,36 0,92 

 
3,35 

 
0,02 

*Ν=251, **Ν=263, ***Ν=206, ****Ν=190 
 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 84, σε όλες τις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στον πιο 

πάνω παράγοντα, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους, 

ανάλογα με την τάξη φοίτησης. Το συχνότερο μοτίβο που παρατηρείται είναι: όσο 

μεγαλώνει η τάξη φοίτησης τόσο  μειώνεται ο μέσος όρος, δηλαδή η υιοθέτηση 

συνηθειών της χώρας υποδοχής.  

Ο παράγοντας «Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής» παρουσιάζει μέσους όρους ανάλογα 

με την τάξη φοίτησης, όπως εμφανίζονται στον πίνακα 85. 
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Πίνακας 85: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Ταύτιση με χώρα υποδοχής" ανάλογα 

με την τάξη φοίτησης 

 

 Τάξη Mean SD F p 
Ε* 3,55 1,16 
Στ** 3,22 1,14 
Α*** 3,25 1,37 

 
Ταύτιση με χώρα υποδοχής 

Β**** 2,93 1,09 

 
10,94 

 
0,00 

    *Ν=251, **Ν=263, ***Ν=206, ****Ν=190 
 

Στον πίνακα 85 σημειώνεται ότι η ταύτιση με τη χώρα υποδοχής μειώνεται όσο 

μεγαλώνει η τάξη φοίτησης, με τη διαφορά στους μέσους όρους να είναι στατιστικά 

σημαντική. Η posthoc ανάλυση έδειξε ότι στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει 

μεταξύ όλων των τάξεων εκτός μεταξύ Στ’ δημοτικού και Α’ γυμνασίου, όπου οι μέσοι 

όροι είναι παραπλήσιοι. Αναλυτικά, σε όλες τις δηλώσεις, οι μέσοι όροι που εξήχθησαν 

αναφέρονται στον πίνακα 86.  

 

Πίνακας 86: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Συνήθειες 

χώρας υποδοχής" ανά τάξη φοίτησης 

 
Δηλώσεις Τάξη φοίτησης Mean SD F p 

Ε* 3,61 1,45 
Στ** 3,27 1,44 
Α*** 3,33 1,44 

Στο σπίτι με την οικογένειά μου μιλώ ελληνικά 
 

Β**** 3,13 1,47 

 
4,51 

 
0,04 

Ε 3,58 1,56 
Στ 3,39 1,46 
Α 3,46 1,39 

Προτιμώ να μιλώ ελληνικά με τους φίλους μου 
από τη χώρα των γονιών μου 

Β 3,14 1,42 

 
3,40 

 
0,02 

Ε 3,47 1,52 
Στ 3,01 1,53 
Α 2,96 1,53 

Νιώθω ότι είμαι Έλληνας 

Β 2,53 1,44 

 
14,05 

 
0,00 

*Ν=251, **Ν=263, ***Ν=206, ****Ν=190 
 

Στον πίνακα 86 φαίνεται ότι σε όλες τις ερωτήσεις υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στους μέσους όρους, οι οποίοι, όσο ανεβαίνει η τάξη φοίτησης μικραίνουν. Η 

παρατήρηση αυτή είναι εμφανής στη δήλωση «Νιώθω ότι είμαι Έλληνας», όπου στην 

Ε’ δημοτικού έχει μέσο όρο 3,47, στη Στ’ δημοτικού πέφτει στο 3,01, στην Α’ 

γυμνασίου γίνεται 2,96 πέφτοντας κάτω από το 3, και τέλος στη Β΄ γυμνασίόυ γίνεται 

2,53. Η posthoc ανάλυση, δε, έδειξε ότι στατιστικά σημαντική διαφορά σε αυτή την 

ερώτηση υπάρχει μεταξύ όλων των τάξεων πλην των τάξεων Στ’ δημοτικού με Α’ 

γυμνασίου.  
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Στον παράγοντα που αφορά την «Υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης», τα 

αποτελέσματα δεν έδειξαν μεγάλη διαφοροποίηση στους μέσους όρους ανάλογα με την 

τάξη φοίτησης, όπως φαίνεται και στον πίνακα 87.  

 

Πίνακας 87: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης " 

ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 

 Τάξη Mean SD F p 
Ε* 4,20 0,68 
Στ** 4,15 0,82 
Α*** 4,08 0,81 

 
Υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης 

Β**** 4,15 0,79 

 
0,99 

 
0,39 

    *Ν=251, **Ν=263, ***Ν=206, ****Ν=190 
 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα 87, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στους μέσους όρους των παιδιών ανάλογα με την τάξη φοίτησης. Η ίδια 

παρατήρηση γίνεται και στην αναλυτική παρουσίαση των μέσων όρων όλων των 

δηλώσεων του παράγοντα, στον πίνακα 88. 

 

Πίνακας 88: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Υποχρέωση 

προς τη χώρα προέλευσης" ανά τάξη φοίτησης 

 
Δηλώσεις Τάξη φοίτησης Mean SD F p 

Ε* 4,23 1,17 
Στ** 4,15 1,23 
Α*** 4,16 1,17 

Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τη γλώσσα των 
γονιών μου 
 

Β**** 4,27 1,13 

 
0,49 

 
0,68 

Ε 4,64 0,82 
Στ 4,59 0,86 
Α 4,49 0,90 

Είμαι περήφανος για τη χώρα των γονιών μου 

Β 4,52 0,83 

 
1,44 

 
0,22 

Ε 3,96 1,25 
Στ 3,74 1,34 
Α 3,80 1,27 

Νιώθω άνετα να μιλώ στους άλλους για τη χώρα 
των γονιών μου 
 

Β 3,82 1,23 

 
1,42 

 
0,23 

Ε 4,38 1,01 
Στ 4,40 0,96 
Α 4,25 1,01 

Πρέπει να ξέρω πράγματα για τη χώρα των γονιών 
μου 

Β 4,18 1,06 

 
2,23 

 
0,08 

Ε 3,81 1,42 
Στ 3,87 1,35 
Α 3,70 1,41 

Πηγαίνω στη χώρα των γονιών μου 

Β 3,97 1,30 

 
1,38 

 
0,24 

*Ν=251, **Ν=263, ***Ν=206, ****Ν=190 
 

Από τον πίνακα 88 φαίνεται ότι σε καμία από τις δηλώσεις δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους ανάλογα με την τάξη φοίτησης. 
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Βέβαια, μια παρατήρηση είναι ότι σε όλες τις τάξεις οι μέσοι όροι είναι ψηλοί (σχεδόν 

σε όλες τις περιπτώσεις άνω του 4), δηλαδή το αίσθημα της υποχρέωσης στη χώρα 

προέλευσης είναι υψηλό, σε όλες τις ηλικίες.  

Όσον αφορά τη «Θετική πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα υποδοχής» σε σχέση με 

την τάξη φοίτησης, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 89. 

 

Πίνακας 89: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 

 Τάξη Mean SD F p 
Ε* 4,29 0,68 
Στ** 3,92 0,82 
Α*** 3,77 0,78 

 
Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής 

Β**** 3,49 0,78 

 
41,04 

 
0,00 

    *Ν=251, **Ν=263, ***Ν=206, ****Ν=190 
 

Όσο η τάξη φοίτησης μεγαλώνει, τόσο ελαττώνεται η θετική πρόσληψη των 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής. Η διαφορά μεταξύ των μέσων όρων για κάθε τάξη είναι 

στατιστικά σημαντική και εντοπίζεται μεταξύ όλων των τάξεων εξαιρουμένου του 

ζευγαριού Στ’ δημοτικού – Α’ γυμνασίου, όπως έδειξε η posthoc ανάλυση. Η ίδια 

παρατήρηση γίνεται και στην αναλυτική παρουσίαση των μέσων όρων ανά τάξη 

φοίτησης σε κάθε δήλωση ξεχωριστά, όπως φαίνονται στον πίνακα 9 

Σε όλες τις δηλώσεις του παράγοντα «Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής» υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους ανάλογα με την 

τάξη φοίτησης. Ακόμα, όσο μεγαλώνει η τάξη φοίτησης, τόσο μικραίνουν οι μέσοι 

όροι, δηλαδή η θετική πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα υποδοχής.  
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Πίνακας 90: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Θετική 

πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής" ανά τάξη φοίτησης 

 
Δηλώσεις Τάξη φοίτησης Mean SD F p 

Ε* 4,52 0,90 
Στ** 4,08 1,17 
Α*** 3,78 1,07 

Οι δάσκαλοι στο σχολείο συμπαθούν τα παιδιά από 
άλλη χώρα 
 

Β**** 3,52 1,06 

 
36,98 

 
0,00 

Ε 3,72 1,24 
Στ 3,35 1,26 
Α 3,22 1,15 

Τα παιδιά από την Ελλάδα συμπαθούν τα παιδιά 
από άλλη χώρα 

Β 2,87 1,10 

 
18,71 

 
0,00 

Ε 4,33 1,10 
Στ 4,01 1,17 
Α 3,87 1,16 

Είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου στην Ελλάδα 
 

Β 3,72 1,11 

 
11,51 

 
0,00 

Ε 4,31 1,07 
Στ 3,83 1,34 
Α 3,84 1,16 

Είμαι περήφανος που ζω στην Ελλάδα 

Β 3,60 1,24 

 
14,00 

 
0,00 

Ε 4,56 0,79 
Στ 4,32 1,11 
Α 4,15 1,05 

Είναι σημαντικό να ξέρω την ιστορία της Ελλάδας 

Β 3,74 1,27 

 
22,80 

 
0,00 

*Ν=251, **Ν=263, ***Ν=206, ****Ν=190 
 

Στον παράγοντα «Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής», οι μέσοι 

όροι ανάλογα με την τάξη φοίτησης παρουσιάζονται στον πίνακα. 91. 

 

Πίνακας 91: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη 

χώρα υποδοχής" ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 

 Τάξη Mean SD F p 
Ε* 2,24 1,17 
Στ** 2,47 1,19 
Α*** 2,10 1,09 

 
Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 
υποδοχής 

Β**** 2,18 1,07 

 
4,54 

 
0,04 

    *Ν=251, **Ν=263, ***Ν=206, ****Ν=190 
 

Στον πίνακα 91 φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

μέσων όρων ανάλογα με την τάξη φοίτησης. Η διαφορά αυτή είναι μεταξύ των τάξεων 

Στ’ – Α’ και Στ’ – Β’, όπως έδειξε η posthoc ανάλυση. Οι μέσοι όροι για τις δύο 

δηλώσεις που αποτελούν τον παράγοντα αυτό ανάλογα με την τάξη φοίτησης, 

καταγράφονται στον πίνακα 92. 
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Πίνακας 92: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Αρνητική 

πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής" ανά  τάξη φοίτησης 

 
Δηλώσεις Τάξη φοίτησης Mean SD F p 

Ε* 2,01 1,40 
Στ** 2,17 1,46 
Α*** 1,81 1,14 

Τα παιδιά από την Ελλάδα λένε άσχημα 
πράγματα για μένα επειδή είμαι από άλλη χώρα 
 

Β**** 1,96 1,28 

 
2,77 

 
0,04 

Ε 2,47 1,53 
Στ 2,77 1,53 
Α 2,39 1,34 

Τα παιδιά στην Ελλάδα πιστεύουν ότι είμαι 
διαφορετικός 

Β 2,40 1,30 

 
3,67 

 
0,01 

*Ν=251, **Ν=263, ***Ν=206, ****Ν=190 

 

4.2.3.2.4 Ανεξάρτητη μεταβλητή «επάγγελμα πατέρα» 

 

Η επόμενη ανεξάρτητη μεταβλητή που εξετάζεται ως προς το αν διαφοροποιεί τους 

μέσους όρους των παιδιών στις διάφορες δηλώσεις είναι το επάγγελμα πατέρα.  

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να γίνει μια παρατήρηση. Στο δείγμα της έρευνας που 

αφορά τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών 

(άνω του 85%), δήλωσε ως επάγγελμα πατέρα χειρωνακτική εργασία. Η συμμετοχή  

στα υπόλοιπα επαγγέλματα είναι πολύ μικρή, οπότε τα αποτελέσματα αυτής της 

ανάλυσης με ανεξάρτητη μεταβλητή το επάγγελμα πατέρα είναι απλώς ενδεικτικά. Θα 

γίνει παρουσίασή τους ως προς το πώς επηρεάζουν τον κάθε παράγοντα περιληπτικά, 

χωρίς να εμφανίζονται οι μέσοι όροι για το σύνολο των δηλώσεων του κάθε παράγοντα 

ξεχωριστά.  

Οι μέσοι όροι, λοιπόν, στον κάθε παράγοντα ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα, 

παρουσιάζονται στον πίνακα 93.  

Στον παράγοντα «Συνήθειες χώρας προέλευσης» δε φαίνεται να υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάλογα με το επάγγελμα του πατέρα τους. Η παρατήρηση που 

γίνεται σε αυτό το σημείο είναι ότι τα παιδιά που δήλωσαν ότι ο πατέρας τους κάνει 

κάποια δουλειά που απαιτεί πτυχίο έχουν μέσο όρο κάτω του 3 στην πενταβάθμια 

κλίμακα, δηλαδή δηλώνουν ότι διατηρούν σε μικρότερο βαθμό από τις υπόλοιπες 

ομάδες, συνήθειες της χώρας προέλευσής τους.  

Στον παράγοντα που αφορά υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των ομάδων. Τον ψηλότερο 

μέσο όρο σε αυτό τον παράγοντα, δηλαδή την υιοθέτηση σε μεγαλύτερο βαθμό των 

συνηθειών της χώρας υποδοχής, δηλώνουν να έχουν τα παιδιά με γονείς που δεν 
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κάνουν καμία εργασία και τη μικρότερη, τα παιδιά που οι γονείς τους κάνουν εργασία 

μη χειρωνακτική που δεν απαιτεί πτυχίο.  

 

Πίνακας 93: Σύγκριση μέσων όρων σε κάθε παράγοντα του μέρους Β' για παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ανά επάγγελμα πατέρα 

 
Παράγοντες Εργασία πατέρα Mean SD F p 

Χειρωνακτική* 3,38 1,06 
Καμία** 3,29 1,34 
Απαιτεί πτυχίο*** 2,90 0,97 

Συνήθειες χώρας προέλευσης 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο**** 

3,41 0,94 

 
1,36 

 
0,25 

Χειρωνακτική 4,32 0,77 
Καμία 4,38 0,79 
Απαιτεί πτυχίο 4,09 0,79 

Συνήθειες χώρας υποδοχής 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

3,98 0,91 

 
4,64 

 
0,00 

Χειρωνακτική 3,23 1,15 
Καμία 3,45 1,13 
Απαιτεί πτυχίο 3,91 1,27 

Ταύτιση με χώρα υποδοχής 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

3,31 1,11 

 
2,63 

 
0,05 

Χειρωνακτική 4,17 0,77   
Καμία 3,85 1,09 1,85 0,13 
Απαιτεί πτυχίο 4,11 0,64   

Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

4,10 0,63   

Χειρωνακτική 3,92 0,81 
Καμία 3,77 0,87 
Απαιτεί πτυχίο 3,83 0,95 

Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 
υποδοχής 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

3,69 0,76 

 
2,06 

 
0,10 

Χειρωνακτική 2,29 1,15 
Καμία 2,60 1,16 
Απαιτεί πτυχίο 1,50 0,56 

Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 
υποδοχής 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

2,04 1,16 

 
4,95 

 
0,00 

*Ν=788, **Ν=32, ***Ν=20, ****Ν=70 

 

Όσον αφορά το βαθμό ταύτισης με τη χώρα υποδοχής υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στους μέσους όρους των ομάδων. Τη μεγαλύτερη ταύτιση με τη χώρα 

υποδοχής δηλώνουν να έχουν τα παιδιά των οποίων οι γονείς εξασκούν επάγγελμα που 

απαιτεί πτυχίο ενώ τη μικρότερη, τα παιδιά των οποίων οι γονείς κάνουν  χειρωνακτική 

εργασία.  

Η υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης δε φαίνεται να διαφέρει ανάλογα με το ποιο 

επάγγελμα έχουν δηλώσει τα παιδιά ότι κάνει ο πατέρας τους. Ακόμα, ανάμεσα στους 

μέσους όρους των τεσσάρων κατηγοριών δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές.  
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Ο βαθμός στον οποίο τα παιδιά προσλαμβάνουν θετικά τις συνθήκες στη νέα χώρα 

υποδοχής, δε φαίνεται να διαφοροποιείται πολύ ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα των 

παιδιών, δεδομένου ότι οι μέσοι όροι όλων των ομάδων είναι παραπλήσιοι και δεν 

υπάρχει μεταξύ τους στατιστικά σημαντική διαφορά.  

Ο βαθμός όμως στον οποίο τα παιδιά προσλαμβάνουν αρνητικά τις συνθήκες στη 

χώρα υποδοχής διαφοροποιείται ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα και μάλιστα με 

στατιστικά σημαντικό τρόπο. Τη λιγότερο αρνητική πρόσληψη των συνθηκών στη 

χώρα υποδοχής δηλώνουν τα παιδιά που οι γονείς τους κάνουν εργασία που απαιτεί 

πτυχίο, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική πρόσληψη, τα παιδιά των οποίων οι γονείς δεν 

κάνουν καμία εργασία.  

 

4.2.3.2.5 Ανεξάρτητη μεταβλητή «χρόνια φοίτησης στο ελληνικό σχολείο» 

 

Τα χρόνια φοίτησης στο ελληνικό σχολείο είναι ανεξάρτητη μεταβλητή της οποίας 

εξετάζεται η επίδραση στον κάθε παράγοντα του μέρους αυτού του ερωτηματολογίου 

για παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. Οι συντελεστές συσχέτισης των χρόνων 

φοίτησης στο ελληνικό σχολείο με τον κάθε παράγοντα παρουσιάζονται στον πίνακα 

94. 

 

Πίνακας 94: Συντελεστές συσχέτισης των "χρόνων φοίτησης στο ελληνικό 

σχολείο" με τους παράγοντες τους Β' μέρους για παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων 

 
 

Παράγοντες 

 

Συντελεστής συσχέτισης 

Συνήθειες χώρας προέλευσης -0,30** 

Συνήθειες χώρας υποδοχής 0,26** 

Ταύτιση με χώρα υποδοχής 0,34** 

Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης -0,04 

Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής 0,06 

Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής -0,10** 

        **p<0,01 

 

Στον πίνακα  94 φαίνεται ότι τα «χρόνια στο ελληνικό σχολείο» συσχετίζονται με  

διάφορους τρόπους με τους παράγοντες.  



 243

 

Όσον αφορά τη διατήρηση συνηθειών της χώρας προέλευσης εντοπίζεται ότι 

μειώνεται, όσο αυξάνονται τα χρόνια φοίτησης στο ελληνικό σχολείο και μάλιστα με 

στατιστικά σημαντικό τρόπο.  

Αντίθετα, η υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής αυξάνεται με την αύξηση 

των χρόνων φοίτησης στο ελληνικό σχολείο με στατιστικά σημαντικό τρόπο. Το ίδιο 

ισχύει και για την ταύτιση με τη χώρα υποδοχής.  

Η υποχρέωση στη χώρα προέλευσης μειώνεται μεν, αλλά με αμελητέο και όχι 

στατιστικά σημαντικό τρόπο δε, όσο αυξάνονται τα χρόνια φοίτησης στο ελληνικό 

σχολείο.  

Η αύξηση των χρόνων φοίτησης στο ελληνικό σχολείο συσχετίζεται με την  αύξηση 

της θετικής πρόσληψης των συνθηκών στη χώρα υποδοχής, χωρίς να είναι όμως μεγάλη 

ούτε στατιστικά σημαντική η συσχέτιση. 

 Τέλος, η αρνητική πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα υποδοχής μειώνεται με την 

αύξηση των χρόνων φοίτησης στο ελληνικό σχολείο και μάλιστα με στατιστικά 

σημαντικό τρόπο.  

 

Απ’ ό,τι φάνηκε από τα παρουσιασθέντα αποτελέσματα, μερικές φορές οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές διαφοροποιούν, ενώ άλλες φορές όχι, τους μέσους όρους των 

παιδιών στους παράγοντες.  

Στο σημείο αυτό, ακολουθεί παρουσίαση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που 

έγιναν για την εξέταση της συνεισφοράς της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής στον κάθε 

παράγοντα ξεχωριστά, ως προς την πρόβλεψη των μέσων όρων των παιδιών. 

 

4.2.3.3 Αποτελέσματα παλινδρομικών αναλύσεων 

 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της παλινδρομικής ανάλυσης 

που έγινε ξεχωριστά για τον κάθε παράγοντα της ομάδας παιδιών από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες. Στην κάθε ανάλυση, εξαρτημένη μεταβλητή αποτέλεσε και ένας 

παράγοντας του μέρους αυτού στο ερωτηματολόγιο. 

 

4.2.3.3.1 Παράγοντας «διατήρηση συνηθειών της χώρας προέλευσης» 

 

Τα αποτελέσματα για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των παιδιών στον πρώτο 

παράγοντα, ο οποίος αφορά τη διατήρηση συνηθειών της χώρας προέλευσης 

καταγράφονται στον πίνακα 95. 
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Στον πίνακα 95 φαίνεται ότι το μεγαλύτερο συντελεστή πρόβλεψης για τον 

παράγοντα «Συνήθειες χώρας προέλευσης» εμφανίζει η μεταβλητή του φύλου, με 

αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή, επειδή στην κωδικοποίηση των δεδομένων τα κορίτσια 

είχαν το 2 και τα αγόρια το 1 και ο συντελεστής δείχνει ότι όσο μεγαλώνει η ένδειξη 

φύλο, τόσο οι συνήθειες της χώρας προέλευσης μειώνονται, αυτό ερμηνεύεται στο ότι  

αν το φύλο είναι 2, δηλαδή κορίτσι, τόσο πιο πιθανό είναι να έχει χαμηλότερο μέσο όρο 

στις «Συνήθειες χώρας προέλευσης». Ο συντελεστής αυτός είναι επίσης στατιστικά 

σημαντικός.  

Αμέσως μετά ακολουθεί ο συντελεστής της μεταβλητής «χρόνια στο ελληνικό 

σχολείο», ο οποίος έχει αρνητικό πρόσημο και είναι στατιστικά σημαντικός. Αυτό 

ερμηνεύεται ως: όσο τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο αυξάνονται, τόσο μειώνεται η 

διατήρηση συνηθειών της χώρας προέλευσης.  

Στατιστικά σημαντικός και με θετικό πρόσημο είναι ο συντελεστής της ανεξάρτητης 

μεταβλητής «ηλικία», κάτι που μεταφράζεται στο ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία, τόσο 

μεγαλώνει και η διατήρηση συνηθειών της χώρας προέλευσης.  

Τέλος, στατιστικά σημαντικός είναι και ο συντελεστής της μεταβλητής χώρα 

γέννησης. Εδώ σημειώνεται ότι στην κωδικοποίηση των δεδομένων, όσα παιδιά 

γεννήθηκαν στην Ελλάδα είχαν κωδικοποιηθεί με τον αριθμό 1 ενώ όσα γεννήθηκαν σε 

άλλη χώρα με το 2. Έτσι, επειδή ο συντελεστής είναι θετικός σε αυτή την περίπτωση, 

δείχνει ότι όσο μεγαλώνει η ένδειξη για τη χώρα γέννησης, δηλαδή όταν τα παιδιά 

έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα, τόσο μεγαλώνει και ο μέσος όρος του παράγοντα 

«Συνήθειες χώρας προέλευσης».  

 

Πίνακας 95: Συντελεστές παλινδρομικής ανάλυσης των ανεξάρτητων μεταβλητών 

με τον παράγοντα "Συνήθειες χώρας προέλευσης" 

 

Ανεξάρτητες μεταβλητές β p F p 

Χρόνια στο ελληνικό σχολείο -0,22 0,00 
Χώρα γέννησης  0,12 0,00 
Ηλικία 0,15 0,01 
Φύλο -0,61 0,05 

 
23,32 

 
0,00 

    R²= 0,114 ,  R= 0,33    

 

4.2.3.3.2 Παράγοντας «συνήθειες χώρας υποδοχής» 

 

Όσον αφορά τον παράγοντα «Συνήθειες χώρας υποδοχής», η πιο δυνατή μεταβλητή 

για πρόβλεψη τού μέσου όρου σε αυτόν εμφανίστηκε να είναι τα χρόνια στο ελληνικό 
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σχολείο, αφού έχει τον ψηλότερο συντελεστή και είναι στατιστικά σημαντικός, όπως 

παρουσιάζεται και στον πίνακα 96. 

Όλοι οι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί, όχι όμως πολύ μεγάλοι. Αρνητικό 

συντελεστή παρουσίασε η μεταβλητή «ηλικία», κάτι που δείχνει ότι όσο μεγαλύτερη 

είναι, τόσο σε μικρότερο βαθμό υιοθετούνται συνήθειες της χώρας υποδοχής. 

 

Πίνακας 96: Συντελεστές παλινδρομικής ανάλυσης των ανεξάρτητων μεταβλητών 

με τον παράγοντα "Συνήθειες χώρας υποδοχής" 

 

Ανεξάρτητες μεταβλητές β p F p 

Χρόνια στο ελληνικό σχολείο 0,33 0,00 
Χώρα γέννησης  0,10 0,00 
Ηλικία -0,11 0,05 
Φύλο 0,12 0,00 

 
27,25 

 
0,00 

 R²= 0,131 ,  R= 0,362    

 

4.2.3.3.3 Παράγοντας «ταύτιση με τη χώρα υποδοχής» 

 

Τα αποτελέσματα της πολλαπλής παλινδρομικής ανάλυσης για την πρόβλεψη των 

μέσων όρων στον παράγοντα «Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής» παρουσιάζονται στον 

πίνακα.97.  

 

Πίνακας 97: Συντελεστές παλινδρομικής ανάλυσης των ανεξάρτητων μεταβλητών 

με τον παράγοντα "Ταύτιση με χώρα υποδοχής" 

 

Ανεξάρτητες μεταβλητές Β p F p 

Χρόνια στο ελληνικό σχολείο 0,30 0,00 
Χώρα γέννησης  -0,18 0,00 
Ηλικία -0,24 0,00 
Φύλο -0,01 0,75 

 
56,99 

 
0,00 

     R²= 0,240,  R= 0,490 

 

Ο πιο δυνατός παράγοντας πρόβλεψης της ταύτισης με τη χώρα υποδοχής είναι τα 

χρόνια στο ελληνικό σχολείο, αφού έχει το μεγαλύτερο συντελεστή ο οποίος είναι και 

στατιστικά σημαντικός. Αμελητέα είναι η σχέση του φύλου με αυτό τον παράγοντα και 

μη στατιστικά σημαντική, ενώ η χώρα γέννησης έχει συντελεστή με αρνητικό πρόσημο 

κάτι που σημαίνει ότι όσα παιδιά γεννήθηκαν σε άλλη χώρα (αφού είχε κωδικοποιηθεί 

με τον αριθμό 2) ταυτίζονται λιγότερο με τη χώρα υποδοχής. Αρνητικό συντελεστή έχει 
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και η ηλικία, αφού όσο τα παιδιά είναι μεγαλύτερα εμφανίζεται να ταυτίζονται λιγότερο 

με τη χώρα υποδοχής.  

 

4.2.3.3.4 Παράγοντας «υποχρέωση στη χώρα προέλευσης» 

 

Όσον αφορά τον παράγοντα «Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης» τα αποτελέσματα 

δεν έδειξαν να υπάρχει κάποια πολύ σημαντική μεταβλητή για την πρόβλεψή της, 

καθώς και το ποσοστό της διασποράς που ερμηνεύεται από αυτές τις μεταβλητές φτάνει 

μόλις το 2,6% (R²= 0,026). Συνεπώς, τα αποτελέσματα της παλινδρομικής ανάλυσης 

που παρουσιάζονται στον πίνακα 98, είναι απλά ενδεικτικά.  

 

Πίνακας 98: Συντελεστές παλινδρομικής ανάλυσης των ανεξάρτητων μεταβλητών 

με τον παράγοντα "Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης" 

 

Ανεξάρτητες μεταβλητές β p F p 

Χρόνια στο ελληνικό σχολείο 0,05 0,22 
Χώρα γέννησης  0,17 0,00 
Ηλικία 0,01 0,89 
Φύλο -0,16 0,63 

 
4,86 

 
0,00 

    R²= 0,026 ,  R= 0, 162   

 

Η μόνη μεταβλητή που έχει στατιστικά σημαντικό συντελεστή είναι η χώρα 

γέννησης, και δείχνει ότι όταν τα παιδιά  γεννιούνται σε άλλη χώρα  έχουν υψηλότερο 

το αίσθημα της υποχρέωσης προς τη χώρα προέλευσης.  

 

4.2.3.3.5 Παράγοντας «θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής» 

 

Η θετική πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα υποδοχής φαίνεται να προβλέπεται πιο 

πολύ με τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο, όπως εμφανίζεται και στον πίνακα 99.  

 

Πίνακας 99: Συντελεστές παλινδρομικής ανάλυσης των ανεξάρτητων μεταβλητών 

με τον παράγοντα "Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής" 

 

Ανεξάρτητες μεταβλητές β p F p 

Χρόνια στο ελληνικό σχολείο 0,15 0,00 
Χώρα γέννησης  -0,01 0,88 
Ηλικία -0,08 0,16 
Φύλο 0,01 0,81 

 
30,19 

 
0,00 

    R²=0,143 ,  R= 0,378  
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Τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο είναι και η μόνη μεταβλητή που παρουσιάζει 

στατιστικά σημαντικό συντελεστή για την πρόβλεψη του παράγοντα αυτού.  

 

4.2.3.3.6 Παράγοντας «αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής» 

 

Πολύ μικρό είναι το ποσοστό της διασποράς που ερμηνεύεται (μόλις 3% με 

R²=0,03) και για τον παράγοντα «Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής» 

από τις υπό εξέταση μεταβλητές, στην παλινδρομική ανάλυση. Φαίνεται όμως ότι οι 

μεταβλητές φύλο και ηλικία, έχουν στατιστικά σημαντικούς συντελεστές πρόβλεψης, 

όπως φαίνεται και στον πίνακα 100. 

 

Πίνακας 100: Συντελεστές παλινδρομικής ανάλυσης των ανεξάρτητων 

μεταβλητών με τον παράγοντα "Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής" 

 

Ανεξάρτητες μεταβλητές β p F p 

Χρόνια στο ελληνικό σχολείο -0,03 0,51 
Χώρα γέννησης  0.06 0,08 
Ηλικία 0,17 0,01 
Φύλο -0,09 0,01 

 
5,65 

 
0,00 

R²= 0,03 ,  R= 0, 174 

 

4.2.3.3.7 Παλινδρομική εξίσωση πρόβλεψης της δήλωσης «Νιώθω ότι είμαι 

Έλληνας» 

 

Ένας από τους στόχους της παρούσας έρευνας είναι η ανάδειξη της υποκειμενικής 

νοηματοδότησης που δίνουν τα ίδια τα άτομα που προέρχονται από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες, ως προς τον εθνικό τους προσδιορισμό, την ταυτότητα και  την 

υποκειμενικότητά τους. Ένα μέρος αυτής της διαμορφούμενης υποκειμενικότητας είναι 

και ο βαθμός υποκειμενοποίησης στοιχείων της χώρας υποδοχής, κάτι που ίσως  

αναδιαμορφώνει ακόμα και το πώς ορίζουν τα ίδια τα παιδιά τον εθνικό τους 

προσδιορισμό.  

Ενδεικτική γι’ αυτό το σκοπό είναι η δήλωση στο ερωτηματολόγιο των παιδιών από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες  «Νιώθω ότι είμαι Έλληνας». Στο σημείο αυτό θα 

γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πολλαπλής παλινδρομικής ανάλυσης για την 

εύρεση των μεταβλητών που πιθανόν να μπορούν να προβλέψουν το βαθμό «ένταξης» 

των παιδιών στη νέα χώρα υποδοχής τους, την Ελλάδα.  
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Οι μεταβλητές που εξετάστηκαν για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των παιδιών 

σε αυτή τη δήλωση-μεταβλητή ήταν οι έξι παράγοντες που διαμορφώθηκαν για το Β’ 

μέρος του ερωτηματολογίου των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, 

δηλαδή οι: «Συνήθειες της χώρας προέλευσης», οι «Συνήθειες της χώρας υποδοχής», η 

«Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής», η «Υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης», η 

«Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής» και η «Αρνητική πρόσληψη 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής». Επιπρόσθετα, στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές και οι: «ηλικία», «χρόνια στο ελληνικό σχολείο»,  «χώρα 

γέννησης» και «φύλο».  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παλινδρομικής ανάλυσης, η παλινδρομική σχέση 

μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής («Νιώθω ότι είμαι Έλληνας») και των 

προβλεπόμενων τιμών της είναι αρκετά ισχυρή (R=0,814), κάτι που δείχνει ότι η 

συμπεριφορά των παιδιών σε αυτή τη δήλωση μπορεί να προβλεφθεί σε πολύ μεγάλο 

βαθμό από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Επιπλέον, το ποσοστό της διασποράς της 

μεταβλητής «Νιώθω ότι είμαι Έλληνας» που ερμηνεύεται από τις ανεξάρτητες είναι 

αρκετά μεγάλο και φτάνει το 66,3%. Επιπρόσθετα, η παλινδρομική σχέση που 

δημιουργήθηκε είναι στατιστικά σημαντική (p=0,00) και δυνατή (F=177,2). Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης καθώς και οι συντελεστές 

πρόβλεψης της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής στον πίνακα 101.  

 

Πίνακας 101: Συντελεστές παλινδρομικής ανάλυσης των ανεξάρτητων 

μεταβλητών με εξαρτημένη μεταβλητή τη δήλωση "Νιώθω ότι είμαι Έλληνας" 

 

Ανεξάρτητες μεταβλητές β p F p 

Συνήθειες χώρας προέλευσης 0,01 0,82 
Συνήθειες χώρας υποδοχής -0,05 0,06 
Ταύτιση με χώρα υποδοχής 0,69 0,00 
Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης -0,04 0,09 
Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής 0,15 0,00 
Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής -0,01 0,93 
Ηλικία -0,03 0,12 
Χρόνια στο ελληνικό σχολείο 0,01 0,82 
Χώρα γέννησης  -0,09 0,00 
Φύλο 0,05 0,02 

 
 
 
 

177,2 

 
 
 
 

0,00 

 R²= 0,663 ,  R= 0, 814 

 

Στον πίνακα 101 καταγράφεται ότι τον πιο ισχυρό και συνάμα στατιστικά σημαντικό 

συντελεστή για την πρόβλεψη των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής παρουσιάζει η 

ανεξάρτητη μεταβλητή «Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής». Έχει θετικό πρόσημο, κάτι 
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που δείχνει ότι όσο αυξάνεται ο βαθμός ταύτισης με τη χώρα υποδοχής, τόσο αυξάνεται 

και ο μέσος όρος στη δήλωση «Νιώθω ότι είμαι Έλληνας».  

Αμέσως μετά, στατιστικά σημαντικό συντελεστή και θετικό εμφανίζει η μεταβλητή 

«Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής». Στατιστικά σημαντικοί αλλά 

αμελητέοι είναι οι συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών «χώρα γέννησης» και 

φύλο. Το αρνητικό πρόσημο για τη χώρα γέννησης δείχνει ότι όταν τα παιδιά έχουν 

χώρα γέννησης μια άλλη χώρα, τόσο μικραίνει ο μέσος όρος της εξαρτημένης 

μεταβλητής. Επίσης, για το φύλο, δείχνει ότι τα κορίτσια έχουν την τάση να 

παρουσιάζουν ψηλότερους μέσους όρους από τα αγόρια στην εξαρτημένη μεταβλητή.  

Στο σημείο αυτό, στον πίνακα 102 παρουσιάζεται η παλινδρομική εξίσωση για την 

πρόβλεψη των μέσων όρων της εξαρτημένης μεταβλητής με τη χρήση των πιο πάνω 

ανεξάρτητων μεταβλητών.  

 

Πίνακας 102: Παλινδρομική εξίσωση πρόβλεψης των μέσων όρων των παιδιών 

στη δήλωση "Νιώθω ότι είμαι Έλληνας" 

 
 

Νιώθω ότι είμαι Έλληνας = 0,379 + 0,01(Χ1) - 0,09(Χ2) + 0,92(Χ3) - 0,08(Χ4) + 0,28(Χ5) - 0,05(Χ6) -
0,04(Χ7) + 0,01(Χ8) - 0,31(Χ9) + 0,14(Χ10) 

R=0,814 
R²=0,663 

 
 

 

4.2.3.4 Ερμηνεία αποτελεσμάτων Β’ μέρους ερωτηματολογίου για παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

 

Στο σημείο αυτό γίνεται προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων που έχουν 

παρουσιαστεί σχετικά με το μέρος Β’ του ερωτηματολογίου των παιδιών από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες.  

 

4.2.3.4.1 Παράγοντας «Συνήθειες χώρας προέλευσης» 

 

Στον παράγοντα αυτό τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες παρουσίασαν 

σχετικά ψηλό μέσο όρο (3,37) κάτι που δείχνει ότι διατηρούν σε μεγάλο βαθμό 

συνήθειες της χώρας προέλευσης. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει και αυτά άλλων 

ερευνών, στις οποίες φάνηκε ότι η διαμόρφωση των ταυτοτήτων των μεταναστών σε 

μια χώρα υποδοχής σχετίζεται με τη διατήρηση παρά την εγκατάλειψη στοιχείων της 
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εθνικής καταγωγής, έστω κι αν συμβαίνει η ταυτόχρονη υιοθέτηση στοιχείων μιας 

δεύτερης χώρας747,748.  

Η διατήρηση στοιχείων και συνηθειών της χώρας προέλευσης και της ταύτισης με 

την εθνική καταγωγή, έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με τη διατήρηση της ψυχικής 

ισορροπίας των ατόμων που μεταναστεύουν749,750 ως προς το ότι νιώθουν πώς με αυτό 

τον τρόπο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εθνικής τους ομάδας και στηρίζονται σε 

αυτήν, για να αντιμετωπίζουν πιθανές διακρίσεις και στερεότυπα που τους επιβάλλει η 

κυρίαρχη ομάδα. Ακόμα,  με τον τρόπο αυτό διατηρούν πιο στενές και πιο καλές 

σχέσεις με τους γονείς και τις οικογένειές τους, οι οποίες σε περιστάσεις 

μετανάστευσης, αποτελούν πηγή στήριξης στις δυσκολίες που θα υπάρξουν κατά την 

ενσωμάτωση  στις χώρες υποδοχής751, , , ,752 753 754 755. Επιπρόσθετα, η διατήρηση συνηθειών 

της χώρας προέλευσης, ίσως βοηθά στην ανάδειξη από μέρους των παιδιών αυτών της 

«μετανεωτερικής» επιταγής για προβολή της διαφορετικότητας ως στοιχείο 

μοναδικότητας.  

Το στοιχείο που εντοπίστηκε ότι διατηρούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τη χώρα 

καταγωγής είναι η γλώσσα, αφού στις τρεις δηλώσεις του παράγοντα που αφορούσαν 

τη γλώσσα της χώρας προέλευσης («Ξέρω τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου», «Με 

την οικογένειά μου μιλώ τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου» και «Προτιμώ να μιλώ 

τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου με τους φίλους μου από την ίδια χώρα»), 

εμφάνισαν τους ψηλότερους μέσους όρους. Το αποτέλεσμα αυτό αναδεικνύει το 

γεγονός ότι τα άτομα που μεταναστεύουν, κάνουν χρήση μιας διαφορετικής πρώτης 

γλώσσας ή παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες στους συνδυασμούς της πρώτης, με τη 

γλώσσα της χώρας υποδοχής756,757. Ακόμα, το στοιχείο αυτό ίσως δείχνει ότι από όλα τα 

 
747 Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. 
Cambridge University Press, pp. 271-291 
748 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
749 Abouguendia, M., & Noels, K. A. (2001). General and acculturation related daily hassles and psychological adjustment in first 
and second-generation South Asian immigrants to Canada. International Journal of Psychology, 36 (3), pp. 163-173. 
750 Motti-Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., Obradovic, J., & Masten, A. (2008). Acculturation and adaptation of immigrant adolescents 
in Greek urban schools. International Journal of Psychology, 43 (1), pp. 45-58. 
751 Βirman, D., & Ritzler-Taylor, T. (2007). Acculturation and Psychological Distress Among Adolescent Immigrants From the 
Former Soviet Union: Exploring the Mediating Effect of Family Relationships. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 
13(4), pp. 337-346 
752Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
753 Luo, S-H.,  & Wiseman, R.L. (2000). Ethnic language maintenance among Chinese immigrant children in the United States. 
International Journal of Intercultural Relations, 24, pp. 307-324. 
754 Maundeni, T. (2001). The Role of Social Networks in the Adjustment of African Students to British Society: Students’ 
perceptions. Race, Ethnicity and Education, 4 (3), pp. 253-276 
755 Oppedal, B., Roysamb, E., & Sam, D. L. (2004). The effect of acculturation and social support on change in mental health among 
young immigrants. International Journal of Behavioral Development, 28, pp. 481-494. 
756 Birman, D., & Trickett, E. J. (2001). Cultural Transitions in First-Generation Immigrants. Acculturation of Soviet Jewish 
Refugee Adolescents and Parents. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(4), pp. 456-477 
757 Γκόβαρης, Χ. (2007). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2007). Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των 
Τσιγγανοπαίδων. Επιμορφωτικός οδηγός, σσ. 23-37. Διαθέσιμο στο: 
http://isocrates.gr/content_files/tsigganopaides/EPIMORFOSI.pdf Ανασύρθηκε στις  23.01.09, σ. 25 



 251

 

                                                

εθνικά χαρακτηριστικά της χώρας προέλευσης, η γλώσσα αποτελεί το πιο σημαντικό, 

ως κυρίαρχο μέσο έκφρασης της εθνικής ταυτότητας758. Επιπρόσθετα, διαφαίνεται και 

το στοιχείο ότι ο επιπολιτισμός και η διαμόρφωση της υποκειμενικότητας των 

μεταναστών στη χώρα υποδοχής σχετίζονται και με τη διατήρηση της εθνικής 

γλώσσας759. 

Σχετικά με τη συγκεκριμένη χώρα καταγωγής των παιδιών και το πώς αυτή 

διαφοροποιεί το βαθμό διατήρησης συνηθειών από τη χώρα καταγωγής, φάνηκε ότι τα 

παιδιά που διατηρούν στο χαμηλότερο βαθμό συνήθειες της εθνικής καταγωγής τους 

είναι τα άτομα από την Αλβανία και από την πρώην Σοβιετική Ένωση. To εύρημα αυτό 

συμφωνεί με ευρήματα και άλλων ερευνών. Συγκεκριμένα, σε έρευνα σχετικά με τη 

διαμόρφωση της ταυτότητας Αλβανών μεταναστών στην Ιταλία είχε βρεθεί ότι τα 

άτομα αυτά επιδεικνύουν μεγάλη αφομοίωση στις συνήθειες της χώρας υποδοχής760 761. 

Ακόμα, σε έρευνες στον ελληνικό χώρο καταδείχθηκε ότι οι ομάδες από άλλες χώρες οι 

οποίες έδειξαν τη μεγαλύτερη προσαρμογή και αφομοίωση στην Ελλάδα ήταν τα άτομα 

από την Αλβανία και από την πρώην Σοβιετική Ένωση, συγκριτικά με άτομα που 

προέρχονταν από αγγλοσαξονικές χώρες762,763. 

Όσον αφορά το πώς διαφοροποιεί η χώρα γέννησης των παιδιών από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες τη διατήρηση στοιχείων της χώρας προέλευσης, σημειώθηκε ότι 

τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα παρουσίασαν μικρότερους μέσους όρους με 

στατιστικά σημαντική διαφορά από τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες καταγωγής. 

Τουτέστιν, για τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες καταγωγής είναι πιο εύκολο να 

διατηρήσουν συνήθειες από αυτή, δεδομένου και ότι έρχονται στη χώρα υποδοχής, ενώ 

έχουν ήδη περάσει μια διαδικασία ενσωμάτωσης και έχουν υποστεί και μια πρώτη 

κοινωνικοποίηση στην κοινωνία καταγωγής764. Το εύρημα αυτό είναι σύμφωνο και με 

ευρήματα άλλων ερευνών που αναφέρουν ότι τα άτομα που έχουν γεννηθεί στη χώρα 

 
758 Hamberg, E., & Hammar, T. (1984). Invandringen och framtiden. Stockholm: Liber. Στο Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική 
ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7. Πάτρα: αυτοέκδοση, σ. 462 
759 Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. 
Cambridge University Press. 
760 Mai, N. (2005). The Albanian Diaspora-in-the-Making: Media, Migration and Social Exclusion. Journal of Ethnic and Migration 
Studies, 31 (3), 543-561 
761 Motti-Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., Obradovic, J., & Masten, A. (2008). Acculturation and adaptation of immigrant adolescents 
in Greek urban schools. International Journal of Psychology, 43 (1), pp. 45-58. 
762 Hatzichristou, C., & Hopf, D. (1995). School adaptation of Greek children after remigration: age differences in multiple domains. 
Journal of cross-Cultural Psychology, 26(5), pp. 505-522. 
763 Papastylianou, D. (1996). Psychological adaptation of Greek returning families to Greece. Paper presented at the 7th Congress of 
Cross-cultural Psychology, Montreal, Canada 
764 Παπαδοπούλου, Δ. (2006). Μορφές Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των Μεταναστών. Το παράδειγμα της 
Περιφέρειας Αττικής. Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, Δ. (2006) (Επιμ.). Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην 
Ελληνική Κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 291-351 
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προέλευσής τους διατηρούν πιο ισχυρούς δεσμούς με αυτήν, συγκριτικά με παιδιά 

μεταναστών που έχουν γεννηθεί στη χώρα υποδοχής765,766. 

Και το φύλο παρουσιάζεται από τα αποτελέσματα να διαφοροποιεί τις απαντήσεις 

των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στον παράγοντα αυτό. 

Συγκεκριμένα, τα αγόρια εμφάνισαν ψηλότερο μέσο όρο από τα κορίτσια με στατιστικά 

σημαντική διαφορά. Το γεγονός αυτό συμφωνεί με τα πορίσματα άλλων ερευνών οι 

οποίες αναφέρουν ότι τα αγόρια τείνουν να διατηρούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα 

χαρακτηριστικά της εθνικής ταυτότητας σε σύγκριση με τα κορίτσια767,768. Αυτό ίσως 

παρατηρείται γιατί υπάρχει πιθανότητα σε συνθήκες μετανάστευσης, οι οικογένειες των 

μεταναστών να είναι πιο αυστηρές προς τα κορίτσια ως προς τη διατήρηση δεσμών με 

την εθνική καταγωγή769, , ,770 771 772, οπότε και αυτά, ως ανταπόκριση σε αυτή την 

αυστηρότητα προσπαθούν να αναπτύξουν δυνατότερους δεσμούς με τη χώρα υποδοχής 

και απορρίπτουν τα εθνικά πρότυπα συμπεριφοράς773. Το ενδεχόμενο αυτό φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται σε μεγάλο βαθμό στα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, αφού στην 

παλινδρομική ανάλυση ως προς το ποιες ανεξάρτητες μεταβλητές προβλέπουν 

καλύτερα τη διατήρηση συνηθειών της χώρας καταγωγής, η μεταβλητή με τον πιο 

ισχυρό συντελεστή πρόβλεψης ήταν η μεταβλητή του φύλου, με αρνητικό συντελεστή 

και στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Αυτό ερμηνεύεται ως: όταν το φύλο είναι 2 

(κορίτσι), τόσο μειώνεται η πιθανότητα διατήρησης συνηθειών της χώρας προέλευσης. 

Μια άλλη ανεξάρτητη μεταβλητή, η οποία έδειξε να προβλέπει με στατιστικά 

σημαντικό τρόπο και με θετικό συντελεστή τη διατήρηση στοιχείων της χώρας 

καταγωγής, είναι η ηλικία. Όσο μεγαλύτερα είναι  τα παιδιά, τόσο μεγαλύτερος είναι 

και ο βαθμός διατήρησης στοιχείων της εθνικής ταυτότητας. Εξήγηση αυτού, ίσως 

αποτελεί το γεγονός ότι στο δείγμα, τα μεγαλύτερα παιδιά που φοιτούν στις Α’ και Β’ 

γυμνασίου βρίσκονται στο στάδιο της εφηβείας, η οποία θεωρείται η κατεξοχήν 

 
765 Gim Chung,R.H., Kim, B. S. K.,  & Abreu, J. M. (2004). Asian American Multidimensional Acculturation Scale: Development, 
factor analysis, reliability, and validity. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 10, pp. 66-80. 
766 Sanchez, J. I., & Fernandez, D. M (1993). Acculturative stress among Hispanics: A bi-dimensional model of ethnic identification. 
Journal of Applied Social Psychology, 23, pp. 654-668. 
767Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. Στο 
Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: Αυτοέκδοση, 
σσ. 461-469 
768 Dion, K., & Dion, K. (2004). Gender, immigrant generation and ethnocultural identity. Sex Roles: A Journal of Research. 
FindArticles.com. Διαθέσιμο στο: http://findarticles.com/p/articles/mi_m2294/is_5-6_50/ai_n6079154/  Ανασύρθηκε στις 26.04.09 
769 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
770 Dion, K. K., & Dion, K. L. (1996a). Cultural perspectives on romantic love. Personal Relationships, 3, 5-17. 
771 Lee, S. J. (2001). Transforming and exploring the landscape of gender and sexuality: Hmong American teenaged girls. Race, 
Gender & Class, 8(2), pp. 35-46. 
772 Smith-Hefner, N. (1999). Language and identity in the education of Boston-area Khmer. Anthropology and Education Quarterly, 
21(3), pp. 250-268. 
773 Dion, K., & Dion, K. (2004). Gender, immigrant generation and ethnocultural identity. Sex Roles: A Journal of Research. 
FindArticles.com. Διαθέσιμο στο: http://findarticles.com/p/articles/mi_m2294/is_5-6_50/ai_n6079154/  Ανασύρθηκε στις 26.04.09 
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αναπτυξιακή φάση συνειδητοποίησης της ταύτισης του ατόμου με την εθνική του 

ομάδα και αποσαφήνισης της ταυτότητας του 774. 

Άλλη ανεξάρτητη μεταβλητή που φαίνεται στα αποτελέσματα να διαφοροποιεί τις 

δηλώσεις των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ως προς τη διατήρηση 

συνηθειών της χώρας προέλευσης, είναι τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο. Η στατιστικά 

σημαντική και αρνητική συσχέτιση των χρόνων στο ελληνικό σχολείο με τον 

παράγοντα αυτό, δείχνει ότι όσο αυξάνονται τα χρόνια φοίτησης στο ελληνικό σχολείο, 

τόσο μειώνεται ο βαθμός διατήρησης συνηθειών της χώρας προέλευσης. Αυτό 

εξηγείται πιθανώς από το γεγονός ότι όσο περισσότερο τα παιδιά δέχονται 

υποκειμενοποιήσεις στοιχείων της κυρίαρχης κουλτούρας μέσω του σχολείου,  και όσο 

περισσότερο έρχονται σε επαφή με αυτήν, τόσο μεγαλύτερη είναι ίσως η τάση να 

μειώνεται ο βαθμός διατήρησης συνηθειών της χώρας καταγωγής και να αυξάνεται η 

υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής775,776.  

Αναλύοντας τα αποτελέσματα του παράγοντα «Συνήθειες χώρας προέλευσης», 

εντοπίζεται μια βασική διαμεσολάβηση ως προς την διαμόρφωση της 

υποκειμενικότητας των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στη νέα τους 

χώρα, αυτή της διατήρησης στοιχείων και συνηθειών από τη χώρα καταγωγής.  

Βέβαια, στο εσωτερικό της ομάδας των παιδιών αυτών σημειώθηκε και σε αυτό το 

σημείο να υπάρχουν στοιχεία που δημιουργούν διαφοροποιήσεις στο βαθμό διατήρησης 

των στοιχείων αυτών, όπως το φύλο, η ηλικία, η χώρα γέννησης, αλλά και η 

συγκεκριμένη χώρα καταγωγής.  

 

4.2.3.4.2 Παράγοντας «Συνήθειες χώρας υποδοχής» 

 

Στον παράγοντα αυτό που αφορά την υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής, τα 

παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες παρουσίασαν ψηλό μέσο όρο, κάτι που 

δείχνει ότι υιοθετούν σε μεγάλο βαθμό συνήθειες της χώρας αυτής. Η υιοθέτηση των 

συνηθειών της χώρας υποδοχής μπορεί να εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς για τα παιδιά 

αυτά.  

 
774 Λεζέ, Ε. (2008). Η διγλωσσική – διπολιτισμική ταυτότητα των Ελληνοποντίων παλιννοστούντων μαθητών: με βάση εμπειρική 
έρευνα. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 6ος 
, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 227-238 
775 Lee, S. K., Sobal, J., & Frongillo, E. A. (2003). Comparison of Models of Acculturation. The Case of Korean Americans. 
Journal of Cross-Cultural Psychology, 34(3), pp. 282-296 
776 Trickett, E. J., & Birman, D. (2005). Acculturation, School Context, and School Outcomes: Adaptation Of Refugee Adolescents 
From The Former Soviet Union. Psychology in the schools, 42 (1), 27- 37 
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Ένας βασικός σκοπός είναι η ανάγκη  «επιβίωσης» στο νέο περιβάλλον και το μέσο 

επίτευξης αυτού, είναι ο εξοπλισμός με τα ανάλογα εφόδια. Η υιοθέτηση συνηθειών της 

χώρας υποδοχής συνηγορεί προς αυτή την κατεύθυνση, αφού βοηθά στη δημιουργία 

του κατάλληλου «habitus»  για ανταπόκριση στις νέες ανάγκες777,778 και εφοδιάζει με τα 

κατάλληλα μέσα για τη συμμετοχή στο πολιτισμικό γίγνεσθαι της χώρας υποδοχής779,  780

παρέχοντας  «πολιτισμική επάρκεια» και «πολιτισμική ετοιμότητα»781. 

Ακόμα, η υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής ίσως θεωρείται ως το βασικό 

μέσο προς την επίτευξη του βασικού σχεδίου της μετανάστευσης, που είναι η βελτίωση 

των όρων ζωής και η επιτυχία στο νέο περιβάλλον. Μια άλλη εξήγηση θα μπορούσε να 

είναι το γεγονός ότι επειδή σε περιπτώσεις μετανάστευσης τα άτομα υφίστανται τις 

διακρίσεις από τα άτομα της πλειοψηφίας, με την υιοθέτηση στοιχείων της κυρίαρχης 

κουλτούρας, ίσως προσπαθούν να αποφύγουν τη στερεοτυπική αντιμετώπισή τους782.  

Ένα από τα βασικότερα εφόδια των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

για ανταπόκριση στις νέες τους ανάγκες είναι η γνώση της γλώσσας της χώρας 

υποδοχής783,784. Αυτό καταγράφεται από τα αποτελέσματα στον παράγοντα αυτό, όπου 

η δήλωση «Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τα ελληνικά» ήταν αυτή στην οποία τα 

παιδιά εμφάνισαν τον ψηλότερο μέσο όρο.  

Όσον αφορά τις συγκεκριμένες χώρες καταγωγής των παιδιών πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων και το πώς διαφοροποιούν τις δηλώσεις τους στον παράγοντα 

αυτό, επιβεβαιώνονται τα αποτελέσματα του προηγούμενου παράγοντα, όπου τα παιδιά 

με καταγωγή από την Αλβανία και την πρώην Σοβιετική Ένωση είχαν παρουσιάσει 

τους χαμηλότερους μέσους όρους ως προς τη διατήρηση συνηθειών των χωρών 

καταγωγής. Σε αυτό τον παράγοντα, τα παιδιά με αλβανική καταγωγή και με καταγωγή 

από την πρώην ΕΣΣΔ, σημείωσαν τους ψηλότερους μέσους όρους. Ως εκ τούτου, τα 

αποτελέσματα και αυτού του παράγοντα είναι σύμφωνα με τα αποτελέσματα άλλων 

ερευνών, που είχαν βρει ότι τα άτομα από αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες, εμφάνισαν 

 
777 Duarte, F. (2005). Living in ‘the Betweens’: Diaspora Consciousness Formation and Identity among Brazilians in Australia. 
Journal of Intercultural Studies, 26(4), pp. 315-335 
778 Rogler, L., H. (1994). International migrations, a framework for directing research. American Psychologist, 49 (8), pp. 701-708 
779 Γκόβαρης, Χ., (2000), Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αλλοδαποί μαθητές: Παρατηρήσεις για τη δημιουργία μιας σχέσης 
αντιστοιχίας μεταξύ εκπαιδευτικών στόχων και υποκειμενικών αναγκών μάθησης, στο Σκούρτου, Ε. (Επιμ.), Τετράδια εργασίας 
Νάξου. Διγλωσσία, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σσ. 17-34. Διαθέσιμο στο www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou: .    Ανασύρθηκε 
στις 17.8.08  
780 Ward, C., Bochner, S., & Furnham, A. (2001). The psychology of culture shock. Hove: Routledge. 
781 Γεωργογιάννης, Π. (2006). Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια & Ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας 
Εκπαίδευσης: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος1ος. Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 23-33  
782 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
783 Oikonomidoy, E. (2007). ‘I see myself as a different person who [has] acquired a lot …’: Somali female students’ journeys to 
belonging. Intercultural Education, 18 (1), pp. 15-27 
784 Ward, C. (1996). Acculturation. Στο: D. Landis & R.S. Bhagat (eds.). Handbook of Intercultural Training, 2nd edn. Thousand 
Oaks, CA: Sage, pp. 124-147. 
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την τάση να αφομοιώνονται και να προσαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό στις χώρες 

υποδοχής τους785, ,786 787. 

Τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα εμφανίζουν μεν μεγαλύτερο μέσο όρο 

συγκριτικά με τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα καταγωγής ως προς την υιοθέτηση 

συνηθειών της χώρας υποδοχής, η διαφορά τους δε, δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Αυτό συμφωνεί με άλλες έρευνες, οι οποίες βρήκαν ότι τα άτομα που γεννιούνται σε 

μια χώρα υποδοχής υιοθετούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις συνήθειες αυτής σε σύγκριση 

με όσους δε γεννήθηκαν σε αυτή788,789, αλλά δεν τις επιβεβαιώνει πλήρως, δεδομένου 

ότι η διαφορά που παρατηρήθηκε, δεν είναι στατιστικά σημαντική. Το ότι τα παιδιά που 

δεν γεννήθηκαν στη χώρα καταγωγής υιοθετούν σε τόσο μεγάλο βαθμό συνήθειες της 

χώρας υποδοχής, ίσως αποδεικνύει την ανάγκη τους να ενσωματωθούν στη χώρα αυτή 

και να ανταποκριθούν στο μεγαλύτερο βαθμό στις απαιτήσεις της.  

Το φύλο και σε αυτό τον παράγοντα διαφοροποιεί τους μέσους όρους των παιδιών. 

Τα κορίτσια εμφανίζουν ψηλότερους μέσους όρους ως προς την υιοθέτηση συνηθειών 

της χώρας υποδοχής με στατιστικά σημαντική διαφορά από τα αγόρια, επιβεβαιώνοντας 

και τα αποτελέσματα του προηγούμενου παράγοντα στον οποίο παρουσίαζαν 

χαμηλότερους μέσους όρους από τα αγόρια στη διατήρηση συνηθειών της χώρας 

καταγωγής. Φαίνεται, λοιπόν, να στηρίζεται από τα αποτελέσματα ότι  αυτά που 

ενσωματώνονται  σε μεγαλύτερο βαθμό στη χώρα υποδοχής είναι τα κορίτσια790,791.  

Η τάξη φοίτησης είναι ακόμα μια ανεξάρτητη μεταβλητή η οποία διαφοροποίησε τις 

δηλώσεις στον παράγοντα αυτό. Τα μεγαλύτερα παιδιά είχαν χαμηλότερους μέσους 

όρους με στατιστικά σημαντική διαφορά από τα μικρότερα σε σχέση με την υιοθέτηση 

συνηθειών της χώρας υποδοχής. Τα αποτελέσματα και αυτής της ανεξάρτητης 

μεταβλητής επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στον προηγούμενο 

παράγοντα «Συνήθειες χώρας καταγωγής», όπου τα μεγαλύτερα παιδιά είχαν σημειώσει 

μεγαλύτερους μέσους όρους συγκριτικά με τα μικρότερα. Ακόμα, επιβεβαιώνονται και 

στοιχεία άλλων ερευνών, οι οποίες έδειξαν ότι τα μεγαλύτερα παιδιά σε σύγκριση με 

 
785 Mai, N. (2005). The Albanian Diaspora-in-the-Making: Media, Migration and Social Exclusion. Journal of Ethnic and Migration 
Studies, 31 (3), 543-561 
786 Hatzichristou, C., & Hopf, D. (1995). School adaptation of Greek children after remigration: age differences in multiple domains. 
Journal of cross-Cultural Psychology, 26(5), pp. 505-522. 
787 Papastylianou, D. (1996). Psychological adaptation of Greek returning families to Greece. Paper presented at the 7th Congress of 
Cross-cultural Psychology, Montreal, Canada 
788 Aycan, Z., & Kanungo, R.N. (1998). Impact of acculturation on socialization beliefs and behavioral occurrences among Indo-
Canadian immigrants. Journal of Comparative Family Studies, 29, pp. 451-467 
789 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
790Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. Στο 
Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: Αυτοέκδοση, 
σσ. 461-469  
791 Motti-Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., Obradovic, J., & Masten, A., S. (2008). Acculturation and adaptation of immigrant 
adolescents in Greek urban schools. International Journal of Psychology, 43 (1), pp. 45-58 
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μικρότερα της ίδιας ομάδας, είχαν μικρότερη ταύτιση και προτίμηση στις συνήθειες της 

χώρας υποδοχής και μεγαλύτερη εγγύτητα προς την εθνική  καταγωγή792,793. 

Η αύξηση των χρόνων φοίτησης στο ελληνικό σχολείο αυξάνει και το βαθμό 

υιοθέτησης στοιχείων και συνηθειών της χώρας υποδοχής με στατιστικά σημαντικό 

τρόπο. Τα χρόνια φοίτησης στο ελληνικό σχολείο παρουσιάστηκε να είναι και η 

μεταβλητή με το μεγαλύτερο συντελεστή πρόβλεψης για τον παράγοντα αυτό. Το 

γεγονός αυτό ερμηνεύεται από τη δυνατότητα μεγαλύτερης επαφής με τα στοιχεία της 

κυρίαρχης κουλτούρας, οπότε και τα περισσότερα χρόνια φοίτησης στο σχολείο 

οδηγούν τα παιδιά να υιοθετούν αναπόφευκτα, σε μεγαλύτερο βαθμό, στοιχεία της 

χώρας υποδοχής, με το σχολείο να επιταχύνει πιθανόν, τον επιπολιτισμό τους794. 

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι όπως εξήχθη από την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων σε αυτό τον παράγοντα, τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες διαφοροποιούνται ως προς το βαθμό υιοθέτησης συνηθειών της χώρας 

υποδοχής, ανάλογα με κάποια διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο, την 

ηλικία και τα χρόνια φοίτησης στο ελληνικό σχολείο.  

Μια άλλη παρατήρηση που σημειώνεται, αφορά τη μέχρι τώρα παρουσίαση δύο από 

τους παράγοντες: του παράγοντα «Συνήθειες χώρας καταγωγής» και του παράγοντα 

«Συνήθειες χώρας υποδοχής». 

Στους παράγοντες αυτούς, ανεξάρτητα από τις διαφορές που παρουσίασαν τα παιδιά 

ανάλογα με κάποια χαρακτηριστικά ως προς το βαθμό διατήρησης συνηθειών της 

χώρας καταγωγής και υιοθέτησης συνηθειών της χώρας υποδοχής, εντοπίζεται ότι όλα, 

σε διαφορετικούς ίσως βαθμούς, σημείωσαν αρκετά ψηλούς μέσους όρους (άνω του 

3,5) και στους δύο παράγοντες. Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν τις διπλές 

ταυτίσεις που κάνουν, αφού παρατηρήθηκε να προσλαμβάνουν και στοιχεία της 

κυρίαρχης κουλτούρας, αλλά παράλληλα, να διατηρούν και στοιχεία της χώρας 

προέλευσης.  

Γίνεται εμφανές με αυτό τον τρόπο,  ότι ένα από τα στοιχεία της διαμορφούμενης 

υποκειμενικότητάς τους αποτελεί ο διπολιτισμός και οι διπλές ταυτίσεις. Οι διπλές 

ταυτίσεις και ο διπολιτισμός εμφανίζονται συχνά στα άτομα με παράλληλη ύπαρξη δύο 

διαθέσιμων πολιτισμικών ομάδων οι οποίες έχουν ανταγωνιστική σχέση, με τα άτομα 

 
792 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 461-469  
793 Μποζατζής, Ν. (2004). Κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις στην παιδική προκατάληψη. Στο ΙΜΕΠΟ, Τσαλίκογλου, Φ. & 
Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 33-43 
794 Trickett, E. J., & Birman, D. (2005). Acculturation, School Context, and School Outcomes: Adaptation Of Refugee Adolescents 
From The Former Soviet Union. Psychology in the schools, 42 (1), 27- 37 
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αυτά να καταλαμβάνουν μια ενδιάμεση θέση, ως στρατηγική αποφυγής των 

εσωτερικών συγκρούσεων795.  

Επιπλέον, και στους δύο παράγοντες σημειώθηκε ότι τους πιο ψηλούς μέσους όρους 

τα παιδιά τους παρουσίασαν στις δηλώσεις που αφορούσαν τη γλώσσα της χώρας 

καταγωγής στον πρώτο παράγοντα, και της χώρας υποδοχής στο δεύτερο. Εμφανίζεται 

με αυτό τον τρόπο, και ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της υποκειμενικότητας αυτής, 

η διγλωσσία.  

Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζονται και από άλλες έρευνες, όπου τα ευρήματα 

έδειξαν ότι τα παιδιά μεταναστών στις χώρες υποδοχής, υιοθετούσαν το διπολιτισμό 

και τη διγλωσσία, ανασύροντας κάθε φορά εκείνα τα στοιχεία που ήταν χρήσιμα στην 

εκάστοτε περίσταση κάνοντας πολιτισμικές εναλλαγές796, ,797 798. Συνεπώς, τα άτομα που 

προέρχονταν από μετανάστευση δήλωναν αφοσίωση σε δύο ταυτότητες και σε δύο 

εθνικές καταγωγές799,800. 

Η πράξη αυτή της διπολιτισμικής ταύτισης, η οποία επιτρέπει στα άτομα να έχουν 

ταυτόχρονη πρόσβαση στους διαφορετικούς διαθέσιμους προς αυτά πολιτισμούς, τα 

βοηθά να υπερβούν τα «διχοτομικά πρότυπα» της κοινωνικής αντίληψης801, να 

ξεπερνούν τις αναπόφευκτες ασυμφωνίες που δημιουργούνται όταν κάποιος 

αναπτύσσεται μέσα σε «ενδιάμεσους χώρους»802, να διατηρούν μια ψυχική ισορροπία 

και να προσαρμόζονται ομαλά στο νέο περιβάλλον803. 

 

4.2.3.4.3 Παράγοντας «Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής» 

 

Οι πιο πάνω προβληματισμοί ως προς την προτίμηση των παιδιών πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων στις διπολιτισμικές ταυτίσεις, ίσως εξηγούν και τη μέτρια 

ταύτιση που έδειξαν με τη χώρα υποδοχής. Με άλλα λόγια, ο μέτριος μέσος όρος που 

 
795 Κανακίδου, Ε. (χ.η). Η προσωπικότητα της μουσουλμάνας γυναίκας και η συμβολή της στις παραδοσιακές δομές αγωγής και 
εκπαίδευσης των μουσουλμάνων της δυτικής Θράκης. http://alex.eled.duth.gr/eled/phd/kanakidou/text/2.htm Ανασύρθηκε στις 
30.08.08
796 Benet-Martinez, V., Leu, J., Lee, F., & Morris, M. W. (2002). Negotiating Biculturism. Cultural Frame Switching in Biculturals 
With Oppositional Versus Compatible Cultural Identities. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33(5), pp. 492-596 
797 Lee, S. K., Sobal, J., & Frongillo, E. A. (2003). Comparison of Models of Acculturation. The Case of Korean Americans. 
Journal of Cross-Cultural Psychology, 34(3), pp. 282-296. 
798 Moran, J. R., Fleming, C. M., Somervell, P., & Manson, S. M. (1999). Measuring Bicultural Ethnic Identity Among American 
Indian Adolescents: A Factor Analytic Study. Journal of Adolescent Research, 14(4), pp. 405-426 
799 Root, P. P. M. (2004). Multiracial Families and Children: Implications for Educational Research and Practice. In Banks, A. J. 
(Ed) & McGee Banks, A. C. (cEd) (2004). Handbook of Research on Multicultural Education (2nd ed). San Francisco: Jossey-Bass, 
pp. 110-124 
800 Yee, A. H. (1992). Asians as stereotypes and students: Misperceptions that persist. Educational Psychology Review 4, pp 95-132 
801 Γκόβαρης, Χ. (2008). Δίγλωσση – Διαπολιτισμική Ταυτότητα. Μια εμπειρική προσέγγιση των διαδικασιών υποκειμενικής 
νοηματοδότησής της. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην 
εκπαίδευση, Τόμος 6ος , Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 191-196, σ. 194 
802 Duarte, F. (2005). Living in ‘the Betweens’: Diaspora Consciousness Formation and Identity among Brazilians in Australia. 
Journal of Intercultural Studies, 26(4), pp. 315-335 
803 803 Moran, J. R., Fleming, C. M., Somervell, P., & Manson, S. M. (1999). Measuring Bicultural Ethnic Identity Among American 
Indian Adolescents: A Factor Analytic Study. Journal of Adolescent Research, 14(4), pp. 405-426 
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σημείωσαν, ίσως δείχνει ότι τα παιδιά αυτά δε θέλουν να ταυτίζονται μονόπλευρα και 

εξ’ ολοκλήρου με ένα από τους διαθέσιμους πολιτισμικούς κώδικές τους. Ίσως να 

σημαίνει ακόμα ότι τα παιδιά αυτά, παρά το ότι δήλωσαν να υιοθετούν στοιχεία της 

χώρας υποδοχής, όπως φάνηκε στα αποτελέσματα του προηγούμενου παράγοντα, 

εντούτοις, δεν έχουν αφομοιωθεί πλήρως στη χώρα υποδοχής, κάτι που θα έδειχνε η 

πλήρης ταύτιση με το νέο πολιτισμό804.  

Η άποψη ότι ίσως τα παιδιά δε θέλουν να επιδείξουν απόλυτη ταύτιση με μία από τις 

δύο πλευρές της πολιτισμικής τους οριοθέτησης, στηρίζεται και από το μέσο όρο που 

παρουσίασαν στη δήλωση του παράγοντα αυτού «Νιώθω ότι είμαι Έλληνας» όπου και 

είχαν το χαμηλότερο μέσο όρο απ’ όλες τις άλλες δηλώσεις που περιλήφθηκαν σε 

αυτόν, που είναι κοντά στο 3 (3,02). Σημειώνεται, λοιπόν, η πιθανότητα να υπάρχει η 

πρόθεση να διατηρείται από μέρους των παιδιών μια θετική στάση προς τα δύο 

πολιτισμικά συστήματα, τα οποία ίσως να μη θέλουν να ιεραρχούν έστω κι αν δεν τα 

αναπτύσσουν ισόβαθμα805. 

Μεγάλη διαφοροποίηση ως προς την ταύτιση με τη χώρα υποδοχής παρουσιάστηκε 

ανάλογα με τη χώρα γέννησης, με τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής να 

έχουν αρκετά μεγαλύτερο μέσο όρο από τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα 

καταγωγής, με στατιστικά σημαντική διαφορά. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο και 

με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών, στις οποίες εξήχθη ότι τα άτομα που γεννήθηκαν 

σε μια χώρα υποδοχής παρουσίασαν μεγαλύτερες ταυτίσεις με αυτή806,807. To γεγονός 

αυτό, πιθανόν να οφείλεται στο μεγαλύτερο χρόνο παραμονής στη χώρα υποδοχής, 

καθώς και στη μεγαλύτερη εξοικείωση με την κουλτούρα, τα πολιτισμικά νοήματα και 

τις επιταγές του κοινωνικού της πλαισίου από μέρους των παιδιών που έχουν γεννηθεί 

σε αυτή. Αυτό στηρίζεται και από τη διαφορά που επέδειξαν ανάλογα με τη χώρα 

γέννησης και στη δήλωση «Νιώθω ότι είμαι Έλληνας», όπου η διαφορά των δύο 

ομάδων ήταν πολύ μεγάλη και στατιστικά σημαντική.  

Τα κορίτσια έχουν μεν μεγαλύτερο μέσο όρο σε αυτό τον παράγοντα συγκριτικά με 

τα αγόρια, χωρίς η διαφορά τους δε, να είναι στατιστικά σημαντική. Ενώ, λοιπόν, στον 

παράγοντα «Συνήθειες χώρας υποδοχής» τα κορίτσια είχαν μεγαλύτερους μέσους 

όρους από τα αγόρια  με στατιστικά σημαντική διαφορά και αυτό ερμηνεύθηκε από το 

 
804 Birman, D., & Trickett, E. J. (2001). Cultural Transitions in First-Generation Immigrants. Acculturation of Soviet Jewish 
Refugee Adolescents and Parents. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(4), pp. 456-477 
805 LaFromboise, T., Coleman, H. L. K., & Gerton, J. (1993). Psychological Impact of Biculturalism: Evidence and Theory. 
American Psychological Association 114 (3), pp. 395-412  
806 Birman, D., & Trickett, E. J. (2001). Cultural Transitions in First-Generation Immigrants. Acculturation of Soviet Jewish 
Refugee Adolescents and Parents. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(4), pp. 456-477 
807 Lee, S. K., Sobal, J., & Frongillo, E. A. (2003). Comparison of Models of Acculturation. The Case of Korean Americans. 
Journal of Cross-Cultural Psychology, 34(3), pp. 282-296. 
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γεγονός ότι συνήθως τα κορίτσια τείνουν να προσαρμόζονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε 

σχέση με τα αγόρια στις χώρες υποδοχής808, όταν πρόκειται για την ταύτιση με αυτή, 

τότε υπάρχει διαφορά, αλλά όχι σημαντική. Αυτό ίσως εξηγείται με το γεγονός ότι η 

πλήρης ταύτιση με την κοινωνία υποδοχής θα οδηγούσε σε αποξένωση από την 

οικογένεια, η οποία σε περιστάσεις μετανάστευσης αποτελεί χώρο στήριξης ως προς τις 

ενδεχόμενες δυσκολίες και ασυμφωνίες που θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά στη νέα 

χώρα809,810. Το ότι στα δύο φύλα παρότι γενικά παρατηρούνται διαφορές ως προς την 

προσαρμογή στη νέα χώρα, αλλά όχι ως προς την ταύτιση και την περηφάνια για τη 

χώρα καταγωγής, έχει παρατηρηθεί και σε άλλες έρευνες811.  

Η ηλικία, όπως και στην περίπτωση των αποτελεσμάτων στους προηγούμενους 

παράγοντες, διαφοροποιεί τους μέσους όρους των παιδιών, με τον ίδιο τρόπο που τους 

διαφοροποιούσε και στους άλλους παράγοντες. Ήτοι, όσο τα παιδιά μεγαλώνουν και 

είναι κοντά στην εφηβεία, τόσο η ταύτιση με τη χώρα υποδοχής μειώνεται, με 

στατιστικά σημαντική διαφορά από τα μικρότερα παιδιά. Επιβεβαιώνεται με αυτό τον 

τρόπο από τα αποτελέσματα και αυτού του παράγοντα η μεγαλύτερη εγγύτητα που 

έχουν τα μεγαλύτερα παιδιά προς την εθνική  καταγωγή812,813, και ότι στο στάδιο της 

εφηβείας τείνουν να ταυτίζονται με την εθνική ομάδα, στοιχείο που συντελεί στην 

αποσαφήνιση των χαρακτηριστικών της ταυτότητάς τους814. 

Τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο, όσο αυξάνονται, τόσο μεγαλώνει και η ταύτιση 

των παιδιών με τη χώρα υποδοχής, αφού η μεταβλητή αυτή συσχετίζεται με θετικό και 

στατιστικά σημαντικό τρόπο με τον παράγοντα αυτό. Μάλιστα, τα χρόνια στο ελληνικό 

σχολείο ήταν και η μεταβλητή με το μεγαλύτερο και στατιστικά σημαντικό συντελεστή 

πρόβλεψης της δήλωσης «Νιώθω ότι είμαι Έλληνας». Το αποτέλεσμα αυτό ίσως δείχνει 

το μεγάλο μερίδιο που έχει ο σχολικός οργανισμός στο πώς διαμορφώνει 

υποκειμενικότητες. Και η ταύτιση με τη χώρα υποδοχής μεγαλώνει, όσο περισσότερα 

είναι τα χρόνια των παιδιών στο σχολείο, γιατί ο χώρος αυτός είναι ο πρώτος πλαισιακά 

 
808 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 461-469 
809 Βirman, D., & Ritzler-Taylor, T. (2007). Acculturation and Psychological Distress Among Adolescent Immigrants From the 
Former Soviet Union: Exploring the Mediating Effect of Family Relationships. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 
13(4), pp. 337-346 
810 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
811 Dion, K. K. (2006). On the Development of Identity: Perspectives From Immigrant Families. In Mahalingam, R (Ed). Cultural 
Psychology of Immigrants. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, pp. 299-314, σελ. 309 
812 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 461-469 
813 Μποζατζής, Ν. (2004). Κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις στην παιδική προκατάληψη. Στο ΙΜΕΠΟ, (2004). Τσαλίκογλου, Φ. 
& Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 33-43 
814 Λεζέ, Ε. (2008). Η διγλωσσική – διπολιτισμική ταυτότητα των Ελληνοποντίων παλιννοστούντων μαθητών: με βάση εμπειρική 
έρευνα. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 
6ος, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 227-238 
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δομημένος οργανισμός μέσα στον οποίο έρχονται σε επαφή με την κυρίαρχη 

κουλτούρα και λαμβάνουν διάφορες διαμεσολαβήσεις κάνοντας  υποκειμενοποιήσεις 

στοιχείων της815, δεδομένου ότι αποτελεί έναν από τους κυριότερους ιδεολογικούς 

μηχανισμούς του κράτους816. Τουτέστιν, το σχολείο εξυπηρετεί τον επιπολιτισμό μέσω 

της εκμάθησης της κυρίαρχης γλώσσας, των πολιτισμικών νοημάτων της χώρας 

υποδοχής και των νορμών της817. 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του παράγοντα «Ταύτιση με τη χώρα 

υποδοχής», προβάλλει και σε αυτό το σημείο τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στο 

εσωτερικό της ομάδας των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, τα οποία 

ανάλογα με κάποια διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά ταυτίζονται σε διαφορετικό 

βαθμό με τη χώρα υποδοχής.  

Και σε αυτή την περίπτωση μέσω των αποτελεσμάτων «διαφαίνεται» ίσως η 

πρόθεση των παιδιών να καθορίζονται διπολιτισμικά και να κάνουν διπλές ταυτίσεις 

σχετικά με τα διαθέσιμα προς αυτά πολιτισμικά πλαίσια, αφού ο βαθμός ταύτισής τους 

με τη χώρα υποδοχής καταγράφηκε να είναι σε μέτρια επίπεδα. Ως εκ τούτου, 

σημειώνεται η διαμεσολάβηση της διπλής ταύτισης των παιδιών κατά τη διαδικασία 

διαμόρφωσης της υποκειμενικότητάς τους στη χώρα υποδοχής.  

 

4.2.3.4.4 Παράγοντας «Υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης» 

 

Το αίσθημα της υποχρέωσης προς τη χώρα προέλευσης φαίνεται να είναι 

ανεπτυγμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό, αφού τα παιδιά παρουσίασαν πολύ ψηλό μέσο όρο 

στον παράγοντα αυτό. Οι ψηλοί μέσοι όροι σημειώθηκαν σε δηλώσεις όπως: «Είμαι 

περήφανος για τη χώρα των γονιών μου», «Πρέπει να ξέρω πράγματα για τη χώρα των 

γονιών μου», «Είναι σημαντικό να ξέρω πράγματα για τη χώρα των γονιών μου» και 

«Πηγαίνω στη χώρα των γονιών μου». Αυτά τα στοιχεία έχουν βρεθεί και σε άλλες 

έρευνες, στις οποίες διαφάνηκε ότι βασικές διαμεσολαβήσεις της ταυτότητας των 

μεταναστών αποτελούσαν  η διατήρηση συναισθηματικών συνδέσμων με τις χώρες 

 
815 Oikonomidoy, E. (2007). ‘I see myself as a different person who [has] acquired a lot …’: Somali female students’ journeys to 
belonging. Intercultural Education, 18 (1), pp. 15-27. 
816 Χατζησαββίδης, Σ. (2008). Παράγοντες που επηρεάζουν τη γλωσσική επάρκεια των μαθητών: Συμπεράσματα από μια «Μελέτη 
Περίπτωσης» (Case Study). Στο Τσοκαλίδου, Ρ., & Χατζησαββίδης, Σ. (Επιμ.). Κοινωνιογλωσσολογικές Αναζητήσεις. 
Θεσσαλονίκη: Βάνιας, σσ. 41-78, σ.45 
817 Trickett, E. J., & Birman, D. (2005). Acculturation, School Context, and School Outcomes: Adaptation Of Refugee Adolescents 
From The Former Soviet Union. Psychology in the schools, 42 (1), 27- 37 
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καταγωγής, κυρίως με άτομα της οικογένειας που έμειναν πίσω, με συχνά ταξίδια στη 

χώρα προέλευσης, καθώς και με τη διατήρηση δικτύων επαφής818,819.  

Το αίσθημα της υποχρέωσης προς τη χώρα καταγωγής ίσως εκδηλώνεται για να 

αντισταθμίσει το αίσθημα της ενοχής που πιθανόν να αναδύεται κατά τη διαδικασία 

επιπολιτισμού μέσω της υιοθέτησης συνηθειών, τρόπων σκέψης και πρακτικών της 

νέας κουλτούρας. Με άλλα λόγια, η πιθανή εγκατάλειψη κάποιων πολιτισμικών αξιών 

της χώρας καταγωγής, ίσως εκλαμβάνεται ως μη αφοσίωση προς αυτήν από μέρους των 

μεταναστών, και αποτελεί πιθανή αιτία απογοήτευσης των ατόμων του εθνικού 

περιβάλλοντος που προσδοκούν τη διατήρηση των αξιών αυτών, όπως είναι οι 

οικογένειες των παιδιών820,821. Κατ’ επέκταση, εκεί που παρατηρείται η υιοθέτηση 

συνηθειών της χώρας υποδοχής, όπως φάνηκε και στην παρούσα έρευνα να συμβαίνει, 

ίσως το αίσθημα της υποχρέωσης προς τη χώρα καταγωγής να μεγαλώνει για να 

αντισταθμίζει την ενοχή για τη μη αφοσίωση.  

Το πόσο μεγάλο είναι το αίσθημα της υποχρέωσης προς τη χώρα καταγωγής από το 

σύνολο των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, σημειώνεται και από το 

γεγονός ότι «επισκιάζει» τις κατηγορίες του φύλου, της ηλικίας και των χρόνων στο 

ελληνικό σχολείο, αφού δεν παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση των μέσων όρων 

των παιδιών ως προς την υποχρέωση που νιώθουν απέναντι στη χώρα καταγωγής  σε 

σχέση με αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

Κατά συνέπεια, όσο κι αν ανάλογα με το κάθε ξεχωριστό χαρακτηριστικό του κάθε 

παιδιού παρουσιάστηκε να υιοθετούνται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό συνήθειες 

της χώρας υποδοχής ή να διατηρούνται συνήθειες της χώρας προέλευσης ή να αλλάζει 

ο βαθμός ταύτισης με τη χώρα υποδοχής, παρατηρήθηκε να είναι κοινή η συμπεριφορά 

σχετικά με  τον παράγοντα αυτό, της υποχρέωσης προς τη χώρα καταγωγής.   

Επιπρόσθετα, τα ευρήματα αυτά, σχετικά τουλάχιστον με το φύλο,  συμφωνούν και 

με τα αποτελέσματα άλλης έρευνας η οποία αναφέρει ότι δεν παρατηρήθηκε διαφορά 

ως προς τη μεταβλητή αυτή, όταν επρόκειτο για περηφάνια για τη χώρα καταγωγής και  

ταύτιση με αυτή, αφού τα άτομα και των δύο φύλων έδειξαν ότι θεωρούσαν σε μεγάλο 

βαθμό σημαντική τη γνώση του εθνικού τους υπόβαθρου822. Επιπλέον, εντοπίζεται 

συμφωνία και με το εύρημα άλλης έρευνας, στην οποία αναφέρεται ότι συνήθως η 

 
818 Brodwin, P. (2003). Marginality and Subjectivity in the Haitian Diaspora. Anthropological Quarterly 76 (3), 383 -410. 
819 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
820Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63  
821 Maundeni, T. (2001). The Role of Social Networks in the Adjustment of African Students to British Society: Students’ 
perceptions. Race, Ethnicity and Education, 4 (3), pp. 253-276 
822 Dion, K., & Dion, K. (2004). Gender, immigrant generation and ethnocultural identity. Sex Roles: A Journal of Research. 
FindArticles.com. Διαθέσιμο στο: http://findarticles.com/p/articles/mi_m2294/is_5-6_50/ai_n6079154/  Ανασύρθηκε στις 26.04.09 
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κατηγορία της εθνικότητας επισκιάζει την κατηγορία του φύλου στις διάφορες 

έρευνες823. 

Τα άτομα που ανήκουν λοιπόν σε μειονότητες, ίσως με αυτή τη συμπεριφορά ως 

προς τον παράγοντα αυτό, θέλουν να τοποθετούν τους εαυτούς τους ψυχολογικά και 

κοινωνικά και στην εθνική τους ομάδα προσπαθώντας πιθανώς με αυτό τον τρόπο να 

συμφιλιώσουν τον τρόπο ζωής και τις αξίες των γονιών τους, με τις διαφορετικές αξίες 

της χώρας υποδοχής824,825. 

Η μόνη ανεξάρτητη μεταβλητή σε αυτό τον παράγοντα η οποία διαφοροποιεί με 

στατιστικά σημαντικό τρόπο τους μέσους όρους των παιδιών, είναι η χώρα γέννησης. 

Όσα παιδιά γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής είχαν χαμηλότερο μέσο όρο ως προς το 

αίσθημα της υποχρέωσης προς τη χώρα καταγωγής. Αυτό ίσως συμβαίνει γιατί τα 

παιδιά αυτά τείνουν να τοποθετούν τους εαυτούς τους πρωταρχικά στις νέες τους 

κοινωνικές συνθήκες, στον πολιτισμό και τη γλώσσα της νέας τους χώρας και 

δευτερευόντως σε αυτά της χώρας καταγωγής826.  

Βέβαια, μπορεί τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα να έχουν μικρότερο μέσο 

όρο από τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα καταγωγής, αλλά και αυτών, ο μέσος όρος 

είναι πολύ ψηλός (3,99) κάτι που δείχνει ότι έστω κι αν παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

προσαρμογή στη χώρα υποδοχής, το στοιχείο αυτό δε μειώνει την εγγύτητα που θέλουν 

να έχουν με την εθνική καταγωγή827. Έτσι, τα αποτελέσματα συμφωνούν και με 

αποτελέσματα άλλων ερευνών ως προς το ότι έστω και αν παρουσιαζόταν ταύτιση με 

τις χώρες υποδοχής, ειδικά με την αύξηση του χρόνου παραμονής σε αυτές, αυτό δεν 

είχε τη συνέπεια να μειωθεί το αίσθημα της υποχρέωσης προς τη χώρα καταγωγής και 

της ανάγκης ύπαρξης συναισθηματικών δεσμών με αυτή828,829.  

Κατά συνέπεια, σημειώνεται άλλη μια διαμεσολάβηση και ένα χαρακτηριστικό της 

υποκειμενικότητας των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες. Αυτό αφορά το 

αίσθημα της υποχρέωσης που νιώθουν προς τις χώρες καταγωγής, το οποίο και 

διαμεσολαβεί προς την ανάπτυξη των ιδιαίτερων υποκειμενικοτήτων τους. 

 

 
823 Seeberg, M., L. (2006). Book Review: Gender, Ethnicity and Positioning in Processes of Subjectification. European Journal of 
Women’ s Studies, 13 (1), pp. 66-68 
824 Kwong-Liem, K. K. (2000). The Internal – External Ethnic Identity Measure: Factor – Analytic Structures Based On A Sample 
of Chinese Americans. Educational and Psychological Measurement, 60 (1), 142-152.  
825 Μούσουρου, Λ. (2006). Παιδιά παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο ελληνικό σχολείο. Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, 
Δ.  (Επιμ.). Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 211-244 
826 Leonard, K. (2007). “The Second Generation: Questions and Answers.” Keynote address at the international Conference 
“Globalization and diaspora”, Centre for the Study of Indian Diaspora and the Department of Sociology. University of Hyderabad 
827 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
828 Birman, D., & Trickett, E. J. (2001). Cultural Transitions in First-Generation Immigrants. Acculturation of Soviet Jewish 
Refugee Adolescents and Parents. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(4), pp. 456-477 
829 Hurh, W. M., & Kim, K. C. (1983). Adhesive sociocultural adaptation of Korean immigrants in the U.S. : An alternative strategy 
of minority adaptation. International Migration Review, 18 (2), pp. 188-216. 
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4.2.3.4.5 Παράγοντες «Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής» και 

«Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής» 

 

Ο ψηλός μέσος όρος που εμφανίζουν τα παιδιά στον παράγοντα της θετικής 

πρόσληψης συνθηκών και ο χαμηλός στον παράγοντα της αρνητικής πρόσληψης των 

συνθηκών στη νέα χώρα, δείχνει ότι προσλαμβάνουν θετικά τις συνθήκες στη χώρα 

υποδοχής, ή τουλάχιστον δηλώνουν έτσι. Δηλαδή, υπάρχει η πιθανότητα τα παιδιά να 

μη βλέπουν τόσο θετικά τις συνθήκες στη χώρα υποδοχής, αλλά όπως βρέθηκε και στα 

πορίσματα άλλης έρευνας, έστω κι αν νιώθουν να στιγματίζονται, δεν το αναφέρουν, 

για να μην απομακρύνονται από τις πρακτικές και τα άτομα της χώρας υποδοχής830. 

Επιπλέον, η θετική πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα υποδοχής πιθανόν να 

εμφανίζεται λόγω της μεγάλης θέλησης των μεταναστών να πετύχουν τη βελτίωση των 

όρων ζωής τους σε αυτή, κάτι που ήταν και το κίνητρο εξ’ αρχής της εγκατάστασής 

τους στη χώρα υποδοχής. Έτσι, η αρνητική πρόσληψη των συνθηκών στη νέα χώρα 

ίσως να εμπεριείχε τη διάψευση αυτών των προσδοκιών.  

Όσον αφορά τις δηλώσεις του παράγοντα της θετικής πρόσληψης των συνθηκών στη 

νέα χώρα, το χαμηλότερο μέσο όρο τα παιδιά τον είχαν στη δήλωση «Τα παιδιά από 

την Ελλάδα συμπαθούν τα παιδιά από άλλη χώρα». Αντίστοιχα, στον παράγοντα της 

αρνητικής πρόσληψης συνθηκών στη νέα χώρα η δήλωση με τον ψηλότερο μέσο όρο 

ήταν «Τα παιδιά από την Ελλάδα πιστεύουν ότι είμαι διαφορετικός». Στο Β’ μέρος του 

ερωτηματολογίου για τα γηγενή παιδιά, είχε βρεθεί ότι τα παιδιά από την Ελλάδα, 

θεωρούν σε κάποιο βαθμό διαφορετικά τα παιδιά από άλλες χώρες και φάνηκε να έχουν 

μέτρια θετική στάση απέναντί τους. Τώρα, στο μέρος που αφορά τα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, εντοπίζεται να έχουν ένα «μέτριο» μέσο όρο ως προς 

το πώς βλέπουν να τους αντιμετωπίζουν τα γηγενή παιδιά. Οι μέτριοι μέσοι όροι και 

στις δύο αυτές περιπτώσεις, είτε δείχνουν να μην υπάρχουν προβλήματα ως προς τις 

σχέσεις των δύο ομάδων παιδιών είτε αν υπάρχουν, αυτά δεν αναφέρονται. Στο σημείο 

αυτό παρατηρείται ότι η διαμεσολάβηση της στάσης των γηγενών προς τα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες όπως την εκφράζουν τα ίδια τα γηγενή παιδιά, αλλά 

και όπως την αντιλαμβάνονται τα παιδιά από άλλες χώρες, δεν είναι πολύ ξεκάθαρη 

μέσω των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων. Τα στοιχεία από τις συνεντεύξεις 

πιθανόν να δώσουν απαντήσεις ως προς αυτό τον προβληματισμό.  

 
830 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
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Ως προς τις μεταβλητές που μελετήθηκε αν διαφοροποιούν τους μέσους όρους των 

παιδιών στον παράγοντα αυτό, φάνηκε ότι η χώρα γέννησης είναι μία από αυτές. Τα 

παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα είχαν ψηλότερους μέσους όρους με στατιστικά 

σημαντική διαφορά από τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες προέλευσης στον 

παράγοντα της θετικής πρόσληψης και μικρότερο στον παράγοντα της αρνητικής 

πρόσληψης των συνθηκών στη νέα χώρα. Το ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα 

υποδοχής προσλαμβάνουν θετικότερα τις συνθήκες σε αυτήν, ίσως οφείλεται στο 

γεγονός ότι έχουν υποκειμενοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τα διάφορα στοιχεία της 

κουλτούρας της και λόγω αυτού, ίσως να μη δέχονται στον ίδιο βαθμό τις διακρίσεις 

και τα στερεότυπα από την πλειοψηφική ομάδα831.  

Το φύλο των παιδιών διαφοροποιεί τις δηλώσεις τους και στους δύο παράγοντες, με 

τα κορίτσια να παρουσιάζουν ψηλότερο μέσο όρο στη θετική πρόσληψη των συνθηκών 

και χαμηλότερο στην αρνητική. Στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει μόνο στο 

δεύτερο παράγοντα (της αρνητικής πρόσληψης). Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα 

και με τα αποτελέσματα άλλης έρευνας, όπου αναφέρθηκε ότι γενικά τα κορίτσια ήταν 

πιο θετικά και στην ανάπτυξη σχέσεων με άτομα της χώρας υποδοχής και στο θέμα της 

ένταξης στα κοινωνικά τους πλαίσια (ειδικότερα στο σχολείο), συγκριτικά με τα αγόρια 

από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες832. 

Η τάξη φοίτησης διαφοροποιεί τις θετικές και τις αρνητικές προσλήψεις των παιδιών 

για τη χώρα υποδοχής, αφού τα μεγαλύτερα παιδιά εμφάνισαν χαμηλότερους μέσους 

όρους από τα μικρότερα, με στατιστικά σημαντική διαφορά στον παράγοντα της 

θετικής πρόσληψης των συνθηκών στη νέα χώρα. Στον παράγοντα της αρνητικής 

πρόσληψης συνθηκών, δε, η ηλικία ήταν η μεταβλητή με τον πιο μεγάλο και θετικό 

συντελεστή πρόβλεψης του παράγοντα αυτού, δηλαδή φάνηκε η τάση όσο μεγαλώνει η 

ηλικία, τόσο να μεγαλώνει και η αρνητική πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής.  Το γεγονός αυτό ίσως οφείλεται στη μεγαλύτερη ταύτιση που δείχνουν τα 

μεγαλύτερα παιδιά με τη χώρα καταγωγής, αλλά και στο στάδιο της ηλικίας στην οποία 

βρίσκονται, όπου οι γενικότερες εκτιμήσεις για τον κόσμο είναι πιο αρνητικές833,834. 

 
831 Chia, A.L., & Costigan, C.L. (2002). Multidimensional and orthogonal approaches to ethnic identity and acculturation. Poster 
presented at the 63rd Canadian Psychological Association annual meeting, Vancouver, Canada.  
832 Lee, S. J. (2005). Up against whiteness: race, school and immigrant youth. New York: Teachers college press: στο Lee, S., J. 
(2006). Additional complexities: social class, ethnicity, generation, and gender in Asian American student experiences. Race 
Ethnicity and Education, Vol.9(1), pp. 17-28 
833 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 
834 Μούσουρου, Λ. (2006). Παιδιά παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο ελληνικό σχολείο. Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, 
Δ.  (Επιμ.). Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 211-244 
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Με την παρουσίαση των δύο παραγόντων αναφορικά με το πώς τα παιδιά 

προσλαμβάνουν τις συνθήκες στη νέα χώρα, εντοπίστηκαν διαφοροποιήσεις ως προς 

την αντίληψή τους αυτή, ανάλογα με κάποια χαρακτηριστικά. Οι προσλήψεις των 

παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες για τις συνθήκες στη νέα χώρα 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χώρα γέννησης, το φύλο και την ηλικία τους.  

 

4.2.4 Αποτελέσματα Γ’ μέρους του ερωτηματολογίου για εκπαιδευτικούς 

 

Στο τέλος κάθε δοθέντος ερωτηματολογίου υπήρχε ένα μέρος για συμπλήρωση από 

τον/την εκπαιδευτικό της τάξης. Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός συμπλήρωνε ένα ενδεικτικό 

βαθμό σε δεκαβάθμια κλίμακα στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά καθώς και ένα 

χαρακτηρισμό («Πάρα πολύ καλή», «Πολύ Καλή», «Αρκετά Καλή», «Λίγο Καλή» και 

«Καθόλου Καλή») σε πενταβάθμια κλίμακα για τη συμπεριφορά και την προσαρμογή 

του κάθε παιδιού στο σχολείο.  

 

4.2.4.1 Συσχέτιση απόψεων εκπαιδευτικών και μαθητών για τη σχολική επίδοση 

των μαθητών 

 

Ένας από τους στόχους ύπαρξης των ερωτήσεων προς τους εκπαιδευτικούς είναι η 

διερεύνηση της συσχέτισης της άποψής τους για το κάθε παιδί με την άποψη του ίδιου 

του παιδιού, ώστε να αυξάνεται η αξιοπιστία των απαντήσεων. Κατά συνέπεια, 

διερευνήθηκε η συσχέτιση των δηλώσεων των εκπαιδευτικών με κάποιες από τις 

δηλώσεις που συμπλήρωσαν οι μαθητές/τριες. 

Οι βαθμοί που σημείωσαν οι εκπαιδευτικοί στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά 

συσχετίστηκαν με τις δηλώσεις του Α’ μέρους του ερωτηματολογίου «Είμαι καλός στα 

μαθήματα του σχολείου» και «Ο δάσκαλός μου πιστεύει ότι είμαι καλός μαθητής», για 

να διαφανεί αν η άποψη των παιδιών συμπίπτει ή όχι με αυτή των εκπαιδευτικών. Ο 

πίνακας 103 δείχνει τη συσχέτιση των μεταβλητών αυτών.  

Οι συσχετίσεις ανάμεσα στο πώς οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τα παιδιά με το πώς 

τα παιδιά αξιολογούν τον εαυτό τους, είναι ψηλές και στατιστικά σημαντικές. Οι 

θετικές και ψηλές αυτές φορτίσεις δείχνουν ότι όσο πιο θετικά αξιολογούν οι μαθητές 

και οι μαθήτριες τον εαυτό τους, τόσο θετική είναι και η αξιολόγησή τους από τους 

εκπαιδευτικούς. 
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Πίνακας 103: Συσχετίσεις βαθμών των εκπαιδευτικών με δηλώσεις των 

μαθητών/τριών 

 
Βαθμοί εκπαιδευτικών Είμαι καλός στα μαθήματα του 

σχολείου 
Ο δάσκαλός μου πιστεύει ότι 

είμαι καλός μαθητής 
Βαθμός Γλώσσας 0,54** 0,46** 

Βαθμός Μαθηματικών 0,54** 0,46** 

  **p<0,01 

 

Ακόμα, η πεποίθηση των μαθητών/τριών ως προς το τι πιστεύει ο εκπαιδευτικός γι’ 

αυτούς με την πραγματική, εμφανίζεται να έχει ψηλή και στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση. 

 

4.2.4.2 Συσχέτιση απόψεων εκπαιδευτικών και μαθητών για τη συμπεριφορά και 

την προσαρμογή των μαθητών στο σχολείο 

 

Από τους εκπαιδευτικούς ζητήθηκε να δηλώσουν τη συμπεριφορά και την 

προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο. Για να διαφανεί αν η γνώμη τους σε αυτούς τους 

τομείς συμπίπτει με τη γνώμη των παιδιών, έγιναν συσχετίσεις με τις δηλώσεις του Α’ 

μέρους, «Νιώθω ευχαριστημένος με τον εαυτό μου», «Όταν αναλαμβάνω κάτι τα 

καταφέρνω», «Νιώθω ωραία στο σχολείο. Η ανάλυση έδωσε πάλι θετικές και 

στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις, όπως φαίνονται στον πίνακα 104. 

 

Πίνακας 104: Συσχετίσεις δηλώσεων των εκπαιδευτικών με δηλώσεις των 

μαθητών/τριών 

 
Δηλώσεις 

εκπαιδευτικών 
Νιώθω ευχαριστημένος 

με τον εαυτό μου 
Όταν αναλαμβάνω 
κάτι τα καταφέρνω 

Νιώθω ωραία στο 
σχολείο 

Συμπεριφορά μαθητή 0,20** 0,13** 0,17** 

Προσαρμογή στο 

σχολείο 

0,23** 0,14** 0,18** 

p<0,01 

 

4.2.4.3 Σύγκριση των δηλώσεων των εκπαιδευτικών για κάθε ομάδα παιδιών  

 

Ένας άλλος στόχος ύπαρξης του μέρους των ερωτήσεων για τους εκπαιδευτικούς 

ήταν και η σύγκριση των δύο ομάδων παιδιών (γηγενή παιδιά και παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων) ως προς τη γνώμη αυτών.  
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Αρχικά έγινε σύγκριση της γνώμης των εκπαιδευτικών στους μέσους όρους που 

δίνουν στα παιδιά της κάθε ομάδας. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης αυτής 

παρουσιάζονται στον πίνακα 105.  

 

Πίνακας 105: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων των εκπαιδευτικών για την 

κάθε ομάδα 

 

 Παιδιά με ελληνική 
καταγωγή* 

Παιδιά με καταγωγή 
από άλλη χώρα** 

  

 Mean SD Mean SD t p 

Βαθμός Γλώσσας 7,95 2,08 6,83 1,99 11,71 0,00 

Βαθμός Μαθηματικών 7,82 2,11 6,94 2,08 8,99 0,00 

Συμπεριφορά μαθητή 4,34 0,88 4,11 0,98 5,21 0,00 

Προσαρμογή στο σχολείο  4,35 0,90 4,06 1,00 6,58 0,00 

     *Ν=910 **Ν=910 

 

Στον πίνακα 103 φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί σε δεκαβάθμια κλίμακα βαθμολογούν 

τους/τις γηγενείς μαθητές/ριες στο μάθημα της Γλώσσας με μέσο όρο 7,95 με μεγάλη 

όμως τυπική απόκλιση 2,08, ενώ τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες με 

6,83 με μεγάλη, πάλι, τυπική απόκλιση. Οι διαφορές αυτές όπως και οι διαφορές στους 

μέσους όρους σε δεκαβάθμια κλίμακα στο μάθημα των Μαθηματικών είναι στατιστικά 

σημαντικές. Σε πενταβάθμια κλίμακα, οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν ότι τα γηγενή 

παιδιά παρουσιάζουν καλύτερη συμπεριφορά και προσαρμογή στο σχολείο από τα 

παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, αφού οι μέσοι όροι των πρώτων είναι 

ψηλότεροι και με στατιστικά σημαντική διαφορά από τους δεύτερους.  

 

4.2.4.4 Ανεξάρτητες μεταβλητές και δηλώσεις εκπαιδευτικών 

 

Αναλύσεις στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών έγιναν και όσον αφορά την επίδραση 

των ανεξάρτητων μεταβλητών στην κάθε ομάδα, για να διαφανεί αν αυτές τις 

διαφοροποιούν, και με ποιο τρόπο. 

 

4.2.4.4.1 Ανεξάρτητη μεταβλητή «φύλο» 

 

Αρχικά, και για τις δύο ομάδες, εξετάστηκε η επίδραση του φύλου. Έτσι, οι μέσοι 

όροι που δίνουν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με το φύλο των παιδιών στην κάθε ομάδα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 106. 
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Πίνακας 106: Σύγκριση των μέσων όρων στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών ως 

προς το φύλο για τις δύο ομάδες 

 

  Παιδιά με ελληνική 
καταγωγή* 

Παιδιά με καταγωγή από 
άλλη χώρα** 

 Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρι 1 7,75 2,15 6,42 1,99 Βαθμός Γλώσσας 
Κορίτσι 2 8,15 1,99 

-2,89 0,00 
7,24 1,92 

-6,29 0,00 

Αγόρι 7,71 2,19 6,69 2,10 Βαθμός Μαθηματικών  
Κορίτσι 7,94 2,02 

-1,69 0,09 
7,18 2,04 

-3,53 0,00 

Αγόρι 4,15 0,96 3,82 1,07 Συμπεριφορά μαθητή 
Κορίτσι 4,53 0,75 

-6,51 0,00 
4,40 0,79 

-9,34 0,00 

Αγόρι 4,24 0,97 3,82 1,05 Προσαρμογή στο 
σχολείο Κορίτσι 4,47 0,82 

-3,94 0.00 
4,30 0,89 

-7,39 0,00 

*Ν1=453, *Ν2=457,  p<0,01 

**N1=453, **N2=457 

 

Όπως καταγράφεται στον πίνακα 106, και στις δύο ομάδες, οι εκπαιδευτικοί 

αξιολογούν με μεγαλύτερους μέσους όρους τα κορίτσια στα μαθήματα της Γλώσσας 

και των Μαθηματικών. Για την ομάδα των γηγενών παιδιών, η διαφορά είναι 

στατιστικά σημαντική μόνο στο μάθημα της Γλώσσας, ενώ για τα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές και στα δύο 

μαθήματα.  

Πρόσθετα, ψηλότερους μέσους όρους εμφανίζονται να έχουν τα κορίτσια έναντι των 

αγοριών και στη συμπεριφορά και την προσαρμογή τους στο σχολείο, σύμφωνα με τις 

δηλώσεις των εκπαιδευτικών, με τις διαφορές τους από αυτά να είναι στατιστικά 

σημαντικές.  

 

4.2.4.4.2 Ανεξάρτητη μεταβλητή «τάξη φοίτησης» 

 

Στη συνέχεια, εξετάζεται το πώς οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται 

ανάλογα με την τάξη φοίτησης των παιδιών των δύο ομάδων. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης φαίνονται στον πίνακα 107. 

Ο πίνακας 107 δείχνει ότι σε όλες τις μεταβλητές που απάντησαν οι εκπαιδευτικοί, 

δηλαδή στους βαθμούς Γλώσσας και Μαθηματικών (σε δεκαβάθμια κλίμακα) και στη 

συμπεριφορά και την προσαρμογή των μαθητών/τριών (πενταβάθμια κλίμακα), οι 

μέσοι όροι και στις δύο ομάδες παιδιών και των τεσσάρων αυτών μεταβλητών 

χαμηλώνουν όσο τα παιδιά μεγαλώνουν τάξη φοίτησης, και μάλιστα με στατιστικά 

σημαντικές διαφορές σε όλες τις περιπτώσεις.  
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Πίνακας 107: Σύγκριση των μέσων όρων στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών ως 

προς την τάξη φοίτησης για τις δύο ομάδες 

 
  Παιδιά με ελληνική καταγωγή* Παιδιά με καταγωγή από άλλη 

χώρα** 
 Τάξη Mean SD F p Mean SD F p 

Ε 1 8,88 1,41 7,51 1,95 
Στ 2 8,90 1,42 7,29 1,87 
Α 3 6,57 2,39 6,06 1,89 

 
Βαθμός Γλώσσας 

Β 4 6,92 1,90 

 
109,38 

 
0,00 

6,15 1,82 

 
35,32 

 
0,00 

Ε 8,72 1,51 7,58 2,04 
Στ 8,74 1,48 7,58 1,83 
Α 6,60 2,40 6,28 1,94 

 
Βαθμός Μαθηματικών 

Β 6,70 1,99 

 
95,21 

 
0,00 

5,92 2,02 

 
43,72 

 
0,00 

Ε 4,61 0,74 4,37 0,93 
Στ 4,52 0,79 4,28 0,94 
Α 4,19 0,89 3,89 1,03 

 
Συμπεριφορά μαθητή 

Β 3,91 0,97 

 
31,13 

 
0,00 

3,78 0,92 

 
20,23 

 
0,00 

 

Ε 4,60 0,73 4,35 0,88 
Στ 4,62 0,69 4,30 0,91 
Α 4,13 0,95 3,79 1,08 

 
Προσαρμογή στο 
σχολείο  

Β 3,90 1,07 

 
38,52 

 
0,00 

3,64 0,99 

 
30,00 

 
0,00 

*Ν1=251, *Ν2=263, *Ν3=206, *Ν4=190, p<0,01  **Ν1=251, **Ν2=263, **Ν3=206, **Ν4=190 
 

 

4.2.4.4.3 Ανεξάρτητη μεταβλητή «επάγγελμα πατέρα» 

 

Η επόμενη ανάλυση αφορά την εξέταση της διαφοροποίησης των δηλώσεων των 

εκπαιδευτικών ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα των παιδιών των δύο ομάδων. Τα 

αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης παρουσιάζονται στον πίνακα 108. 

Στον πίνακα 108 φαίνεται ότι στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους 

των δηλώσεων των εκπαιδευτικών υπάρχουν μόνο στα γηγενή παιδιά.  Αυτά τα οποία 

δήλωσαν ότι ο πατέρας τους εργάζεται κάπου που απαιτείται πτυχίο, έχουν ψηλότερους 

μέσους όρους σε όλες τις μεταβλητές. Αυτό συμβαίνει και για τα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, μόνο που οι διαφορές σε αυτή την περίπτωση δεν 

είναι στατιστικά σημαντικές.  
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Πίνακας 108: Σύγκριση των μέσων όρων στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών ως 

προς το επάγγελμα πατέρα για τις δύο ομάδες 

 
  Παιδιά με ελληνική καταγωγή Παιδιά με καταγωγή από άλλη 

χώρα 
 Εργασία Mean SD F p Mean SD F p 

Χειρωνακτική 7,99 1,95 6,82 2,00 
Καμία 7,64 1,78 6,34 1,92 

Απαιτεί πτυχίο 8,45 2,01 7,40 2,01 

 
Βαθμός Γλώσσας 

Όχι χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 

7,58 2,19 

 
8,40 

 
0,00 

7,10 1,94 

 
1,60 

 
0,18 

Χειρωνακτική 7,82 1,99 6,92 2,10 
Καμία 7,50 2,17 6,62 2,10 

Απαιτεί πτυχίο 8,34 2,06 7,50 2,01 

 
Βαθμός 
Μαθηματικών 

Όχι χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 

7,48 2,19 

 
7,92 

 
0,00 

7,11 1,92 

 
0,89 

 
0,44 

Χειρωνακτική 4,28 0,93 4,12 0,98 
Καμία 4,21 0,97 3,90 1,14 

Απαιτεί πτυχίο 4,53 0,76 4,15 0,98 

 
Συμπεριφορά 
μαθητή 

Όχι χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 

4,28 0,89 

 
4,73 

 
0,00 

4,08 0,95 

 
0,548 

 
 

 
0,64 

Χειρωνακτική 4,26 0,94 4,06 1,00 
Καμία 4,14 0,94 3,84 1,16 

Απαιτεί πτυχίο 4,57 0,78 4,15 0,93 

 
Προσαρμογή στο 
σχολείο  

Όχι χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 

4,31 0,93 

 
6,36 

 
0,00 

 
 4,07 0,99 

 
0,56 

 
0,64 

*Ν1=328, *Ν2=14, *Ν3=237, *Ν4=332, p<0,05 

**Ν1=788, **Ν2=32, **Ν3=20, **Ν4=70 

 

4.2.4.4.4 Ανεξάρτητη μεταβλητή «χώρα γέννησης» 

 

Μια ανεξάρτητη μεταβλητή που αφορά μόνο τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες είναι η χώρα γέννησής τους. Η εξέταση του κατά πόσο αυτή η 

μεταβλητή διαφοροποιεί τους μέσους όρους στους βαθμούς για τη Γλώσσα, τα 

Μαθηματικά, τη συμπεριφορά και την προσαρμογή στο σχολείο ανάλογα με την κρίση 

των εκπαιδευτικών φαίνεται στον πίνακα 109. 

Στον πίνακα 109 παρατηρείται ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα έχουν 

ψηλότερους βαθμούς στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά από τα παιδιά που γεννήθηκαν 

σε άλλη χώρα, και μάλιστα με στατιστικά σημαντικές διαφορές. Ακόμα, 

παρουσιάζονται να έχουν καλύτερη προσαρμογή και καλύτερη συμπεριφορά, αφού οι 

μέσοι όροι τους διαφέρουν μεν λίγο από τους μέσους όρους των παιδιών που 

γεννήθηκαν σε άλλη χώρα, αλλά η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική 

 

 

 

 



 271

 

Πίνακας 109: Σύγκριση μέσων όρων στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών ως προς τη 

χώρα γέννησης για τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

 
 Χώρα γέννησης Mean SD t p 

Ελλάδα* 7,38 1,86 Βαθμός γλώσσας 
Άλλη** 6,56 2,00 

5,95 0,00 

Ελλάδα 7,33 1,90 Βαθμός μαθηματικών 
Άλλη 6,74 2,15 

4,15 0,00 

Ελλάδα 4,29 0,92 Συμπεριφορά μαθητή 
Άλλη 4,02 1,00 

3,86 0,00 

Ελλάδα 4,25 0,96 Προσαρμογή στο σχολείο 
Άλλη 3,96 1,01 

0,28 0,00 

*Ν=306, **Ν=604 

 

4.2.4.5 Ερμηνεία αποτελεσμάτων Γ’ μέρους ερωτηματολογίων 

 

Στα δύο προηγούμενα μέρη των ερωτηματολογίων είχε «δοθεί λόγος» στα γηγενή 

παιδιά και στα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες ώστε να διαφανούν οι 

απόψεις και οι στάσεις τους στα διάφορα θέματα που μελετά η παρούσα έρευνα. Στο 

παρόν μέρος  δίνεται λόγος στους εκπαιδευτικούς των παιδιών, ώστε να διασταυρωθούν 

οι απόψεις τους για συγκεκριμένες πτυχές της υποκειμενικότητας των μαθητών/τριών 

τους με τις απόψεις των τελευταίων, για να διασφαλιστεί με αυτό τον τρόπο η 

περαιτέρω αξιοπιστία.  

Επιπρόσθετα, ο λόγος στους εκπαιδευτικούς δίνεται, επειδή η γνώμη τους για τα 

παιδιά και τις ικανότητές τους υποκειμενοποιείται από  αυτά, και αποτελεί μια πολύ 

βασική διαμεσολάβηση στη διαμόρφωση της υποκειμενικότητάς τους.  

 

4.2.4.5.1. Σύγκριση των εκτιμήσεων των εκπαιδευτικών για τους/τις γηγενείς 

μαθητές/τριες και μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στη Γλώσσα, 

τα Μαθηματικά, τη συμπεριφορά και την προσαρμογή στο σχολείο 

 

Στο μάθημα της Γλώσσας, στο μάθημα των Μαθηματικών, στη συμπεριφορά αλλά 

και την προσαρμογή στο σχολείο, τα γηγενή παιδιά βαθμολογήθηκαν με ψηλότερους 

βαθμούς συγκριτικά με τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, με τη διαφορά να 

είναι στατιστικά σημαντική σε όλες τις περιπτώσεις. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται 

και από τα στοιχεία άλλων ερευνών, που έδειξαν ότι συνήθως τα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες έχουν χαμηλότερους βαθμούς στη Γλώσσα και τα 
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Μαθηματικά συγκρινόμενα με τα γηγενή παιδιά835 836,837, καθώς και χειρότερη 

προσαρμογή στο σχολείο838.  

Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει το θέμα των ανισοτήτων στην εκπαίδευση, αλλά με 

άλλους όρους839,840. Τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες βαθμολογούνται 

στα ίδια μαθήματα που σχεδιάστηκαν να διδάσκονται σε παιδιά που τα ελληνικά είναι η 

πρώτη τους γλώσσα, σε ένα μονογλωσσικά και μονοπολιτισμικά διαμορφωμένο 

σύστημα, και με τους ίδιους όρους. Οι εκπαιδευτικοί, συνεπώς, βαθμολογούν τα παιδιά 

αυτά συγκριτικά με τη γενική επίδοση και το γενικό επίπεδο της τάξης, χωρίς να 

λαμβάνουν υπόψη την προσωπική ιστορία, τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει το καθένα, σε όλα τα επίπεδα841. 

Στο σημείο αυτό εμφανίζεται η διαμεσολάβηση της γνώμης των εκπαιδευτικών ως 

προς τις ικανότητες των παιδιών στα μαθήματα αλλά και στη γενικότερη προσαρμογή 

στις νόρμες και τις απαιτήσεις του σχολικού χώρου. Η διαμεσολάβηση αυτή αφορά τη 

βαθμολόγηση με χαμηλότερους βαθμούς των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες συγκριτικά με τα γηγενή παιδιά, και ότι τα παιδιά αυτά υποκειμενοποιούν τη 

γνώμη και τη στάση αυτή, η οποία θα αποτελέσει ένα από τα στοιχεία της 

διαμορφούμενης υποκειμενικότητάς τους.  

 

4.2.4.5.2. Σύγκριση των εκτιμήσεων των εκπαιδευτικών για τους γηγενείς 

μαθητές/τριες και τους μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ως προς 

το φύλο 

 

Τα κορίτσια και στις δύο ομάδες παιδιών (παιδιά γηγενών και παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων) βαθμολογήθηκαν με ψηλότερους βαθμούς και στα μαθήματα 

της Γλώσσας και των Μαθηματικών, αλλά και στη συμπεριφορά και την προσαρμογή  

στο σχολείο, με τις διαφορές από τα αγόρια να είναι στατιστικά σημαντικές σχεδόν σε 

όλες τις περιπτώσεις.  

 
835 Γεωργογιάννης, Π., & Μπομπαρίδου, Χ. (2007). Οι επιδόσεις μαθητών μειονοτικών ομάδων σε σχέση με τους Έλληνες μαθητές 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία 
και έρευνα: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 5ος, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 330-345.  
836 Gillborn, D. & Gipps, C.  (1996). Recent research on the achievements of ethnic minority pupils. London: OFSTED 
837 PISA (2003). Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003. 
Διαθέσιμο στο:  www.pisa.oecd.ogr. Ανασύρθηκε στις  1.07.06 
838Motti-Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., Obradovic, J., & Masten, A., S. (2008). Acculturation and adaptation of immigrant 
adolescents in Greek urban schools. International Journal of Psychology, 43 (1), pp. 45-38, p. 55 
839 Ανδρούσου, Α., Ασκούνη, Ν., Μάγος, Κ., & Χρηστίδου-Λιοναράκη, Σ. (2001). Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και 
Κοινωνικές Ανισότητες. Τόμος Β: Εθνοπολιτισμικές διαφορές στην Εκπαίδευση. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  
840 Youdell, D. (2006). Subjectivation and performative politics-Butler thinking Althusser and Foucault: intelligibility, agency and 
the raced-nationed-religioned subjects of education. British Journal of Sociology of Education, 27 (4), pp. 511-528 
841 Ευαγγέλου, Ο., & Παλαιολόγου, Ν. (2007). Διαπολιτισμική παιδαγωγική. Εκπαιδευτικές, διδακτικές και ψυχολογικές 
προσεγγίσεις. Αθήνα: Περιβολάκι και Ατραπός  
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Το ότι τα κορίτσια βαθμολογήθηκαν ψηλότερα από τα αγόρια και στις δύο ομάδες 

παιδιών, ίσως οφείλεται στο ότι οι στρατηγικές ένταξης στο κοινωνικό περιβάλλον που 

συνήθως εφαρμόζουν συγκριτικά με τα αγόρια είναι πιο ήπιες, πιο συμμορφωμένες στα 

διάφορα πλαίσια842 και ανταποκρίνονται έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό στις επιταγές 

κοινωνικοποίησης στο σχολικό πλαίσιο. Συνήθως, τα κορίτσια διαθέτουν αυτά τα 

χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι κοινωνικοποιούνται με τρόπο ώστε να είναι πιο 

συμμορφωμένα και με μεγαλύτερη έφεση στην ελεγχόμενη συμπεριφορά και την 

υπακοή843. Ως προς τη γλωσσική επάρκεια των κοριτσιών σε σύγκριση με τα αγόρια, 

έχει βρεθεί και σε άλλες έρευνες ότι είναι αναπτυγμένη σε μεγαλύτερο βαθμό844.  

Όσον αφορά συγκεκριμένα τα κορίτσια από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, 

συγκριτικά με τα αγόρια της ίδιας ομάδας, οι ψηλότεροι βαθμοί  επιβεβαιώνουν και τα 

πορίσματα άλλων ερευνών, στις οποίες βρέθηκε ότι είναι πιο φιλόδοξα, έχουν 

υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδιώξεις και προσδοκίες, καλύτερη σχολική προσαρμογή 

και ψηλότερες επιδόσεις συγκριτικά με τα αγόρια σε συνθήκες μετανάστευσης845, ,846 847. 

Αυτό ίσως συμβαίνει γιατί μπορούν να ενσωματώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό στη 

χώρα υποδοχής σε σχέση με τα αγόρια848, τα οποία συνήθως επιδεικνύουν περισσότερο 

επικίνδυνες συμπεριφορές849 και είναι ίσως αυτό που κάνει τους εκπαιδευτικούς να τα 

βαθμολογούν με χαμηλότερους βαθμούς όσον αφορά τη συμπεριφορά συγκριτικά με τα 

κορίτσια.  

 

4.2.4.5.3. Σύγκριση των εκτιμήσεων των εκπαιδευτικών για τους γηγενείς 

μαθητές/τριες  και τους μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ως προς 

την τάξη φοίτησης  

 

Οι εκπαιδευτικοί του γυμνασίου βαθμολογούν πιο αυστηρά τα παιδιά συγκριτικά με 

τους εκπαιδευτικούς του δημοτικού, αφού οι βαθμοί σε όλους τους τομείς (Γλώσσα, 

 
842 Kruger, D., Reischl, T., & Zimmerman, M.A. (2008). Time Perspective as a Mechanism for Functional Developmental 
Adaptation. Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology, 2 (1), pp. 1-22. 
843 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 
844 Χατζησαββίδης, Σ. (2008). Παράγοντες που επηρεάζουν τη γλωσσική επάρκεια των μαθητών: Συμπεράσματα από μια «Μελέτη 
Περίπτωσης» (Case Study). Στο Τσοκαλίδου, Ρ., & Χατζησαββίδης, Σ. (Επιμ.). Κοινωνιογλωσσολογικές Αναζητήσεις. 
Θεσσαλονίκη: Βάνιας, σσ. 41-78, σ.43 
845 Portes, A., & Rumbaut, R. G. (Eds.). (2001). Legacies: The story of the immigrant second generation. Berkeley, CA: University 
of California Press. 
846 Qin Hillard, D. B. (2003). Gendered expectations and gendered experiences: Immigrant students’ adaptation in schools. New 
Directions for Youth Development, 100, pp. 91-110. 
847 Motti-Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., Obradovic, J., & Masten, A., S. (2008). Acculturation and adaptation of immigrant 
adolescents in Greek urban schools. International Journal of Psychology, 43 (1), pp. 43-58 
848 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 461-469 
849 Hillard, D. B. (2003). Gendered expectations and gendered experiences: Immigrant students’ adaptation in schools. New 
Directions for Youth Development, 100, pp. 91-110. 
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Μαθηματικά, συμπεριφορά, προσαρμογή) των παιδιών του γυμνασίου είναι 

χαμηλότεροι από αυτών του δημοτικού, με τη διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική 

σε όλες τις περιπτώσεις.  

Η διαφορά στη βαθμολογία των μαθημάτων ίσως οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο 

βαθμολόγησης που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στο γυμνάσιο, το οποίο έχει 

διαφορετική δομή από το δημοτικό σε όλα τα επίπεδα. 

Η διαφορά στους βαθμούς που αφορούν τη συμπεριφορά και την προσαρμογή στο 

σχολείο, με τα παιδιά του γυμνασίου πάλι να βαθμολογούνται με χαμηλότερους 

βαθμούς, ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι τα παιδιά της Α’ και Β’ γυμνασίου 

βρίσκονται στο στάδιο της εφηβείας. Στο στάδιο αυτό, στο γυμνάσιο, αυξάνεται η 

αστάθεια της έννοιας του εαυτού, λόγω της διαφορετικής δομής του από το δημοτικό. 

Στο γυμνάσιο διευρύνεται το δίκτυο κοινωνικής σύγκρισης και έτσι τα παιδιά 

εκτίθενται σε πολλές επιπρόσθετες προκλήσεις850. 

 

4.2.4.5.4. Σύγκριση των εκτιμήσεων των εκπαιδευτικών για τους γηγενείς 

μαθητές/τριες και τους μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ως προς 

το επάγγελμα πατέρα  

 

Το επάγγελμα των γονιών γενικότερα είναι ένας δείκτης του μορφωτικού επιπέδου 

της οικογένειας. Στις κοινωνιολογικές έρευνες έχει βρεθεί ότι τα παιδιά με γονείς που 

έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο παρουσιάζουν μεγαλύτερες επιδόσεις και γενικότερα 

έχουν καλύτερη πορεία στο σχολείο και είναι σε θέση να ανταποκρίνονται με 

μεγαλύτερη επιτυχία στις απαιτήσεις του. Και αυτό, γιατί κατέχουν τα νοήματα και 

τους κώδικες επικοινωνίας που απαιτούνται για μια πετυχημένη πορεία στο σχολικό 

περιβάλλον δεδομένου ότι το σχολείο αξιολογεί θετικά αυτές τις ήδη κατακτημένες 

γνώσεις και ικανότητες851.  

Τα ευρήματα των ερευνών αυτών επιβεβαιώνονται στο δείγμα των γηγενών παιδιών, 

αφού αυτά που δήλωσαν ότι ο πατέρας τους κάνει ένα επάγγελμα που απαιτεί πτυχίο 

βαθμολογήθηκαν σε όλους τους τομείς με ψηλότερους βαθμούς συγκριτικά με τα 

παιδιά που δήλωσαν άλλα επαγγέλματα, με στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλες τις 

περιπτώσεις.  

Τα ευρήματα, όμως, δεν επιβεβαιώνονται στο δείγμα των παιδιών από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι το δείγμα δεν είναι 
 

850 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 53-55 
851 Λάμνιας, Κ. (2001). Κοινωνιολογική θεωρία και εκπαίδευση: διακριτές προσεγγίσεις. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
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ισοκατανεμημένο (άνω του 85% του δείγματος δήλωσαν ότι ο πατέρας τους κάνει  

χειρωνακτική εργασία) και έτσι δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα γι’ αυτό το 

χαρακτηριστικό (επάγγελμα πατέρα) στην ομάδα αυτή.  

 

4.2.4.5.5. Σύγκριση των εκτιμήσεων των εκπαιδευτικών για τους μαθητές/τριες 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ως προς τη χώρα γέννησης 

 

Τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής (στην Ελλάδα), σε όλους τους τομείς 

βαθμολογούνται με ψηλότερους βαθμούς από τους εκπαιδευτικούς συγκριτικά με τα 

παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες καταγωγής, με στατιστικά σημαντικές διαφορές. Η 

παρατήρηση εξάγεται πιθανώς για το λόγο ότι τα παιδιά αυτά έχουν βαθύτερη 

κατανόηση της χώρας υποδοχής, των νοημάτων και των νορμών της, συγκριτικά με τα 

παιδιά που δεν γεννήθηκαν σε αυτή852.  

Αυτό συμβαίνει γιατί όπως εξήχθη και σε άλλες έρευνες και σε άλλα σημεία της 

παρούσας έρευνας, τα παιδιά που γεννιούνται στις χώρες υποδοχής πάντα τοποθετούν 

τους εαυτούς τους πρωταρχικά στις νέες κοινωνικές συνθήκες και πλαίσια, δηλαδή 

στον πολιτισμό και στη γλώσσα της νέας τους χώρας853. Οπόταν, κατέχοντας και σε 

καλύτερο επίπεδο τη γλώσσα της πλειονότητας, η οποία αποτελεί και τη γλώσσα 

αντικειμενοποίησης των επιδόσεων854, αλλά και τα πολιτισμικά νοήματά της, είναι σε 

θέση να αντεπεξέλθουν καλύτερα στις ανάγκες του σχολείου και να καταφέρουν να 

επιτύχουν σε μεγαλύτερο βαθμό, συγκριτικά με τα παιδιά που δεν γεννήθηκαν στη 

χώρα υποδοχής.  

 

Στο μέρος αυτό των ερωτηματολογίων, σημειώνεται η διαμεσολάβηση της άποψης 

των εκπαιδευτικών για τα παιδιά που λαμβάνουν μέρος στην έρευνα.  

Η διαμεσολάβηση αυτή περιέχει τα εξής στοιχεία: τα γηγενή παιδιά βαθμολογούνται 

και στο μάθημα της Γλώσσας και στο μάθημα των Μαθηματικών με ψηλότερους 

βαθμούς συγκριτικά με τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, όπως και στη 

συμπεριφορά και στη γενικότερη προσαρμογή στο σχολείο.  

 Η διαμεσολάβηση αυτή αφορά και το θέμα των ανισοτήτων στην εκπαίδευση, αφού 

παρατηρείται ότι τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες αξιολογούνται με 

 
852 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
853 Leonard, K. (2007). “The Second Generation: Questions and Answers.” Keynote address at the international Conference 
“Globalization and diaspora”, Centre for the Study of Indian Diaspora and the Department of Sociology. University of Hyderabad 
854 Γεωργογιάννης, Π., & Γιάννακα, Χ. (2007). Η Ελληνική ως πρώτη, δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). 
Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 4ος, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 91-104 
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τους ίδιους όρους και στην ίδια γλώσσα με τα γηγενή παιδιά, ως διαδικασία απάλειψης 

ή αντιστάθμισης των διαφορών -οι οποίες ερμηνεύονται ως ελλείμματα-  για να 

οδηγηθούν στην «ισότητα» αφού εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες και η  ίδια μεταχείριση 

για όλους855. 

Ένα άλλο στοιχείο που αναδύεται είναι ότι στο εσωτερικό της ομάδας των παιδιών 

από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, η βαθμολογία των εκπαιδευτικών σε όλους τους 

τομείς διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο, την τάξη φοίτησης, αλλά και τη χώρα στην 

οποία γεννήθηκαν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
855 Σκούρτου, Ε., Βαρτσάλης, Κ., & Γκόβαρης, Χ. (2004). Μετανάστευση στην Ελλάδα και Εκπαίδευση: Αποτίµηση της 
υπάρχουσας κατάστασης – Προκλήσεις και Προοπτικές βελτίωσης Πρόγραµµα 5 Εµπειρογνωµοσύνη. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
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4.3. Αποτελέσματα από τον κυπριακό χώρο 

 

Τα ερωτηματολόγια οποία δόθηκαν στην Κύπρο είναι ταυτόσημα με αυτά που 

δόθηκαν στον ελλαδικό χώρο, εξαιρουμένων των ονομάτων των δύο χωρών στις 

ανάλογες δηλώσεις.  

Τα αποτελέσματα από τον κυπριακό χώρο περιλαμβάνουν την ανάλυση των μερών 

του κάθε ερωτηματολογίου, σε δείγμα 600 μαθητών και μαθητριών που φοιτούσαν στις 

Ε’ και Στ’ δημοτικού, κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2007-2008. 

 

4.3.1. Αποτελέσματα κοινού Α’ μέρους του ερωτηματολογίου για γηγενείς 

μαθητές/τριες και για μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

 

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, όπως και στην περίπτωση της Ελλάδας, είναι 

κοινό για τις δύο ομάδες παιδιών (γηγενή και παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων). Τα αποτελέσματα, έτσι, για το μέρος αυτό αφορούν δείγμα 600 ατόμων.   

 

4.3.1.1 Παραγοντική ανάλυση  

 

Στα τελικά ερωτηματολόγια της Κύπρου, το κοινό μέρος Α’ έδωσε πέντε 

παράγοντες όπως και το αντίστοιχο στην Ελλάδα. Οι παράγοντες αυτοί ερμηνεύουν 

περίπου το  52% της διασποράς και οι μεταβλητές παρουσιάζουν φορτίσεις από 0,362 

ως 0,773 προς αυτούς.  

Οι παραγόμενες υπερμεταβλητές ταυτίζονται απόλυτα με τους αντίστοιχους της 

Ελλάδας, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 23, εξαιρουμένης της δήλωσης 5, η οποία 

στην περίπτωση της Κύπρου ομαδοποιείται σε διαφορετικό παράγοντα. Όμως, η 

εννοιολογική δομή της συγκέντρωσης των μεταβλητών στους παράγοντες ταυτίζεται 

απόλυτα, όπως φαίνεται και στον πίνακα 110. 

Τα ονόματα των παραγόντων, λόγω της ταύτισής τους με αυτούς που είχαν 

διαμορφωθεί και στο δείγμα στην Ελλάδα, διατηρήθηκαν ως είχαν.  

Τουτέστιν, ο πρώτος παράγοντας παίρνει την ονομασία «Αυτοεκτίμηση ως προς τη 

γενική επιτέλεση έργων και τη σχολική επίδοση» και περιλαμβάνει τις δηλώσεις: 

 Είμαι καλός στα μαθήματα του σχολείου, Οι γονείς μου πιστεύουν ότι είμαι καλός 

μαθητής, Ο δάσκαλός μου πιστεύει ότι είμαι καλός μαθητής, Οι συμμαθητές μου 

πιστεύουν ότι τα καταφέρνω στα μαθήματα, Είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου, 

Όταν αναλαμβάνω κάτι τα καταφέρνω, Οι συμμαθητές μου με συμπαθούν, Νιώθω άνετα 
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να ρωτήσω στην τάξη για κάτι που δεν καταλαβαίνω και Οι γονείς μου ενδιαφέρονται για 

την πρόοδό μου.  

 

Πίνακας 110: Παραγοντική ανάλυση στο κοινό μέρος Α' των τελικών 

ερωτηματολογίων στην Κύπρο 

 
 
Παράγοντες/ 
Μεταβλητές 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργων και τη σχολική 
επίδοση 

     

1.Είμαι καλός στα μαθήματα του σχολείου                                                         .766     
4.Οι γονείς μου πιστεύουν ότι είμαι καλός μαθητής                                           .699     
7.Ο δάσκαλός μου πιστεύει ότι είμαι καλός μαθητής                                         .758     
11.Οι συμμαθητές μου πιστεύουν ότι τα καταφέρνω στα μαθήματα                  .769     
2.Είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου                                                          .690     
3.Όταν αναλαμβάνω κάτι τα καταφέρνω                                                             .620     
12.Οι συμμαθητές μου με συμπαθούν                                                                .459     
15.Νιώθω άνετα να ρωτήσω στην τάξη για κάτι που δεν καταλαβαίνω             .456     
5.Οι γονείς μου ενδιαφέρονται για την πρόοδό μου                                            .362     
Σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα      
24.Εμπιστεύομαι τους φίλους μου που είναι από άλλη χώρα                 .773    
28.Νιώθω άνετα με τους φίλους μου που είναι από άλλη χώρα                          .726    
18.Στο σχολείο κάνω παρέα με παιδιά από άλλες χώρες                        .705      
22.Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι από άλλη χώρα                                  .728    
20.Οι φίλοι μου εκτός σχολείου είναι από άλλη χώρα                            .742    
26.Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από άλλη χώρα                           .689    
Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής      
27.Νιώθω άνετα με τους φίλους μου που είναι από την Κύπρο                            .748   
23.Εμπιστεύομαι τους φίλους μου που είναι από την Κύπρο                               .727   
17.Στο σχολείο κάνω παρέα με Κύπριους                                                             .653   
19.Οι φίλοι μου εκτός σχολείου είναι από την Κύπρο                                         .742   
25.Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από την Κύπρο                                          .661   
21.Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι Κύπριοι                                                           .486   
Πρόσληψη του σχολικού κλίματος      
10.Οι δάσκαλοι είναι δίκαιοι με όλα τα παιδιά                                                       .730  
8.Ο δάσκαλός μου ενδιαφέρεται για μένα                                                              .649  
16.Νιώθω ωραία στο σχολείο                                                                                 .576  
9.Ο δάσκαλός μου περιμένει να τα πηγαίνω καλά στα μαθήματα                         .535  
Μελλοντικές προσδοκίες      
14.Αν τα πάω καλά στο σχολείο θα έχω μια καλή δουλειά όταν μεγαλώσω          .652 
13.Είναι σημαντικό να είμαι καλός στα μαθήματα                                                 .586 
6.Οι γονείς μου θέλουν να σπουδάσω όταν μεγαλώσω     .699 
      
Ερμηνευόμενη διασπορά(%)       20,9  13,2   8,0 5,2 4,4 
Αθροιστική διασπορά                                           20,9 34,1 42,1 47,3 51,7 

 

Ο δεύτερος παράγοντας ονομάζεται «Σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα» και 

περιλαμβάνει τις δηλώσεις: 

 Εμπιστεύομαι τους φίλους μου που είναι από άλλη χώρα, Νιώθω άνετα με τους φίλους 

μου που είναι από άλλη χώρα, Στο σχολείο κάνω παρέα με παιδιά από άλλες χώρες, 

Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι από άλλη χώρα, Οι φίλοι μου εκτός σχολείου είναι από 

άλλη χώρα, Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από άλλη χώρα.  

Ο τρίτος παράγοντας αφορά τις «Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής» και 

ομαδοποιεί τις δηλώσεις: 
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 Νιώθω άνετα με τους φίλους μου που είναι από την Κύπρο, Εμπιστεύομαι τους φίλους 

μου που είναι από την Κύπρο, Στο σχολείο κάνω παρέα με Κύπριους, Οι φίλοι μου εκτός 

σχολείου είναι από την Κύπρο, Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από την Κύπρο, 

Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι Κύπριοι. 

 Στον τέταρτο παράγοντα «Πρόσληψη σχολικού κλίματος», ομαδοποιήθηκαν οι 

δηλώσεις: 

 Οι δάσκαλοι είναι δίκαιοι με όλα τα παιδιά, Ο δάσκαλός μου ενδιαφέρεται για μένα, 

Νιώθω ωραία στο σχολείο και Ο δάσκαλός μου περιμένει να τα πηγαίνω καλά στα 

μαθήματα.  

Τέλος, στον πέμπτο παράγοντα «Μελλοντικές προσδοκίες» ομαδοποιήθηκαν οι 

δηλώσεις: 

 Αν τα πάω καλά στο σχολείο θα έχω μια καλή δουλειά όταν μεγαλώσω, Είναι 

σημαντικό να είμαι καλός στα μαθήματα και Οι γονείς μου θέλουν να σπουδάσω όταν 

μεγαλώσω.  

 

4.3.1.2  Σύγκριση μέσων όρων των γηγενών μαθητών/τριών και των μαθητών  

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ανά παράγοντα 

 

Στον πίνακα 111 γίνεται σύγκριση στους μέσους όρους και στις τυπικές αποκλίσεις 

της κάθε ομάδας παιδιών, σε κάθε παράγοντα. 

Στον πίνακα 111 φαίνεται ότι οι δύο ομάδες παιδιών, σε όλους τους παράγοντες, 

εξαιρουμένου του παράγοντα «Πρόσληψη σχολικού κλίματος», έχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους. Ψηλότερο μέσο όρο έχουν τα γηγενή παιδιά 

σε σχέση με τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στην Αυτοεκτίμηση ως προς 

τη γενικότερη επιτέλεση έργων και τη σχολική επίδοση, με στατιστικά σημαντική 

διαφορά. Βέβαια, ο μέσος όρος και των δύο ομάδων παιδιών είναι αρκετά μεγάλος. 

Στον παράγοντα «Σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα», τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες είναι αυτά που εμφανίζουν μεγαλύτερο μέσο όρο, με στατιστικά 

σημαντική διαφορά από τα γηγενή παιδιά. Ακόμα, ο μέσος όρος των γηγενών παιδιών 

είναι χαμηλότερος του τρία στην πενταβάθμια κλίμακα 

Το αντίστροφο συμβαίνει στις «Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής», όπου τα 

γηγενή παιδιά έχουν ψηλότερο μέσο όρο με στατιστικά σημαντική διαφορά από τα 

παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, τα οποία, εντούτοις, είχαν αρκετά ψηλό 

μέσο όρο (3,59). Όσον αφορά την «Πρόσληψη του σχολικού κλίματος» φαίνεται και 

από τις δύο ομάδες παιδιών να είναι θετική, δεδομένης της μη ύπαρξης στατιστικά 
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σημαντικής διαφοράς μεταξύ των μέσων όρων τους, οι οποίοι ξεπερνούν το 4 στην 

πενταβάθμια κλίμακα. Στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει στον πέμπτο παράγοντα 

«Μελλοντικές προσδοκίες» με τα γηγενή παιδιά να παρουσιάζουν  ψηλότερο μέσο όρο. 

 

Πίνακας 111: Σύγκριση μέσων όρων των δύο ομάδων στον κάθε παράγοντα 

 
 
 

Παιδιά από 
Κύπρο* 

Παιδιά από 
άλλη χώρα** 

  

Παράγοντες Mean SD Mean SD t p 
Π1: Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση 
έργων και τη σχολική επίδοση 

4,22 0,58 3,91 0,64 6,24 0,00 

Π2: Σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα 2,91 0,92 3,84 0,80 -13,21 0,00 
Π3: Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής 4,33 0,59 3,59 0,88 12,06 0,00 
Π4: Πρόσληψη σχολικού κλίματος 4,24 0,68 4,16 0,77 1,38 0,16 
Π5: Μελλοντικές προσδοκίες 4,85 0,36 4,75 0,45 3,17 0,00 

   * Ν=300   **Ν=300    

 

Οι μέσοι όροι των παιδιών στον κάθε παράγοντα μελετήθηκαν και με την εξέταση 

των διάφορων χωρών καταγωγής. Στον πίνακα 112 καταγράφονται οι μέσοι όροι στους 

διάφορους παράγοντες ανάλογα με τη συγκεκριμένη χώρα προέλευσης των παιδιών.   

Όπως παρατηρείται στον πίνακα 112, στον παράγοντα «Αυτοεκτίμηση ως προς τη 

γενική επιτέλεση έργων και τη σχολική επίδοση» υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των χωρών. Τον ψηλότερο μέσο όρο εμφανίζουν τα παιδιά από την 

Κύπρο (4,22) και ακολουθούν τα παιδιά που προέρχονται από τη Ρουμανία (4,11). Το 

χαμηλότερο μέσο όρο έχουν τα παιδιά που προέρχονται από την πρώην ΕΣΣΔ.  

Η posthoc ανάλυση έδειξε ότι στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει ανάμεσα 

στους μέσους όρους των παιδιών στις εξής χώρες: Κύπρος – πρώην ΕΣΣΔ, Κύπρος – 

Γεωργία, Κύπρος – Άλλη και Κύπρος – ευρωπαϊκή.  

Στο δεύτερο παράγοντα, που αφορά τις σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες, τα παιδιά 

από την Κύπρο είναι η μόνη ομάδα παιδιών που σημειώνει μέσο όρο κάτω του τρία 

στην πενταβάθμια κλίμακα. Στις υπόλοιπες χώρες οι μέσοι όροι είναι άνω του 3. 

Στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει ανάμεσα στους μέσους όρους των παιδιών της 

Κύπρου με τις χώρες: πρώην ΕΣΣΔ, Γεωργία, Ρουμανία, ευρωπαϊκή και Άλλη, μεταξύ 

πρώην ΕΣΣΔ και Βουλγαρίας, Γεωργίας – Βουλγαρίας, Γεωργίας – ευρωπαϊκής και 

Γεωργίας – Άλλης. 

Στον τρίτο παράγοντα που αφορά τις σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής, τα 

παιδιά με ελληνοκυπριακή καταγωγή σημειώνουν τον ψηλότερο μέσο όρο (4,33). Τα 

παιδιά από τις υπόλοιπες χώρες, πλην της Βουλγαρίας (4,01), δείχνουν μέσους όρους 

κάτω του 4. Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές βρίσκονται ανάμεσα στην Κύπρο με: 
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πρώην ΕΣΣΔ,  Γεωργία, ευρωπαϊκή, Άλλη και στη Γεωργία με: Κύπρο, Ρουμανία, 

Βουλγαρία, ευρωπαϊκή και Άλλη. 

 

Πίνακας 112: Μέσοι όροι παραγόντων για την κάθε συγκεκριμένη χώρα 

προέλευσης 

 
 

Παράγοντες 
  

Mean 
 

SD 
 

F 
 

p 
Κύπρος  1 4,22 0,58 

Πρώην ΕΣΣΔ 2 3,83 0,64 
Γεωργία 3 3,89 0,67 
Βουλγαρία 4 3,98 0,55 
Ρουμανία 5 4,11 0,59 
Ευρωπαϊκή 6  3,87 0,56 

 
 
 
Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική 
επιτέλεση έργων και στη σχολική επίδοση 

Άλλη 7 3,93 0,67 

 
 
 

7,09 

 
 
 

0,00 

Κύπρος 2,91 0,92 
Πρώην ΕΣΣΔ 3,98 0,74 
Γεωργία 4,16 0,64 
Βουλγαρία 3,11 0,61 
Ρουμανία 3,77 0,96 
Ευρωπαϊκή  3,67 0,86 

 
 
 
 
Σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα 

Άλλη 3,65 0,80 

 
 
 

36,06 

 
 
 

0,00 

Κύπρος 4,33 0,59 
Πρώην ΕΣΣΔ 3,54 0,80 
Γεωργία 3,17 0,96 
Βουλγαρία 4,01 0,61 
Ρουμανία 3,92 0,80 
Ευρωπαϊκή  3,76 0,75 

 
 
 
 
Σχέσεις με άτομα από τη χώρα υποδοχής 

Άλλη 3,88 0,75 

 
 
 

35,81 

 
 
 

0,00 

Κύπρος 4,24 0,68 
Πρώην ΕΣΣΔ 4,17 0,84 
Γεωργία 4,20 0,71 
Βουλγαρία 3,77 0,90 
Ρουμανία 4,43 0,70 
Ευρωπαϊκή  3,97 0,77 

 
 
 
 
Πρόσληψη σχολικού κλίματος 

Άλλη 4,25 0,75 

 
 
 

2,41 

 
 
 

0,03 

Κύπρος 4,85 0,36 
Πρώην ΕΣΣΔ 4,73 0,45 
Γεωργία 4,81 0,34 
Βουλγαρία 4,58 0,59 
Ρουμανία 4,85 0,29 
Ευρωπαϊκή  4,68 0,48 

 
 
 
 
Μελλοντικές προσδοκίες 

Άλλη 4,73 0,54 

 
 
 

2,94 

 
 
 

0,01 

      N1= 300, N2=44, N3=96, N4=17, N5=20, N6=53, N7=70  

 

Στον τέταρτο παράγοντα οι διαφορές στους μέσους όρους της κάθε ομάδας παιδιών 

είναι μικρές, αλλά στατιστικά σημαντικές. Οι μέσοι όροι όλων των ομάδων είναι 

αρκετά ψηλοί, άρα φαίνεται να υπάρχει αρκετά θετική πρόσληψη του σχολικού 

κλίματος.  

Και στον πέμπτο παράγοντα όλες οι ομάδες παιδιών έχουν πολύ ψηλούς μέσους 

όρους (άνω του τέσσερα) και οι διαφορές τους είναι μικρές. Ήτοι, τα παιδιά όλων των 

ομάδων φαίνεται να έχουν υψηλές προσδοκίες για το μέλλον.  
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4.3.1.3 Σύγκριση των μέσων όρων συγκεκριμένων μεταβλητών των παραγόντων 

 

Ο κάθε παράγοντας αποτελείται από σύνολο συγκεκριμένων μεταβλητών. Στον 

πίνακα 113 γίνεται παρουσίαση των διαφορών στους μέσους όρους των δύο ομάδων 

παιδιών (γηγενή παιδιά και παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων) για την κάθε 

μεταβλητή του κάθε παράγοντα.  

 

Πίνακας 113: Σύγκριση μέσων όρων των δύο ομάδων σε κάθε μεταβλητή του κάθε 

παράγοντα 

 
 Παιδιά από 

Κύπρο* 
Παιδιά από 
άλλη χώρα** 

 

Παράγοντες Mean SD Mean SD t p 
Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργων 
και τη σχολική επίδοση 

      

Είμαι καλός στα μαθήματα του σχολείου                             4,13 0,85 3,53 0,92 8,21 0,00 
Οι γονείς μου πιστεύουν ότι είμαι καλός μαθητής               4,37 0,77 4,17 0,95 2,85 0,00 
Ο δάσκαλός μου πιστεύει ότι είμαι καλός μαθητής             4,16 0,81 3,80 0,95 5,05 0,00 
Οι συμμαθητές μου πιστεύουν ότι τα καταφέρνω στα 
μαθήματα                                                                              

4,01 1,03 3,62 1,06 4,58 0,00 

Είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου                              4,18 0,92 4,00 1,07 2,27 0,02 
Όταν αναλαμβάνω κάτι τα καταφέρνω                                3,96 0,90 3,74 0,94 2,82 0,00 
Οι συμμαθητές μου με συμπαθούν                                       4,34 0,93 3,89 1,09 5,39 0,00 
Νιώθω άνετα να ρωτήσω στην τάξη για κάτι που δεν 
καταλαβαίνω                

4,01 1,12 3,89 1,23 1,17 0,24 

Οι γονείς μου ενδιαφέρονται για την πρόοδό μου 4,83 0,48 4,54 0,87 5,07 0,00 
Σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα       
Εμπιστεύομαι τους φίλους μου που είναι από άλλη χώρα   3,22 1,34 3,79 1,17 -5,55 0,00 
Νιώθω άνετα με τους φίλους μου που είναι από άλλη 
χώρα                                                                                     

3,48 1,34 4,09 1,11 -6,00 0,00 

Στο σχολείο κάνω παρέα με παιδιά από άλλες χώρες   
.  

3,57 1,28 4,22 1,07 -6,73 0,00 

Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι από άλλη χώρα                    2,56 1,21 3,42 1,30 -8,42 0,00 
Οι φίλοι μου εκτός σχολείου είναι από άλλη χώρα              2,41 1,30 3,64 1,29 -11,65 0,00 
Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από άλλη χώρα             2,21 1,22 3,89 1,11 -17,62 0,00 
Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής       
Νιώθω άνετα με τους φίλους μου που είναι από την 
Κύπρο 

4,61 0,77 4,01 1,17 7,36 0,00 

Εμπιστεύομαι τους φίλους μου που είναι από την Κύπρο   4,16 1,05 3,69 1,22 5,00 0,00 
Στο σχολείο κάνω παρέα με Κύπριους                                 4,56 0,82 4,08 1,15 5,85 0,00 
Οι φίλοι μου εκτός σχολείου είναι από την Κύπρο              4,49 0,86 3,60 1,31 9,80 0,00 
Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από την Κύπρο             4,55 0,79 3,13 1,31 16,00 0,00 
Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι Κύπριοι                                3,66 1,31 3,05 1,36 5,52 0,00 
Πρόσληψη σχολικού κλίματος       
Οι δάσκαλοι είναι δίκαιοι με όλα τα παιδιά 3,93 1,24 3,98 1,22 -0,52 0,59 
Ο δάσκαλός μου ενδιαφέρεται για μένα 4,33 0,90 4,15 1,01 2,24 0,02 
Νιώθω ωραία στο σχολείο 4,14 1,07 4,01 1,19 1,47 0,14 
Ο δάσκαλός μου περιμένει να τα πηγαίνω καλά στα 
μαθήματα 

4,56 0,77 4,49 0,87 1,04 0,29 

Μελλοντικές προσδοκίες       
Οι γονείς μου θέλουν να σπουδάσω όταν μεγαλώσω 4,86 0,50 4,72 0,70 2,73 0,00 
Αν τα πάω καλά στο σχολείο θα έχω μια καλή δουλειά 
όταν μεγαλώσω 

4,89 0,40 4,83 0,49 1,71 0,08 

Είναι σημαντικό να είμαι καλός στα μαθήματα 4,81 0,56 4,69 0,73 2,24 0,02 
*N=300, **N=300, p<0,05 
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Όπως φαίνεται στον πίνακα 113, σε όλες τις μεταβλητές του παράγοντα 

«Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργων και τη σχολική επίδοση», τα 

γηγενή παιδιά έχουν ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων. Ακόμα, οι διαφορές αυτές, εξαιρουμένης μίας μεταβλητής 

(«Νιώθω άνετα να ρωτήσω στην τάξη για κάτι που δεν καταλαβαίνω») είναι στατιστικά 

σημαντικές. 

Η μεγαλύτερη, δε, διαφορά, εντοπίζεται στην αυτοεκτίμηση ως προς τη σχολική 

επίδοση, αφού παρατηρείται στη δήλωση «Είμαι καλός στα μαθήματα του σχολείου»,. 

Μια άλλη παρατήρηση όσον αφορά τις μεταβλητές του πρώτου αυτού παράγοντα είναι 

ότι καμία από τις δύο ομάδες παιδιών δεν έχει μέσο όρο κατώτερο του τρία σε καμία 

από αυτές. 

Όσον αφορά τις μεταβλητές που ομαδοποιούνται στον παράγοντα «Σχέσεις με 

άτομα από άλλες χώρες», σημειώνεται ότι σε όλες έχουν ψηλότερους μέσους όρους τα 

παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες και οι διαφορές σε όλες τις μεταβλητές 

στις δύο ομάδες παιδιών είναι στατιστικά σημαντικές. Ακόμα, τα γηγενή παιδιά 

παρουσιάζουν σε τρεις από τις έξι μεταβλητές (Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι από άλλη 

χώρα, Οι φίλοι μου εκτός σχολείου είναι από άλλη χώρα, Οι φίλοι της οικογένειάς μου 

είναι από άλλη χώρα) του παράγοντα αυτού, μέσους όρους κάτω του τρία στην 

πενταβάθμια κλίμακα,  κάτι που δείχνει μικρή επαφή, ειδικότερα εκτός του σχολικού 

πλαισίου με άτομα από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες.  

Σε όλες τις μεταβλητές που ομαδοποιούνται στον παράγοντα «Σχέσεις με άτομα της 

χώρας υποδοχής» τα γηγενή παιδιά έχουν ψηλότερους μέσους όρους με στατιστικά 

σημαντικές διαφορές από τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. Βέβαια, τα 

δεύτερα  δεν έχουν σε καμία δήλωση χαμηλότερο μέσο όρο από το τρία, κάτι που 

δείχνει ότι έχουν μέτρια έως μεγάλη επαφή με άτομα της χώρας υποδοχής.  

Η «Πρόσληψη του σχολικού κλίματος» φαίνεται να είναι αρκετά θετική και για τις 

δύο ομάδες παιδιών, αφού σημειώνουν ψηλούς μέσους όρους σε όλες τις μεταβλητές. 

Επιπλέον, οι διαφορές στους μέσους όρους τους είναι πολύ χαμηλές και μόνο σε μία 

δήλωση (Ο δάσκαλός μου ενδιαφέρεται για μένα) η διαφορά είναι στατιστικά 

σημαντική.  

Τέλος, οι «Μελλοντικές προσδοκίες» είναι υψηλές και στις δύο ομάδες, αφού έχουν 

μέσους όρους κοντά στο πέντε (η ανώτατη επιλογή στη διαβάθμιση του 

ερωτηματολογίου). Σε δύο όμως από τις τρεις δηλώσεις (Οι γονείς μου θέλουν να 

σπουδάσω όταν μεγαλώσω, Είναι σημαντικό να είμαι καλός στα μαθήματα), τα γηγενή 
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παιδιά παρουσιάζουν ψηλότερους μέσους όρους με στατιστικά σημαντική διαφορά από 

τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων.  

 

4.3.1.4.  Ανεξάρτητες μεταβλητές και παράγοντες 

 

Το φύλο, η τάξη φοίτησης, το επάγγελμα πατέρα και η χώρα γέννησης (μόνο για τα 

παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες) είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές για τις 

οποίες μελετάται το μέγεθος της διαφοροποίησης που πιθανόν να επιφέρουν στις 

δηλώσεις των παιδιών.  

 

4.3.1.4.1. Ανεξάρτητη μεταβλητή «φύλο» 

 

Η πρώτη μεταβλητή που εξετάζεται στο πώς πιθανόν να διαφοροποιεί τις απαντήσεις 

των παιδιών και στις δύο ομάδες είναι το φύλο. Στον πίνακα 114 παρουσιάζονται οι 

διαφορές τους μέσους όρους του κάθε παράγοντα ανάλογα με το φύλο, στην κάθε 

ομάδα.  

 

Πίνακας 114: Διαφορές στους μέσους όρους των παραγόντων ανάλογα με το φύλο 

στην κάθε ομάδα 

 
  Παιδιά με ελληνοκυπριακή 

καταγωγή* 
 

Παιδιά με καταγωγή από άλλη 
χώρα** 

Παράγοντες Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρια 1 4,25 0,59 3,92 0,64 Αυτοεκτίμηση ως προς 
τη γενική επιτέλεση 
έργου και τη σχολική 
επίδοση 

Κορίτσια 2 4,19 0,57 
0,90 0,36 

3,89 0,63 
0,36 0,71 

Αγόρια 2,85 0,97 3,83 0,83  
Σχέσεις με άτομα από 
άλλη χώρα 

Κορίτσια 2,97 0,85 
-1,14 0,25 

3,85 0,77 
-0,19 0,84 

Αγόρια 4,40 0,62 3,66 0,89  
Σχέσεις με άτομα από 
τη χώρα υποδοχής 

Κορίτσια 4,25 0,54 
2,27 0,02 

3,51 0,86 
1,44 0,15 

Αγόρια 4,18 0,74 4,18 0,78  
Πρόσληψη σχολικού 
κλίματος 

Κορίτσια 4,31 0,58 
-1,65 0,09 

4,12 0,75 
0,70 0,49 

Αγόρια 4,82 0,43 4,73 0,48  
Μελλοντικές 
προσδοκίες 

Κορίτσια 4,89 0,23 
-1,58 0,11 

4,76 0,41 
-0,61 0,53 

*Ν1=165 *Ν2=135  **Ν1=165 **Ν2=135,  p<0,05 

 

Ο πίνακας 114 καταγράφει κάποιες διαφορές αλλά και κάποιες ομοιότητες στο πώς 

το φύλο επιδρά στις δηλώσεις των παιδιών της κάθε ομάδας στον κάθε παράγοντα. 

Ομοιότητα υπάρχει όσον αφορά τις συμπεριφορές αγοριών και κοριτσιών στην κάθε 
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ομάδα στον παράγοντα «Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργου και τη 

σχολική επίδοση», όπου τα αγόρια και των δύο ομάδων έχουν ελαφρώς ψηλότερους 

μέσους όρους από τα κορίτσια, χωρίς όμως οι διαφορές τους να είναι στατιστικά 

σημαντικές.  

Όμοια είναι επίσης η συμπεριφορά αγοριών και κοριτσιών στις δύο ομάδες και στον 

παράγοντα «Σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα», αφού τα κορίτσια παρουσιάζουν 

ελαφρώς ψηλότερους μέσους όρους από τα αγόρια, χωρίς όμως οι διαφορές τους αυτές, 

και για τις δύο ομάδες παιδιών να είναι στατιστικά σημαντικές. Αυτό που επιπρόσθετα 

σημειώνεται σε αυτό τον παράγοντα είναι οι πολύ χαμηλοί μέσοι όροι αγοριών και 

κοριτσιών στα γηγενή παιδιά,  οι οποίοι είναι κάτω του 3.  

Όσον αφορά τον παράγοντα «Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής» και στις δύο 

ομάδες παιδιών τα αγόρια εμφανίζουν ψηλότερους μέσους όρους από τα κορίτσια. Στην 

περίπτωση των γηγενών παιδιών, η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική, ενώ στην 

περίπτωση των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες δεν συμβαίνει κάτι 

αντίστοιχο.  

Η πρόσληψη του σχολικού κλίματος είναι αρκετά θετική και στις δύο ομάδες 

παιδιών, δεδομένου ότι έχουν μέσους όρους άνω του τέσσερα. Στην περίπτωση των 

γηγενών παιδιών, τα κορίτσια έχουν ψηλότερο μέσο όρο από τα αγόρια σε αυτό τον 

παράγοντα, χωρίς η διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. Στατιστικά σημαντική δεν 

είναι ούτε η διαφορά αγοριών – κοριτσιών για τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες. 

Στον παράγοντα «Μελλοντικές προσδοκίες» η συμπεριφορά των παιδιών των δύο 

ομάδων είναι ταυτόσημη. Δηλαδή, οι μέσοι όροι τους πλησιάζουν το πέντε, καθώς και 

τα κορίτσια και των δύο ομάδων σημειώνουν ελαφρώς ψηλότερο μέσο όρο από τα 

αγόρια, χωρίς όμως οι διαφορές να είναι στατιστικά σημαντικές.  

 

4.3.1.4.2 Ανεξάρτητη μεταβλητή «τάξη φοίτησης» 

 

Η τυχόν διαφοροποίηση των μέσων όρων των παιδιών των δύο ομάδων εξετάζεται 

και ως προς την τάξη φοίτησής τους. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής 

παρουσιάζονται στον πίνακα 115.  
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Πίνακας 115: Διαφορές στους μέσους όρους των παραγόντων ανάλογα με την τάξη 

φοίτησης στην κάθε ομάδα 

 
  Παιδιά με ελληνοκυπριακή 

καταγωγή* 
 

Παιδιά με καταγωγή από άλλη 
χώρα** 

Παράγοντες Τάξη 
φοίτησης  

Mean SD t p Mean SD t p 

Ε 1 4,30 0,56 3,99 0,58 Αυτοεκτίμηση ως προς 
τη γενική επιτέλεση 
έργου και τη σχολική 
επίδοση 

Στ 2  4,15 0,59 
2,20 0,03 

3,83 0,67 
2,16 0,03 

Ε 3,01 0,95 3,86 0,82  
Σχέσεις με άτομα από 
άλλη χώρα 

Στ 2,81 0,88 
1,86 0,06 

3,83 0,79 
0,28 0,77 

Ε 4,38 0,59 3,58 0,94  
Σχέσεις με άτομα από τη 
χώρα υποδοχής 

Στ 4,29 0,59 
1,30 0,19 

3,60 0,83 
-0,17 0,85 

Ε 4,34 0,66 4,24 0,73  
Πρόσληψη σχολικού 
κλίματος 

Στ 4,15 0,69 
2,43 0,01 

4,08 0,80 
1,76 0,07 

Ε 4,89 0,34 4,76 0,47  
Μελλοντικές προσδοκίες  Στ 4,82 0,37 

1,68 0,09 
4,73 0,43 

0,61 0,53 

*Ν1=139 *Ν2=161   **Ν1=139 **Ν2=161,  p<0,05 

 

Στον πρώτο παράγοντα «Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργου και τη 

σχολική επίδοση», η συμπεριφορά των παιδιών των δύο ομάδων είναι ταυτόσημη. 

Δηλαδή, και στις δύο ομάδες φαίνεται ότι όσο μεγαλώνει η τάξη φοίτησης τόσο οι 

μέσοι όροι μειώνονται και οι διαφορές αυτές  είναι στατιστικά σημαντικές.  

Στον παράγοντα που αφορά τις σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα, και στις δύο 

ομάδες, τα παιδιά της Ε’ τάξης παρουσιάζουν ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά 

της Στ’ τάξης. Οι διαφορές αυτές σε καμία από τις δύο ομάδες παιδιών (γηγενή παιδιά 

και παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων) δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 

Βέβαια, στην περίπτωση των γηγενών παιδιών, η διαφορά στους μέσους όρους μεταξύ 

των παιδιών της  Ε’ και Στ’ τάξης είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τη διαφορά που 

παρατηρείται μεταξύ παιδιών της Ε’ και Στ’ τάξης των παιδιών από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες.  

Όσον αφορά τις σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής, σε καμία από τις δύο ομάδες 

παιδιών δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους ανάλογα με 

την τάξη φοίτησης. Στην περίπτωση των γηγενών παιδιών, ελαφρώς ψηλότερο μέσο 

όρο έχουν τα παιδιά της Ε’ τάξης, ενώ στην περίπτωση των παιδιών πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων ελαφρώς ψηλότερο μέσο όρο παρουσιάζουν τα παιδιά που 

φοιτούσαν στην Στ’ τάξη.  

Η πρόσληψη του σχολικού κλίματος είναι αρκετά θετική ανεξαρτήτως καταγωγής 

και ανεξαρτήτως τάξης φοίτησης. Βέβαια, στα γηγενή παιδιά σημειώνεται ότι τα παιδιά 
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της Ε’ τάξης έχουν ψηλότερο μέσο όρο από τα παιδιά της Στ’ τάξης και η διαφορά είναι 

στατιστικά σημαντική. Το ίδιο συμβαίνει και στην ομάδα των παιδιών από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες, μόνο που η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Οι μελλοντικές προσδοκίες και στις δύο ομάδες παιδιών είναι υψηλές. Τα παιδιά που 

φοιτούσαν στην Ε’ τάξη σημειώνουν ελαφρώς  ψηλότερο μέσο όρο από τα παιδιά της 

Στ’ τάξης. Σε καμία όμως από τις περιπτώσεις αυτές η διαφορά δεν είναι στατιστικά 

σημαντική.  

 

4.3.1.4.3 Ανεξάρτητη μεταβλητή «επάγγελμα πατέρα» 

 

Η επόμενη ανεξάρτητη μεταβλητή που εξετάζεται είναι το επάγγελμα πατέρα. Στο 

σημείο αυτό σημειώνεται αυτό που είχε αναφερθεί και στην περίπτωση της ανάλυσης 

των αποτελεσμάτων του ελλαδικού χώρου. Ότι δηλαδή, όσον αφορά τη μεταβλητή 

αυτή (επάγγελμα πατέρα), ειδικότερα στην περίπτωση των παιδιών από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες, επειδή το δείγμα δεν είναι ισορροπημένο ως προς τον αριθμό των 

ατόμων που αντιπροσωπεύουν την κάθε κατηγορία, τα αποτελέσματα είναι απλά 

ενδεικτικά.   

Οι διαφορές των μέσων όρων ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα για την κάθε ομάδα 

καταγράφονται στον πίνακα 116.  

Όπως φαίνεται στον πίνακα 116, για τον πρώτο παράγοντα παρατηρούνται 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο στους μέσους όρους των γηγενών παιδιών 

ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα. Τον ψηλότερο μέσο όρο όσον αφορά την 

αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργου και τη σχολική επίδοση 

παρουσιάζουν τα παιδιά με πατέρα κάτοχο πτυχίου. Το ίδιο συμβαίνει και στην 

περίπτωση της ομάδας των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες για τον 

παράγοντα αυτό, μόνο που οι διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Μάλιστα, 

στην ομάδα παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, η μοναδική κατηγορία παιδιών 

στην οποία παρατηρείται τα παιδιά να ξεπερνούν ως μέσο όρο το 4, είναι αυτή των 

παιδιών που είχαν δηλώσει ότι ο πατέρας τους κάνει  δουλειά που απαιτεί πτυχίο.  

Στον παράγοντα «Σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα», στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στους μέσους όρους ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα εντοπίζονται 

μόνο στην ομάδα παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες. Και στις δύο ομάδες 

παιδιών, τον ψηλότερο μέσο όρο παρουσιάζουν τα παιδιά που δήλωσαν ότι ο πατέρας 

τους δεν κάνει καμία εργασία.  
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Πίνακας 116: Διαφορές στους μέσους όρους των παραγόντων ανάλογα με το 

επάγγελμα πατέρα στην κάθε ομάδα 

  
 

 
 Παιδιά με ελληνοκυπριακή 

καταγωγή* 
Παιδιά με καταγωγή από άλλη 

χώρα** 
 
Παράγοντες 

 
Εργασία 

 
Mean 

 
SD 

 
F 

 
p 

 
Mean 

 
SD 

 
F 

 
p 

Χειρωνακτική 1 4,02 0,61 3,86 0,68 
 Καμία 2 4,25 0,65 3,99 0,43 
Απαιτεί πτυχίο 3 4,38 0,49 4,17 0,50 

 
Αυτοεκτίμηση ως 
προς τη 
γενικότερη 
επιτέλεση έργων 
και τη σχολική 
επίδοση 

Μη χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 4 

4,19 0,60 

 
 

5,01 

 
 

0,02 
3,96 0,53 

 
 

1,44 

 
 

0,22 

Χειρωνακτική 2,91 0,97 3,93 0,76 
Καμία 3,75 0,56 4,15 0,58 

Απαιτεί πτυχίο 2,93 0,83 3,77 0,87 

 
 
Σχέσεις με άτομα 
από άλλη χώρα Μη χειρωνακτική 

δεν απαιτεί πτυχίο 
2,86 0,95 

 
 

1,24 

 
 

0,29 
3,53 0,88 

 
 

4,92 

 
 

0,02 

Χειρωνακτική 4,23 0,59 3,51 0,92 
Καμία 4,50 0,52 3,47 0,81 

Απαιτεί πτυχίο 4,38 0,53 3,58 0,71 

 
 
Σχέσεις με άτομα 
από τη χώρα 
υποδοχής 

Μη χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 

4,34 0,63 

 
 

0,88 

 
 

0,44 
3,88 0,73 

 
 

3,09 

 
 

0,30 

Χειρωνακτική 4,28 0,66 4,16 0,79 
Καμία 4,93 0,12 4,44 0,54 

Απαιτεί πτυχίο 4,28 0,63 4,18 0,66 

 
 
Πρόσληψη 
σχολικού 
κλίματος 

Μη χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 

4,17 0,72 

 
 

2,09 

 
 

0,10 
4,08 0,77 

 
 

0,80 

 
 

0,49 

Χειρωνακτική 4,83 0,25 4,72 0,48 
Καμία 5,00 0,00 4,71 0,44 

Απαιτεί πτυχίο 4,87 0,27 4,79 0,38 

 
 
Μελλοντικές 
προσδοκίες Μη χειρωνακτική 

δεν απαιτεί πτυχίο 
4,84 0,44 

 
 

0,38 

 
 

0,76 
4,81 0,35 

 
 

0,73 

 
 

0,52 

*Ν1=58, *Ν2=4, *Ν3=97, *Ν4=141    p<0,05 

**Ν1=205, **Ν2=13, **Ν3=16, **Ν4=66 

 

Στην πρόσληψη του σχολικού κλίματος και στις δύο ομάδες φαίνεται να μην υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα.  

Τέλος, όσον αφορά τις μελλοντικές προσδοκίες των δύο ομάδων παιδιών ανάλογα 

με το επάγγελμα πατέρα, δεν παρουσιάζεται και πάλι να υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές στους μέσους όρους της κάθε κατηγορίας.  

 

4.3.1.4.4 Ανεξάρτητη μεταβλητή «χώρα γέννησης» 

 

Για την ομάδα των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες υπάρχει μία ακόμα 

ανεξάρτητη μεταβλητή προς εξέταση του πώς πιθανόν διαφοροποιεί τη συμπεριφορά 

των παιδιών στον κάθε παράγοντα, η χώρα γέννησης. Οι διαφορές παρουσιάζονται 

στον πίνακα 117.  
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Πίνακας 117: Διαφορές μέσων όρων ανάλογα με τη χώρα γέννησης στα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

 

 
 

Γέννηση στην 
Κύπρο* 

Γέννηση σε 
άλλη χώρα** 

  

Παράγοντες Mean SD Mean SD t p 

 Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση 
έργων και τη σχολική επίδοση 

3,99 0,58 3,85 0,67 1,86 0,06 

Σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα 3,59 0,84 4,01 0,73 -4,41 0,00 
Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής 3,89 0,75 3,39 0,90 5,24 0,00 
Πρόσληψη σχολικού κλίματος 4,16 0,78 4,15 0,76 0,09 0,92 
Μελλοντικές προσδοκίες 4,76 0,41 4,73 0,47 0,58 0,56 

  *Ν=121, **Ν=179, p<0,05 

 

Ως προς την αυτοεκτίμηση στην επιτέλεση έργων και στη σχολική επίδοση, τα 

παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο, εμφανίζουν ψηλότερο μέσο όρο από τα παιδιά που 

γεννήθηκαν σε άλλη χώρα με τη διαφορά να έχει σημαντικότητα 0,06, δηλαδή να 

βρίσκεται πολύ κοντά στο αποδεκτό επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας του 0,05. 

Στις σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα, τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλες χώρες 

έχουν ψηλότερο μέσο όρο από τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο, με τη διαφορά 

τους να είναι στατιστικά σημαντική.  

Στατιστικά σημαντική είναι και η διαφορά που υπάρχει στους μέσους όρους του 

παράγοντα «Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής», με τα παιδιά που γεννήθηκαν 

στην Κύπρο να παρουσιάζουν αυτή τη φορά το μεγαλύτερο μέσο όρο ανάμεσα στις δύο 

ομάδες.  

Στους δύο επόμενους παράγοντες «Πρόσληψη σχολικού κλίματος» και 

«Μελλοντικές προσδοκίες» οι διαφορές στους μέσους όρους των παιδιών ανάλογα με 

τη χώρα γέννησης είναι αμελητέες και δεν έχουν στατιστική σημαντικότητα.  

 

4.3.1.4.5 Ανεξάρτητη μεταβλητή «χρόνια στο ελληνικό σχολείο» 

 

Μια άλλη ανεξάρτητη μεταβλητή που εξετάζεται μόνο για τα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες ως προς τη σχέση της με τους παράγοντες του μέρους 

αυτού του ερωτηματολογίου είναι τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο. Τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης αυτής παρουσιάζονται στον πίνακα 118. 
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Πίνακας 118: Συντελεστές συσχέτισης του κάθε παράγοντα με τα χρόνια στο 

ελληνικό σχολείο για τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

 

Παράγοντες Χρόνια στο ελληνικό σχολείο 
 Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργων και τη 
σχολική επίδοση 

0,03 

Σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα -0,09 
Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής 0,12 
Πρόσληψη σχολικού κλίματος 0,06 
Μελλοντικές προσδοκίες 0,05 

 

Στον πίνακα 118 φαίνεται ότι η ανεξάρτητη μεταβλητή «χρόνια στο ελληνικό 

σχολείο» δε συσχετίζεται με κανένα από τους παράγοντες με στατιστικά σημαντικό 

τρόπο. Επιπρόσθετα, οι φορτίσεις είναι πολύ μικρές, δηλαδή οι συσχετίσεις της 

ανεξάρτητης μεταβλητής με τους παράγοντες είναι αμελητέες.  

Με τον πρώτο παράγοντα «Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργου και τη 

σχολική επίδοση» η σχέση είναι πολύ μικρή και θετική. Τουτέστιν, δείχνει μια τάση 

όσο αυξάνονται τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο να αυξάνεται και η αυτοεκτίμηση ως 

προς τη γενική επιτέλεση έργου και τη σχολική επίδοση. 

Όσο για τις σχέσεις με τα άτομα από άλλη χώρα φαίνεται να υπάρχει η τάση (η 

συσχέτιση βέβαια είναι πολύ μικρή) να ελαττώνονται όσο αυξάνονται τα χρόνια στο 

ελληνικό σχολείο. 

Αντίθετα, οι σχέσεις με τα άτομα της χώρας υποδοχής τείνουν να αυξάνονται όσο 

αυξάνουν τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο. Αυτή η τάση διαφαίνεται να υπάρχει και για 

την πρόσληψη του σχολικού κλίματος και τις μελλοντικές προσδοκίες, με τις 

συσχετίσεις βέβαια με την ανεξάρτητη μεταβλητή να είναι πολύ αδύναμες.  

 

4.3.2. Αποτελέσματα Β’ μέρους για γηγενείς μαθητές/τριες 

 

Το μέρος αυτό του ερωτηματολογίου απευθύνεται αποκλειστικά  στα  γηγενή παιδιά 

και αποτελείται από 14 δηλώσεις. Η ανάλυση συνεπώς έγινε στο δείγμα των 300 

γηγενών μαθητών/τριών. 

 

4.3.2.1. Παραγοντική ανάλυση Β’ μέρους για γηγενή παιδιά  

 

Το μέρος αυτό του ερωτηματολογίου στην Κύπρο έδωσε ακριβώς τους ίδιους 

παράγοντες με ταυτόσημες τις μεταβλητές που υπάγονται στον κάθε παράγοντα, όπως 

στην περίπτωση της Ελλάδας. Ο πρώτος παράγοντας περιλαμβάνει τις μεταβλητές που 
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αφορούν τις θετικές δηλώσεις για τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, ο 

δεύτερος τις αρνητικές, και ο τρίτος, τις δηλώσεις για τη διαφορετικότητα των παιδιών 

αυτών. Οι φορτίσεις των μεταβλητών κυμαίνονται από 0,534 έως 0,817. Οι παράγοντες 

ερμηνεύουν περίπου το 55% της διασποράς όπως φαίνεται στον πίνακα 119.  

Τα ονόματα των τριών παραγόντων που σχηματίστηκαν, αφού ομαδοποιούν τις ίδιες 

μεταβλητές με αυτές της Ελλάδας, παραμένουν ως: Π1: Θετική στάση προς τα παιδιά 

από άλλες χώρες, Π2: Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες και Π3: Άποψη 

για τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλες χώρες.  

 

Πίνακας 119: Παραγοντική ανάλυση στο μέρος Β' του τελικού ερωτηματολογίου 

για γηγενή παιδιά  στην Κύπρο 

 
 
Παράγοντες/ 
Μεταβλητές 

 
1 

 
2 

 
3 

Θετική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες    
6.Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί μαθητές                                                               .804   
7.Τα παιδιά από άλλες χώρες μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα                                        .675   
8.Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί στα μαθήματα           .740   
9.Τα παιδιά από άλλες χώρες καταλαβαίνουν τα μαθήματα στην τάξη                                .767   
10.Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι φρόνιμα στην τάξη                                                       .679   
14.Μου αρέσει όταν έχουμε στην τάξη παιδιά από άλλες χώρες                                         .616   
1.Μου αρέσει που στην Κύπρο έχουμε παιδιά από άλλες χώρες                                          .602   
Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες    
3.Στο σχολείο, λέμε άσχημα πράγματα για τα παιδιά από άλλες χώρες                                .534  
5.Με ενοχλεί που τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες                       .683  
11.Μένουμε πίσω στα μαθήματα όταν έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην τάξη μας        .643  
12.Θα προτιμούσα να μην έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην Κύπρο                              .788  
13.Τα παιδιά από άλλες χώρες δημιουργούν προβλήματα στην τάξη                                    .742  
Άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλες χώρες    
2.Τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες είναι διαφορετικά                                               .764 
4. Τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες από εμάς                                 .817  
    
Ερμηνευόμενη διασπορά(%) 32,3 14,9   8,5 
Αθροιστική διασπορά 32,3   47,2   55,7    

 

Οι δηλώσεις που ομαδοποιούνται στον πρώτο παράγοντα (Π1) είναι όπως και στον 

ελλαδικό χώρο οι:  

Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί μαθητές, Τα παιδιά από άλλες χώρες μιλούν 

καλά την ελληνική γλώσσα, Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι τα παιδιά από άλλες χώρες είναι 

καλοί στα μαθήματα, Τα παιδιά από άλλες χώρες καταλαβαίνουν τα μαθήματα στην τάξη, 

Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι φρόνιμα στην τάξη, Μου αρέσει όταν έχουμε στην τάξη 

παιδιά από άλλες χώρες, Μου αρέσει που στην Κύπρο έχουμε παιδιά από άλλες χώρες. 

Στο δεύτερο παράγοντα ομαδοποιήθηκαν οι δηλώσεις:  

Στο σχολείο λέμε άσχημα πράγματα για τα παιδιά από άλλες χώρες, Με ενοχλεί που τα 

παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες, Μένουμε πίσω στα μαθήματα 
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όταν έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην τάξη μας, Θα προτιμούσα να μην έχουμε 

παιδιά από άλλες χώρες στην Κύπρο, Τα παιδιά από άλλες χώρες δημιουργούν 

προβλήματα στην τάξη.  

Στον τρίτο παράγοντα ομαδοποιήθηκαν οι: 

 Τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες είναι διαφορετικά και Τα παιδιά από άλλες 

χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες από εμάς.  

 

4.3.2.2  Μέσοι όροι και μεταβλητές παραγόντων 

 

Οι παράγοντες που δημιουργήθηκαν παρουσιάζουν μέσους όρους και τυπικές 

αποκλίσεις όπως απεικονίζονται στον πίνακα 120 

 

Πίνακας 120: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις παραγόντων Β' μέρους για 

γηγενή παιδιά 

 

Παράγοντες Mean SD 

Π1: Θετική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες 3,36 0,81 
Π2: Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες 1,80 0,82 
Π3: Άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλες 
χώρες 

3,24 1,15 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 120, ο μέσος όρος για τη «Θετική στάση προς τα παιδιά 

από άλλες χώρες» είναι λίγο πιο πάνω από το 3 (3,36) στην πενταβάθμια κλίμακα κάτι 

που δείχνει μια μέτρια στάση. Η «Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες» 

είναι χαμηλή αφού ο μέσος όρος είναι κάτω από το 2 (1,80). Ο τρίτος παράγοντας που 

δείχνει την άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες είναι κοντά στο τρία επίσης, δηλαδή τα  γηγενή παιδιά πιστεύουν μεν ότι τα 

παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων είναι διαφορετικά, μ’ ένα μετριοπαθή τρόπο 

δε. 

 

4.3.2.3 Μέσοι όροι συγκεκριμένων δηλώσεων των παραγόντων 

 

Ο κάθε παράγοντας αποτελείται από ένα αριθμό μεταβλητών, οι μέσοι όροι και οι 

αποκλίσεις των οποίων παρουσιάζονται στον πίνακα 121.  
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Πίνακας 121: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις όλων των δηλώσεων του μέρους 

Β' για γηγενή παιδιά 

 
 Mean SD 
Θετική Στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες  
Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί μαθητές                                                           3,24 1,08 
Τα παιδιά από άλλες χώρες μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα                                   3,25 1,11 
Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί στα μαθήματα      3,57 1,01 
Τα παιδιά από άλλες χώρες καταλαβαίνουν τα μαθήματα στην τάξη                           3,22 1,10 
Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι φρόνιμα στην τάξη                                                   3,31 1,18 
Μου αρέσει όταν έχουμε στην τάξη παιδιά από άλλες χώρες                                       3,39 1,29 
Μου αρέσει που στην Κύπρο έχουμε παιδιά από άλλες χώρες                                     3,53 1,20 
Αρνητική Στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες  
Στο σχολείο, λέμε άσχημα πράγματα για τα παιδιά από άλλες χώρες                           1,66 1,00 
Με ενοχλεί που τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες                 1,67 1,14 
Μένουμε πίσω στα μαθήματα όταν έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην τάξη μας    1,76 1,15 
Θα προτιμούσα να μην έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην Κύπρο                           1,88 1,25 
Τα παιδιά από άλλες χώρες δημιουργούν προβλήματα στην τάξη                                2,03 1,25 
Άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλες χώρες  
Τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες είναι διαφορετικά                                        2,97 1,42 
Τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες από εμάς                           3,51 1,26 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 121, οι δηλώσεις που ομαδοποιήθηκαν στον πρώτο 

παράγοντα έχουν μέσο όρο που κυμαίνεται γύρω στο τρία (μέτρια στάση) αλλά και 

μεγάλες τυπικές αποκλίσεις, κάτι που δείχνει ότι οι διακυμάνσεις των τιμών της κάθε 

δήλωσης είναι αρκετά μεγάλες. Παραδείγματος χάρη, η δήλωση «Μου αρέσει που στην 

Κύπρο έχουμε παιδιά από άλλες χώρες» παρουσιάζει μεν μέσο όρο 3,53, αλλά το εύρος 

των απαντήσεων μπορεί να είναι από 2,33 έως και 4,73 (αφού η τυπική απόκλιση έχει 

τιμή 1,20). Με άλλα λόγια, μπορεί να είναι κάτω του τρία (αρνητική στάση) και πολύ 

κοντά στο πέντε (η θετικότερη στάση). 

Οι δηλώσεις που ομαδοποιήθηκαν στον παράγοντα «Αρνητική στάση προς τα παιδιά 

από άλλες χώρες» εξαιρουμένης της δήλωσης «Τα παιδιά από άλλες χώρες 

δημιουργούν προβλήματα στην τάξη», έχουν μέσο όρο μικρότερο του τρία, κάτι που 

δείχνει χαμηλή αρνητική στάση. Βέβαια, και σε αυτή την περίπτωση οι τυπικές 

αποκλίσεις είναι μεγάλες όπως και η διακύμανση στους μέσους όρους της κάθε 

δήλωσης. Για παράδειγμα, στη δήλωση «Θα προτιμούσα να μην έχουμε παιδιά από 

άλλες χώρες στην Κύπρο», στην οποία ο μέσος όρος είναι 1,88, λόγω της μεγάλης 

τυπικής απόκλισης (1,25), οι τιμές των απαντήσεων των παιδιών κυμαίνονται από 0,63 

(πολύ χαμηλή αρνητική στάση) έως 3,13 (μέτρια αρνητική στάση). 

Στον τρίτο παράγοντα που αφορά την άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών 

από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες παρατηρείται και πάλι ύπαρξη μεγάλων τυπικών 

αποκλίσεων. Το μεγαλύτερο μέσο όρο από τις δύο, παρουσιάζει η μεταβλητή «Τα 

παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες από εμάς» με τιμή 3,51 και 
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τυπική απόκλιση 1,27, που κάνει τους μέσους όρους των τιμών να κυμαίνονται από 

2,24 έως 4,78. 

 

4.3.2.4 Ανεξάρτητες μεταβλητές και παράγοντες 

 

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που μελετούνται για την εξέταση της τυχόν συμβολής 

τους στη διαφοροποίηση των μέσων όρων στις δηλώσεις των γηγενών παιδιών είναι το 

φύλο, η τάξη φοίτησης και το επάγγελμα πατέρα.  

 

4.3.2.4.1. Ανεξάρτητη μεταβλητή «φύλο» 

 

Η πρώτη ανεξάρτητη μεταβλητή που εξετάζεται είναι το φύλο. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης  παρουσιάζονται στον πίνακα 122.  

Τα αποτελέσματα στον πίνακα 122 δείχνουν το μέσο όρο αγοριών και κοριτσιών 

να είναι κοντά στο τρία, τουτέστιν, μέτρια θετική στάση. Ακόμα, φαίνεται ότι οι μέσοι 

όροι για τα δύο φύλα είναι σχεδόν ταυτόσημοι και δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ τους. 

 

Πίνακας 122: Σύγκριση μέσων όρων της θετικής στάσης προς τα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ανάλογα με το φύλο 

 
Παράγοντας Φύλο Mean SD t p 

Αγόρι* 3,36 0,81 Θετική στάση προς τα παιδιά από άλλες 
χώρες Κορίτσι** 3,35 0,82 

0,12 0,90 

*N=165, **N=135 

 

Στον πίνακα 123 παρουσιάζεται η διαφορά των δύο φύλων σε κάθε μεταβλητή που 

ομαδοποιήθηκε στον παράγοντα αυτό. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 123, σε όλες τις δηλώσεις του παράγοντα «Θετική 

στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες», οι διαφορές στους μέσους όρους  ανάμεσα σε 

αγόρια και κορίτσια είναι μικρές. Ακόμα, σε καμία από αυτές δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά.  
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Πίνακας 123: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Θετική 

στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες" ανά φύλο 

 
Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p 

Αγόρι* 3,27 1,14 0,62 0,53 Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί μαθητές                                     
 Κορίτσι** 3,20 1,02   

Αγόρι 3,26 1,16 0,22 0,82 Τα παιδιά από άλλες χώρες μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα             
Κορίτσι 3,23 1,06   
Αγόρι 3,61 1,06 0,95 0,33  Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί 

στα μαθήματα                                                                                           Κορίτσι 3,51 0,96   

Αγόρι 3,25 1,15 0,54 0,58 Τα παιδιά από άλλες χώρες καταλαβαίνουν τα μαθήματα στην τάξη     
Κορίτσι 3,18 1,03   
Αγόρι 3,33 1,19 0,47 0,63 Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι φρόνιμα στην τάξη                              

                                           Κορίτσι 3,27 1,17   
Αγόρι 3,31 1,29 -1,15 0,24 Μου αρέσει όταν έχουμε στην τάξη παιδιά από άλλες χώρες     
Κορίτσι 3,48 1,30   
Αγόρι 3,48 1,24 -0,71 0,47 Μου αρέσει που στην Κύπρο έχουμε παιδιά από άλλες χώρες                
Κορίτσι 3,58 1,15   

*N=165, **N=135 

 

Στον παράγοντα «Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες», οι μέσοι όροι 

και των δύο ομάδων είναι χαμηλοί, όπως φαίνεται στον πίνακα 124.  

 

Πίνακας 124: Σύγκριση μέσων όρων στον παράγοντα "Αρνητική στάση προς τα 

παιδιά από άλλες χώρες" ανά φύλο 

 
Παράγοντας Φύλο Mean SD t p 

Αγόρι* 1,92 0,86 2,92 0,00 Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες 
χώρες Κορίτσι** 1,65 0,75   

  *N=165, **N=135 

 

Παρόλο που οι μέσοι όροι των αγοριών και των κοριτσιών είναι χαμηλοί, εντούτοις, 

τα αγόρια έχουν ψηλότερο μέσο όρο από τα κορίτσια (δηλαδή μεγαλύτερη αρνητική 

στάση), με τη διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σημαντική.  

Οι διαφορές στους μέσους όρους της κάθε δήλωσης του πιο πάνω παράγοντα 

ανάλογα με το φύλο παρουσιάζονται στον πίνακα 125.  

Σε όλες τις δηλώσεις του παράγοντα αυτού, όπως φαίνεται στον πίνακα 123, τα 

αγόρια έχουν ψηλότερους μέσους όρους από τα κορίτσια. Σε κάποιες δηλώσεις (Με 

ενοχλεί που τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες, Μένουμε πίσω στα 

μαθήματα όταν έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην τάξη μας, Τα παιδιά από άλλες 

χώρες δημιουργούν προβλήματα στην τάξη) οι διαφορές αυτές είναι στατιστικά 

σημαντικές.  
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Πίνακας 125: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Αρνητική 

στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες" ανά φύλο 

 
Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p 

Αγόρι* 1,71 0,99 0,92 0,35 Στο σχολείο, λέμε άσχημα πράγματα για τα παιδιά από 
άλλες χώρες                                                                           
 

Κορίτσι** 1,60 1,01   

Αγόρι 1,80 1,24 2,29 0,02 Με ενοχλεί που τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν 
διαφορετικές συνήθειες                                                         Κορίτσι 1,51 0,97   

Αγόρι 1,93 1,23 2,96 0,00 Μένουμε πίσω στα μαθήματα όταν έχουμε παιδιά από 
άλλες χώρες στην τάξη μας                                                   Κορίτσι 1,55 1,01   

Αγόρι 1,96 1,34 1,28 0,19 Θα προτιμούσα να μην έχουμε παιδιά από άλλες χώρες 
στην Κύπρο                                                                            Κορίτσι 1,78 1,13   

Αγόρι 2,21 1,34 2,81 0,00 Τα παιδιά από άλλες χώρες δημιουργούν προβλήματα 
στην τάξη                                                                               Κορίτσι 1,81 1,10   

   *N=165, **N=135 

 

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση των μέσων όρων ως προς το φύλο για τον 

παράγοντα «Άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλη χώρα», τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης σημειώνονται στον πίνακα  126. 

 

Πίνακας 126: Σύγκριση μέσων όρων στον παράγοντα "Άποψη για τη 

διαφορετικότητα των παιδιών από άλλες χώρες" ανά φύλο 

 
Παράγοντας Φύλο Mean SD t p 

Αγόρι* 3,24 1,17 0,03 0,97 Άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από 
άλλες χώρες Κορίτσι** 3,24 1,13   

*N=165, **N=135 
 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 126, οι απόψεις αγοριών και κοριτσιών για τη 

διαφορετικότητα των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες ταυτίζονται, αφού 

έχουν ακριβώς τους ίδιους μέσους όρους. Αυτό συμβαίνει και στους μέσους όρους της 

κάθε δήλωσης αυτού του παράγοντα, οι οποίοι παρουσιάζονται στον πίνακα 127.  

 

Πίνακας 127: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Άποψη για 

τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλες χώρες" ανά φύλο 

 

Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p 
Αγόρι* 3,56 1,29 0,80 0,42 Τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες είναι 

διαφορετικά                                                                 Κορίτσι** 3,45 1,21   
Αγόρι 2,92 1,47 -0,66 0,50 Τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές 

συνήθειες από εμάς                                                      Κορίτσι 3,03 1,36   
*N=165, **N=135 
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4.3.2.4.2 Ανεξάρτητη μεταβλητή «τάξη φοίτησης» 

 

Η ανεξάρτητη μεταβλητή που μελετάται σε αυτό το σημείο είναι η τάξη φοίτησης. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τον παράγοντα «Θετική στάση προς τα παιδιά από 

άλλες χώρες» φαίνονται στον πίνακα 128.  

 

Πίνακας 128: Σύγκριση μέσων όρων της θετικής στάσης προς τα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 
Παράγοντας Τάξη Φοίτησης Mean SD t p 

Ε’ * 3,50 0,82 2,79 0,01 Θετική στάση προς τα παιδιά από άλλες 
χώρες Στ’ ** 3,23 0,80   
*N=139, **N=161 

 

Τα παιδιά που φοιτούν στη Στ’ τάξη εμφανίζουν λιγότερο θετική άποψη για τα 

παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, αφού έχουν χαμηλότερο μέσο όρο από αυτά 

της Ε’ τάξης στον αντίστοιχο παράγοντα. Επιπρόσθετα, η διαφορά αυτή είναι  

στατιστικά σημαντική. Η εξέταση των διαφορών στους μέσους όρους ανάλογα με την 

τάξη φοίτησης για την κάθε δήλωση σε αυτό τον παράγοντα έδωσε τα αποτελέσματα 

του  πίνακα 129.  

 

Πίνακας 129: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Θετική 

στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες" ανά τάξη φοίτησης 

 
Δηλώσεις Τάξη 

φοίτησης  
Mean SD t p 

Ε’ * 3,43 1,09 2,82 0,00 Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί μαθητές                           
 Στ’ ** 3,08 1,05   

Ε’ 3,30 1,11 0,80 0,42 Τα παιδιά από άλλες χώρες μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα   
Στ’  3,20 1,12   
Ε’ 3,69 1,01 1,97 0,05  Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι τα παιδιά από άλλες χώρες είναι 

καλοί στα μαθήματα                                                                       Στ’  3,46 1,00   
Ε’ 3,29 1,16 1,03 0,30 Τα παιδιά από άλλες χώρες καταλαβαίνουν τα μαθήματα στην 

τάξη                                                                                                Στ’  3,16 1,04   
Ε’ 3,57 1,19 3,66 0,00 Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι φρόνιμα στην τάξη                    

                                           Στ’  3,08 1,13   
Ε’ 3,56 1,35 2,16 0,03 Μου αρέσει όταν έχουμε στην τάξη παιδιά από άλλες χώρες     
Στ’  3,24 1,22   
Ε’ 3,63 1,25 1,38 0,16 Μου αρέσει που στην Κύπρο έχουμε παιδιά από άλλες χώρες      
Στ’  3,44 1,15   

*N=139, **N=161 

 

Σε όλες τις δηλώσεις του παράγοντα που αφορά τη θετική στάση προς τα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, τα παιδιά της Ε’ δημοτικού έχουν ψηλότερους 
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μέσους όρους από τα παιδιά της Στ’ τάξης. Στις περισσότερες δηλώσεις (Τα παιδιά από 

άλλες χώρες είναι καλοί μαθητές, Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι τα παιδιά από άλλες χώρες 

είναι καλοί στα μαθήματα, Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι φρόνιμα στην τάξη, Μου 

αρέσει όταν έχουμε στην τάξη παιδιά από άλλες χώρες) οι διαφορές είναι στατιστικά 

σημαντικές.  

Για τον παράγοντα «Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες», η εξέταση 

του πώς σχετίζεται με την τάξη φοίτησης των παιδιών, έδωσε τα αποτελέσματα που 

φαίνονται στον πίνακα 130.  

 

Πίνακας 130: Σύγκριση μέσων όρων στην "Αρνητική στάση προς τα παιδιά από 

άλλες χώρες" ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 

 Τάξη φοίτησης Mean SD t p 
Ε* 1,84 0,91 0,73 0,46 Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες 

χώρες Στ** 1,77 0,74   
*Ν=139, **Ν=161 

 

Όπως καταγράφεται στον πίνακα 130, η τάξη φοίτησης δεν διαφοροποιεί την 

αρνητική στάση προς τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, αφού η διαφορά 

στους μέσους όρους είναι πολύ μικρή και μη στατιστικά σημαντική. Αναλυτικότερα, οι 

διαφορές στους μέσους όρους της κάθε δήλωσης αυτού του παράγοντα σημειώνονται 

στον πίνακα 131.  

 

Πίνακας 131: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Αρνητική 

στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες" ανά τάξη φοίτησης 

 
Δηλώσεις Τάξη φοίτησης Mean SD t p 

Ε* 1,64 1,04 -0,30 0,75 Στο σχολείο, λέμε άσχημα πράγματα για τα παιδιά 
από άλλες χώρες                                                         
 

Στ** 1,68 0,97   

Ε 1,61 1,15 -0,87 0,38 Με ενοχλεί που τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν 
διαφορετικές συνήθειες                                              Στ 1,72 1,12   

Ε 1,99 1,36 3,10 0,00 Μένουμε πίσω στα μαθήματα όταν έχουμε παιδιά 
από άλλες χώρες στην τάξη μας                                 
 

Στ 1,57 0,88   

Ε 1,87 1,33 -0,20 0,83 Θα προτιμούσα να μην έχουμε παιδιά από άλλες 
χώρες στην Κύπρο                                                      Στ 1,90 1,18   

Ε 2,09 1,36 0,76 0,44 Τα παιδιά από άλλες χώρες δημιουργούν 
προβλήματα στην τάξη                                              Στ 1,98 1,14   

*Ν=139, **Ν=161 
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Ο πίνακας 131 εμφανίζει το πώς διαφοροποιούνται οι δηλώσεις των παιδιών 

ανάλογα με την τάξη φοίτησής τους. Στις περισσότερες δηλώσεις (Στο σχολείο λέμε 

άσχημα πράγματα για τα παιδιά από άλλες χώρες, Με ενοχλεί που τα παιδιά από άλλες 

χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες, Θα προτιμούσα να μην έχουμε παιδιά από άλλες 

χώρες στην Κύπρο) ψηλότερους μέσους όρους έχουν τα παιδιά της Στ’ τάξης, χωρίς 

όμως οι διαφορές τους από τους μέσους όρους των παιδιών της Ε’ τάξης να είναι 

στατιστικά σημαντικές. Στις υπόλοιπες δύο δηλώσεις (Μένουμε πίσω στα μαθήματα 

όταν έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην τάξη μας, Τα παιδιά από άλλες χώρες 

δημιουργούν προβλήματα στην τάξη) ψηλότερο μέσο όρο παρουσιάζουν τα παιδιά της Ε’ 

τάξης, όπου στη μια δήλωση (Μένουμε πίσω στα μαθήματα όταν έχουμε παιδιά από 

άλλες χώρες στην τάξη μας) η διαφορά από το μέσο όρο των παιδιών της Στ’ τάξης είναι 

στατιστικά σημαντική.  

Στον παράγοντα «Άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλη χώρα» δεν 

υπάρχει μεγάλη διαφορά στους μέσους όρους των παιδιών ανάλογα με την τάξη 

φοίτησης, ούτε αυτή η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται και στον 

πίνακα  132.  

 

Πίνακας 132: Σύγκριση μέσων όρων στην "Άποψη για τη διαφορετικότητα των 

παιδιών από άλλες χώρες" ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 

 Τάξη φοίτησης Mean SD t p 

Ε* 3,28 1,17 0,52 0,60 Άποψη για τη διαφορετικότητα των 
παιδιών από άλλες χώρες Στ** 3,21 1,14   
*Ν=139, **Ν=161 

 

Αναλυτικά, οι μέσοι όροι σε κάθε δήλωση του παράγοντα αυτού ανάλογα με την 

τάξη φοίτησης, φαίνονται στον πίνακα 133. 

 

Πίνακας 133: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Άποψη για 

τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλες χώρες" ανά τάξη φοίτησης 

 

Δηλώσεις Τάξη φοίτησης Mean SD t p 

Ε* 3,53 1,24 0,29 0,77 Τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες 
είναι διαφορετικά                                             
 

Στ** 3,49 1,28   

Ε 3,02 1,43 0,58 0,55 Τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν 
διαφορετικές συνήθειες από εμάς                    Στ 2,93 1,41   

*Ν=139, **Ν=161 
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Και στην περίπτωση της παρουσίασης των μέσων όρων των συγκεκριμένων 

δηλώσεων του παράγοντα αυτού, εντοπίζεται να μην υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ τους ανάλογα με την τάξη φοίτησης σε καμία από τις δηλώσεις.  

 

4.3.2.4.3. Ανεξάρτητη μεταβλητή «επάγγελμα πατέρα» 

 

Η επόμενη ανεξάρτητη μεταβλητή που εξετάζεται είναι το επάγγελμα που δήλωσαν 

τα παιδιά ότι εξασκεί ο πατέρας τους.  

Ως προς τον πρώτο παράγοντα που αφορά τη θετική στάση προς τα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 134. 

Στον πίνακα 134 φαίνεται ότι η εργασία του πατέρα δεν διαφοροποιεί τη θετική 

στάση προς τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, αφού δεν υπάρχουν 

μεγάλες και ούτε στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των τεσσάρων 

ομάδων επαγγελμάτων. 

 

Πίνακας 134: Σύγκριση μέσων όρων στη "Θετική στάση προς τα παιδιά από άλλες 

χώρες" ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα 

 

 Εργασία πατέρα Mean SD F p 
Χειρωνακτική* 3,36 0,83 
Καμία** 4,21 0,44 
Απαιτεί πτυχίο*** 3,32 0,76 

Θετική στάση προς τα παιδιά από 
άλλες χώρες 

Μη χειρωνακτική δεν απαιτεί 
πτυχίο**** 

3,36 0,84 

 
1,51 

 
0,21 

*Ν=58, **Ν=4, ***Ν=97, ****Ν=141 

 

Οι μέσοι όροι όλων των δηλώσεων που αποτελούν το συγκεκριμένο παράγοντα 

παρουσιάζονται στον πίνακα  135.  
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Πίνακας 135: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Θετική 

στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες" ανά επάγγελμα πατέρα 

 
Δηλώσεις Εργασία πατέρα Mean SD F p 

Χειρωνακτική* 3,43 0,99 
Καμία** 3,75 0,95 
Απαιτεί πτυχίο*** 3,12 1,04 

Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί 
μαθητές                                                               
 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο**** 

3,23 1,15 

 
1,26 

 
0,28 

Χειρωνακτική 3,08 1,11 
Καμία 4,00 0,81 
Απαιτεί πτυχίο 3,21 1,10 

 Τα παιδιά από άλλες χώρες μιλούν καλά την 
ελληνική γλώσσα                                            

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

3,32 1,13 

 
1,26 

 
0,28 

Χειρωνακτική 3,39 0,99 
Καμία 4,25 0,95 
Απαιτεί πτυχίο 3,60 0,94 

Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι τα παιδιά από 
άλλες χώρες είναι καλοί στα μαθήματα             
                                                                            

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

3,60 1,07 

 
1,25 

 
0,29 

Χειρωνακτική 3,25 1,17 
Καμία 4,25 0,95 
Απαιτεί πτυχίο 3,15 1,01 

Τα παιδιά από άλλες χώρες καταλαβαίνουν 
τα μαθήματα στην τάξη                                      

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

3,22 1,12 

 
1,30 

 
0,27 

Χειρωνακτική 3,34 1,26 
Καμία 4,00 0,81 
Απαιτεί πτυχίο 3,20 1,08 

Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι φρόνιμα 
στην τάξη                                                          
                                           
 Μη χειρωνακτική δεν 

απαιτεί πτυχίο 
3,34 1,22 

 
0,76 

 
0,51 

Χειρωνακτική 3,34 1,37 
Καμία 4,75 0,50 
Απαιτεί πτυχίο 3,44 1,18 

Μου αρέσει όταν έχουμε στην τάξη παιδιά 
από άλλες χώρες     

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

3,34 1,34 

 
1,62 

 
0,18 

Χειρωνακτική 3,67 1,23 
Καμία 4,50 1,00 
Απαιτεί πτυχίο 3,51 1,10 

Μου αρέσει που στην Κύπρο έχουμε παιδιά 
από άλλες χώρες                                             
 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

3,45 1,25 

 
1,33 

 
0,26 

*Ν=58, **Ν=4, ***Ν=97, ****Ν=141 

 

Ως προς την αρνητική στάση προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους ανάλογα με 

την εργασία πατέρα, όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα 136.  

 

Πίνακας 136: Σύγκριση μέσων όρων στην "Αρνητική στάση προς τα παιδιά από 

άλλες χώρες" ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα 

 

 Εργασία πατέρα Mean SD F p 
Χειρωνακτική* 2,07 0,97 
Καμία** 2,10 1,20 
Απαιτεί πτυχίο*** 1,72 0,73 

Αρνητική στάση προς τα παιδιά 
από άλλες χώρες 

Μη χειρωνακτική δεν απαιτεί 
πτυχίο**** 

1,73 0,79 

 
2,94 

 
0,03 

*Ν=58, **Ν=4, ***Ν=97, ****Ν=141 
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Όσον αφορά την αρνητική στάση προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, 

τη λιγότερο αρνητική με το μικρότερο μέσο όρο στάση, έχει η ομάδα των παιδιών που 

δήλωσε ότι ο πατέρας τους εξασκεί επάγγελμα που απαιτεί πτυχίο, ενώ το μεγαλύτερο, 

η ομάδα των παιδιών που δήλωσε ότι ο πατέρας τους δεν κάνει καμία εργασία. Η 

διαφορά στους μέσους όρους είναι στατιστικά σημαντική. Όπως έδειξε η posthoc 

ανάλυση, η στατιστικά σημαντική διαφορά βρίσκεται ανάμεσα στους μέσους όρους των 

παιδιών που δήλωσαν ως εργασία πατέρα τη  χειρωνακτική, με τη χειρωνακτική που 

δεν απαιτεί πτυχίο. Οι μέσοι όροι της κάθε δήλωσης ξεχωριστά παρουσιάζονται στον 

πίνακα 137.  

 

Πίνακας 137: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Αρνητική 

στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες" ανά επάγγελμα πατέρα 

 
Δηλώσεις Εργασία πατέρα Mean SD F p 

Χειρωνακτική* 1,77 1,21 
Καμία** 2,00 1,41 
Απαιτεί πτυχίο*** 1,54 0,90 

Στο σχολείο, λέμε άσχημα πράγματα για τα 
παιδιά από άλλες χώρες                                          
 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο**** 

1,69 0,96 

 
0,87 

 
0,45 

Χειρωνακτική 1,89 1,41 
Καμία 1,75 1,50 
Απαιτεί πτυχίο 1,62 1,06 

Με ενοχλεί που τα παιδιά από άλλες χώρες 
έχουν διαφορετικές συνήθειες                                

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

1,60 1,06 

 
0,93 

 
0,42 

Χειρωνακτική 2,01 1,27 
Καμία 2,50 1,73 
Απαιτεί πτυχίο 1,77 1,13 

Μένουμε πίσω στα μαθήματα όταν έχουμε 
παιδιά από άλλες χώρες στην τάξη μας                  
 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

1,63 1,08 

 
2,05 

 
0,10 

Χειρωνακτική 2,31 1,51 
Καμία 1,75 0,95 
Απαιτεί πτυχίο 1,73 1,08 

Θα προτιμούσα να μην έχουμε παιδιά από 
άλλες χώρες στην Κύπρο                                        

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

1,82 1,23 

 
2,87 

 
0,04 

Χειρωνακτική 2,39 1,41 
Καμία 2,50 1,29 
Απαιτεί πτυχίο 1,94 1,14 

Τα παιδιά από άλλες χώρες δημιουργούν 
προβλήματα στην τάξη                                          

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

1,92 1,23 

 
2,31 

 
0,07 

*Ν=58, **Ν=4, ***Ν=97, ****Ν=141 

 

Στον πίνακα 137 φαίνεται ότι μόνο σε μία από τις δηλώσεις αυτού του παράγοντα 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των παιδιών. Η δήλωση 

αυτή είναι η «Θα προτιμούσα να μην έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην Κύπρο», 

όπου τον ψηλότερο μέσο όρο σημειώνουν τα παιδιά που δήλωσαν ότι ο πατέρας τους 

κάνει χειρωνακτική εργασία και το χαμηλότερο, τα παιδιά που δήλωσαν ότι ο πατέρας 

τους κάνει εργασία που απαιτεί πτυχίο. Η posthoc ανάλυση έδειξε ότι η στατιστικά 
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σημαντική διαφορά υπάρχει ανάμεσα στους μέσους όρους των δύο αυτών 

συγκεκριμένων ομάδων.  

Όσον αφορά τον παράγοντα «Άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλη 

χώρα» φαίνεται να μην υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους 

των παιδιών ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα, όπως σημειώνεται και στον πίνακα 138.  

 

Πίνακας 138: Σύγκριση μέσων όρων στην "Άποψη για τη διαφορετικότητα των 

παιδιών από άλλες χώρες" ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα 

 

 Εργασία πατέρα Mean SD F p 
Χειρωνακτική* 3,43 1,10 
Καμία** 3,37 1,65 
Απαιτεί πτυχίο*** 3,23 1,10 

Άποψη για τη διαφορετικότητα των 
παιδιών  από άλλες χώρες 

Μη χειρωνακτική δεν απαιτεί 
πτυχίο**** 

3,17 1,19 

 
0,74 

 
0,52 

*Ν=58, **Ν=4, ***Ν=97, ****Ν=141 

 

Αναλυτικά, οι μέσοι όροι στην κάθε δήλωση του παράγοντα αυτού, παρουσιάζονται 

στον πίνακα 139.  

 

Πίνακας 139: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Άποψη για 

τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλες χώρες" ανά επάγγελμα πατέρα 

 
Δηλώσεις Εργασία πατέρα Mean SD F p 

Χειρωνακτική* 3,74 1,13 
Καμία** 3,75 1,50 
Απαιτεί πτυχίο*** 3,50 1,19 

Τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες είναι 
διαφορετικά                                                               
 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο**** 

3,42 1,35 

 
0,90 

 
0,43 

Χειρωνακτική 3,13 1,39 
Καμία 3,00 1,82 
Απαιτεί πτυχίο 2,95 1,44 

Τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές 
συνήθειες από εμάς                                                   

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

2,92 1,42 

 
0,31 

 
0,81 

*Ν=58, **Ν=4, ***Ν=97, ****Ν=141 

 

4.3.3. Αποτελέσματα Β’ μέρους για παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

 

Το μέρος αυτό του ερωτηματολογίου απευθύνεται στα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων.  Κατά συνέπεια, οι διάφορες αναλύσεις γίνονται στο σύνολο 

των 300 υποκειμένων της συγκεκριμένης ομάδας παιδιών.  



 304

 

4.3.3.1. Παραγοντική ανάλυση Β’ μέρους για παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων 

 

Το μέρος Β’ του ερωτηματολογίου για παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

έδωσε επτά παράγοντες, οι οποίοι παρουσιάζονται στον πίνακα 140.  

 

Πίνακας 140: Παραγοντική ανάλυση στο μέρος Β' του τελικού ερωτηματολογίου 

για παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στην Κύπρο 

 
Παράγοντες/ 
Μεταβλητές 
 

 
1 

 
2 

 
3 
 

 
4 
 

 
5 

 
6 

 
7 

Συνήθειες χώρας προέλευσης        
21.Ξέρω τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου                           .817       
23.Με την οικογένειά μου μιλώ τη γλώσσα της χώρας των 
γονιών μου                                                                                    

.799       

17.Βλέπω τηλεόραση της χώρας των γονιών μου                         .691       
25.Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τη γλώσσα της χώρας των 
γονιών μου                                                                                    

.667       

15.Ακούω μουσική της χώρας των γονιών μου                            .637       
13.Πηγαίνω στη χώρα των γονιών μου                                         .558       
27.Προτιμώ να μιλώ τη γλώσσα της χώρας των γονιών  μου 
με τους φίλους μου από την ίδια χώρα                                        

.520       

19.Διαβάζω περιοδικά της χώρας των γονιών μου                       .487       
Ταύτιση με χώρα υποδοχής        
2.Είμαι περήφανος που ζω στην Κύπρο                                         .841      
3.Είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου στην Κύπρο                   .834      
1.Νιώθω ότι είμαι Κύπριος                                                             .698      
8.Είναι σημαντικό να ξέρω την ιστορία της Κύπρου                     .474      
Συνήθειες χώρας υποδοχής        
14.Ακούω ελληνική μουσική                                                          .752     
16.Βλέπω κυπριακή τηλεόραση                                                      .683     
22.Στο σπίτι με την οικογένειά μου μιλώ ελληνικά                        .647     
18.Διαβάζω ελληνικά περιοδικά                                                     .619     
26.Προτιμώ να μιλώ ελληνικά με τους φίλους μου από τη 
χώρα των γονιών μου                                                                    

  .333     

Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης        
11.Νιώθω άνετα να μιλώ στους άλλους για τη χώρα των 
γονιών μου                                                                                     

   .754    

12.Πρέπει να ξέρω πράγματα για τη χώρα των γονιών μου            .669    
10.Γνωρίζω την ιστορία της χώρας των γονιών μου                        .661    
Ελληνική γλώσσα        
24.Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τα ελληνικά                                .714   
20.Ξέρω την ελληνική γλώσσα                                                         .684   
Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής        
5.Τα παιδιά από την Κύπρο λένε άσχημα πράγματα για μένα 
επειδή είμαι από άλλη χώρα                                                          

     .788  

4.Τα παιδιά στην Κύπρο πιστεύουν ότι είμαι διαφορετικός              .781  
Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής        
7.Οι δάσκαλοι στο σχολείο συμπαθούν τα παιδιά που είναι 
από άλλη χώρα                                                                              

      .736 

6.Τα παιδιά από την Κύπρο συμπαθούν τα παιδιά που είναι 
από άλλη χώρα                                                                              

      .530 

9.Είμαι περήφανος για τη χώρα των γονιών μου       .436 
        
Ερμηνευόμενη διασπορά(%)   18,5 13,9 6,6 6,1 5,2 4,2 3,8 
Αθροιστική διασπορά                                                                    18,5 32,4  39,0   45,1 50,3 54,5    58,3   
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Όπως φαίνεται στον πίνακα 140, οι εφτά παράγοντες ερμηνεύουν το 58,3% της 

διασποράς, και οι μεταβλητές φορτίζονται σε αυτούς, με τιμές από 0,333 έως 0,841.  

Η ονομασία των παραγόντων έγινε ανάλογα με το εννοιολογικό περιεχόμενο των 

μεταβλητών που τους απαρτίζουν. Επομένως, έλαβαν τις εξής ονομασίες: Π1:Συνήθειες 

χώρας προέλευσης, Π2: Ταύτιση με χώρα υποδοχής, Π3: Συνήθειες χώρας υποδοχής, 

Π4: Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης, Π5: Ελληνική γλώσσα, Π6: Αρνητική 

πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής και Π6: Θετική πρόσληψη συνθηκών στη 

χώρα υποδοχής.  

 

4.3.3.2.  Μέσοι όροι και μεταβλητές παραγόντων 

 

Οι επτά παράγοντες που δημιουργήθηκαν σημείωσαν μέσους όρους και τυπικές 

αποκλίσεις, όπως φαίνονται στον πίνακα 141. 

 

Πίνακας 141: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις παραγόντων Β' μέρους για παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

 

Παράγοντες Mean SD 

Π1: Συνήθειες χώρας προέλευσης 3,49 1,00 
Π2: Ταύτιση με χώρα υποδοχής 3,68 0,99 
Π3: Συνήθειες χώρας υποδοχής 3,73 1,03 
Π4: Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης 3,83 0,96 
Π5: Ελληνική γλώσσα 4,61 0,67 
Π6: Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής 2,23 1,16 
Π7: Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής 4,01 0,72 

 

Τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες διατηρούν σε αρκετά ψηλό βαθμό 

συνήθειες της χώρας προέλευσής τους, δεδομένου ότι σε αυτό τον παράγοντα 

παρουσιάζουν μέσο όρο 3,49. Και η ταύτισή τους με τη χώρα υποδοχής έχει μεγάλη 

τιμή (3,68), όπως και η υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής (3,73). Η υποχρέωση 

που νιώθουν προς τη χώρα προέλευσής τους παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερο μέσο όρο 

που πλησιάζει το 4 στην πενταβάθμια κλίμακα (3,83). Το μεγαλύτερο όμως μέσο όρο 

με τη μικρότερη τυπική απόκλιση, έχουν στον παράγοντα που αφορά την ελληνική 

γλώσσα, όπου ο μέσος όρος πλησιάζει την ανώτατη επιλογή της κλίμακας των 

δηλώσεων, η οποία είναι το 5 (4,61). Χαμηλότερη του 3 στην πενταβάθμια κλίμακα 

(2,23) είναι η πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα υποδοχής ως αρνητικών, ενώ αρκετά 

υψηλή (4,01) η πρόσληψή τους ως θετικών.  
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Οι διαφορές των μέσων όρων στον κάθε παράγοντα εξετάζονται και όσον αφορά την 

κάθε ξεχωριστή χώρα προέλευσης του κάθε παιδιού, και παρουσιάζονται στον πίνακα 

142. 

 

Πίνακας 142: Μέσοι όροι παραγόντων για την κάθε συγκεκριμένη χώρα 

προέλευσης 

 
Παράγοντες  Mean SD F p 

Πρώην ΕΣΣΔ 1 3,73 0,75 
Γεωργία 2 3,16 1,07 
Βουλγαρία 3 3,62 0,89 
Ρουμανία 4 3,55 1,01 
Ευρωπαϊκή 5 3,84 1,05 

 
 
Συνήθειες χώρας προέλευσης 

Άλλη 6 3,49 0,91 

 
 

4,18 

 
 

0,00 

Πρώην ΕΣΣΔ 3,59 1,01 
Γεωργία 3,20 0,97 
Βουλγαρία 4,08 0,76 
Ρουμανία 4,06 1,07 
Ευρωπαϊκή  3,88 0,84 

 
 
Ταύτιση με χώρα υποδοχής 
 

Άλλη 4,06 0,84 

 
 

9,40 

 
 

0,00 

Πρώην ΕΣΣΔ 3,46 1,10 
Γεωργία 3,90 0,83 
Βουλγαρία 4,00 0,73 
Ρουμανία 4,06 0,89 
Ευρωπαϊκή  3,23 1,29 

 
 
Συνήθειες χώρας υποδοχής 

Άλλη 3,89 0,95 

 
 

4,92 

 
 

0,00 

Πρώην ΕΣΣΔ 3,93 0,80 
Γεωργία 3,80 0,95 
Βουλγαρία 3,78 0,84 
Ρουμανία 3,81 1,15 
Ευρωπαϊκή  3,81 1,03 

 
 
Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης 

Άλλη 3,82 1,01 

 
 

0,13 

 
 

0,98 

Πρώην ΕΣΣΔ 4,45 0,75   
Γεωργία 4,70 0,63   
Βουλγαρία 4,52 0,59 1,10 0,35 
Ρουμανία 4,75 0,52   
Ευρωπαϊκή  4,56 0,70   

 
 
 
Ελληνική Γλώσσα  

Άλλη 4,62 0,70   

Πρώην ΕΣΣΔ 2,20 1,23 
Γεωργία 2,32 1,13 
Βουλγαρία 2,35 1,19 
Ρουμανία 2,07 1,33 
Ευρωπαϊκή  2,16 1,14 

 
 
Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη 
χώρα υποδοχής 

Άλλη 2,17 1,15 

 
 

0,30 

 
 

0,91 

Πρώην ΕΣΣΔ 3,90 0,74 
Γεωργία 4,12 0,65 
Βουλγαρία 3,96 0,76 
Ρουμανία 4,13 0,99 
Ευρωπαϊκή  3,95 0,62 

 
 
Θετική  πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 
υποδοχής 

Άλλη 3,95 0,77 

 
 

0,95 

 
 

0,44 

N1=44, N2=96, N3=17, N4=20, N5=53, N6=70   

 

Όσον αφορά τη διατήρηση συνηθειών από τη χώρα προέλευσης, οι μέσοι όροι όλων 

των παιδιών είναι πάνω από το τρία στην πενταβάθμια κλίμακα. Τον ψηλότερο μέσο 
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όρο έχουν τα παιδιά με ευρωπαϊκή καταγωγή (3,84) και το μικρότερο, δηλαδή τη 

μικρότερη διατήρηση συνηθειών της χώρας προέλευσης, τα παιδιά από τη Γεωργία 

(3,16). Οι διαφορές στους μέσους όρους των παιδιών ανάλογα με τη χώρα προέλευσης 

στον παράγοντα αυτό έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, η οποία εντοπίζεται στους 

μέσους όρους των παιδιών που προέρχονται από τα παρακάτω  ζεύγη χωρών: πρώην 

ΕΣΣΔ – Γεωργία και Γεωργία – ευρωπαϊκή.  

Τη μεγαλύτερη ταύτιση με τη χώρα υποδοχής δηλώνουν να έχουν τα παιδιά με 

καταγωγή από τη Βουλγαρία με μέσο όρο 4,08, ενώ τη μικρότερη, τα παιδιά με 

καταγωγή από τη Γεωργία (3,20). Στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει ανάμεσα 

στους μέσους όρους των παιδιών Γεωργίας – Βουλγαρίας, Γεωργίας – Ρουμανίας, 

Γεωργίας – ευρωπαϊκής και Γεωργίας – Άλλης. 

Στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των παιδιών υπάρχει και όσον 

αφορά την υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής. Τον ψηλότερο μέσο όρο σε αυτό 

τον παράγοντα εμφανίζουν τα παιδιά από τη Ρουμανία (4,06), ενώ το χαμηλότερο τα 

παιδιά από κάποια ευρωπαϊκή χώρα (3,23). Η στατιστικά σημαντική διαφορά 

εντοπίζεται μεταξύ των μέσων όρων των παιδιών: Γεωργία – ευρωπαϊκή, Ρουμανία – 

ευρωπαϊκή και ευρωπαϊκή – Άλλη.  

Στον παράγοντα που σχετίζεται με την ελληνική γλώσσα, όλες οι ομάδες παιδιών 

ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, σημείωσαν πολύ ψηλούς μέσους όρους (άνω του 4,45) 

χωρίς να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους.  

Ως προς την αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής, όλες οι ομάδες 

παιδιών έχουν μέσο όρο κάτω του τρία στην πενταβάθμια κλίμακα, χωρίς την ύπαρξη 

στατιστικά σημαντικών διαφορών.  

Τέλος, ως προς τη θετική πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα υποδοχής, φαίνεται 

αυτή να έχει αρκετά μεγάλο μέγεθος, αφού οι μέσοι όροι όλων των παιδιών είναι άνω 

του 3,90 και φτάνουν μέχρι 4,13, χωρίς να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά.  

 

4.3.3.3. Μέσοι όροι συγκεκριμένων δηλώσεων των παραγόντων 

 

 Οι δηλώσεις που ομαδοποιήθηκαν σε κάθε παράγοντα, οι μέσοι όροι και οι τυπικές 

αποκλίσεις τους, παρουσιάζονται στον πίνακα 143. 

 

 

 

 



 308

 

Πίνακας 143: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις όλων των δηλώσεων του μέρους 

Β' για παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

 
 Mean SD 
Συνήθειες χώρας προέλευσης 
Ξέρω τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου 3,89 1,39 
Με την οικογένειά μου μιλώ τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου 3,58 1,44 
Βλέπω τηλεόραση της χώρας των γονιών μου 3,45 1,57 
Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τη γλώσσα των γονιών μου 4,10 1,23 
Ακούω μουσική της χώρας των γονιών μου 3,52 1,54 
Πηγαίνω στη χώρα των γονιών μου 3,49 1,59 
Προτιμώ να μιλώ τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου με τους φίλους 
μου από την ίδια χώρα 

3,60 1,48 

Διαβάζω περιοδικά της χώρας των γονιών μου 2,33 1,50 
Ταύτιση με χώρα υποδοχής 
Είμαι περήφανος που ζω στην Κύπρο 3,75 1,28 
Είμαι ευχαριστημένος με τη ζωή μου στην Κύπρο 3,92 1,19 
Νιώθω ότι είμαι Κύπριος 2,90 1,54 
Είναι σημαντικό να ξέρω την ιστορία της Κύπρου 4,17 1,13 
Συνήθειες χώρας υποδοχής 
Ακούω ελληνική μουσική 3,75 1,41 
Βλέπω κυπριακή τηλεόραση 3,99 1,29 
Στο σπίτι με την οικογένειά μου μιλώ ελληνικά 3,57 1,38 
Διαβάζω ελληνικά περιοδικά 3,63 1,48 
Προτιμώ να μιλώ ελληνικά με τους φίλους από τη χώρα των γονιών μου 3,48 1,46 
Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης 
Νιώθω άνετα να μιλώ στους άλλους για τη χώρα των γονιών μου 3,74 1,33 
Πρέπει να ξέρω πράγματα για τη χώρα των γονιών μου 4,31 1,02 
Γνωρίζω την ιστορία της χώρας των γονιών μου 3,43 1,40 
Ελληνική γλώσσα 
Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τα ελληνικά 4,63 0,77 
Ξέρω την ελληνική γλώσσα  4,60 0,81 
Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής 
Τα παιδιά από την Κύπρο λένε άσχημα πράγματα για μένα επειδή είμαι 
από άλλη χώρα 

1,96 1,35 

Τα παιδιά στην Κύπρο πιστεύουν ότι είμαι διαφορετικός 2,50 1,44 
Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής 
Οι δάσκαλοι στο σχολείο συμπαθούν τα παιδιά που είναι από άλλη χώρα 4,12 1,13 
Τα παιδιά στην Κύπρο συμπαθούν τα παιδιά από άλλη χώρα 3,33 1,18 
Είμαι περήφανος για τη χώρα των γονιών μου 4,59 0,83 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 143, σε όλες τις δηλώσεις του παράγοντα που αφορά τη 

διατήρηση συνηθειών της χώρας προέλευσης εξαιρουμένης της δήλωσης «Διαβάζω 

περιοδικά της χώρας των γονιών μου» (μ.ο 2,33), τα παιδιά σημειώνουν σχετικά 

ψηλούς μέσους όρους που κυμαίνονται από 3,45 έως 4,10. Δηλαδή, διατηρούν σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό κάποιες συνήθειες από τη χώρα προέλευσης.  

Στο δεύτερο παράγοντα που αφορά την ταύτιση με τη χώρα υποδοχής, στις τρεις από 

τις τέσσερις δηλώσεις που ομαδοποιούνται σε αυτόν, υπάρχουν ψηλοί μέσοι όροι που 

κυμαίνονται από 3,75 έως 4,17. Οι μέσοι όροι αυτοί ερμηνεύονται ως αρκετά μεγάλη 

ταύτιση με τη χώρα υποδοχής. Η δήλωση που εξαιρείται είναι «Νιώθω ότι είμαι 

Κύπριος», η οποία όχι μόνο παρουσιάζει το χαμηλότερο μέσο όρο, αλλά αυτός, είναι 

κάτω του τρία στην πενταβάθμια κλίμακα. Έχουν δηλαδή χαμηλότερη του μετρίου έως 
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και αρνητική ταύτιση τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες με τη χώρα 

υποδοχής, δεδομένης και της μεγάλης τυπικής απόκλισης (1,54). 

Όσον αφορά την υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής φαίνεται να είναι από 

μέτρια έως λίγο ψηλή, αφού σε αυτό τον παράγοντα, σε όλες τις δηλώσεις έχουν 

μέσους όρους λίγο μεγαλύτερους του 3 και κάτω του 4.  Κυμαίνονται δηλαδή από 3,48 

έως 3,99. 

Η υποχρέωση που νιώθουν τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στη χώρα 

καταγωγής είναι αρκετά μεγάλη. Οι μέσοι όροι κυμαίνονται από 3,43 ως 4,31, με τη 

δήλωση «Πρέπει να ξέρω πράγματα για τη χώρα των γονιών μου» να έχει τον πιο ψηλό 

μέσο όρο.  

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας θεωρείται αναγκαία σε πολύ μεγάλο βαθμό, 

δεδομένων των πολύ ψηλών μέσων όρων που σημειώνουν τα παιδιά σε αυτό τον 

παράγοντα, οι οποίοι έχουν τιμές 4,63 και 4,60 αντίστοιχα, στις δύο δηλώσεις που τον 

αποτελούν.  

Ο παράγοντας που περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν την αρνητική πρόσληψη 

των συνθηκών στη χώρα υποδοχής, είναι αυτός που συγκέντρωσε τους χαμηλότερους 

μέσους όρους, με τις δύο δηλώσεις που τον συνιστούν να έχουν μέσους όρους κάτω του 

τρία. Με άλλα λόγια, δηλώνεται από τα παιδιά η μικρή αρνητική πρόσληψη των 

συνθηκών στη νέα τους χώρα.  

Τέλος, ο παράγοντας που συγκεντρώνει τις δηλώσεις που αφορούν τη θετική 

πρόσληψη των συνθηκών στη νέα χώρα παρουσιάζει αρκετά ψηλούς μέσους όρους, οι 

οποίοι κυμαίνονται από 3,33 έως 4,59, κάτι που δείχνει αρκετά θετικές προσλήψεις από 

τα παιδιά για τις συνθήκες στη νέα χώρα.  

 

4.3.3.4. Ανεξάρτητες μεταβλητές και παράγοντες 

 

Υπάρχουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά στο κάθε παιδί, τα οποία πιθανόν να 

διαφοροποιούν τη συμπεριφορά του προς την κάθε δήλωση στο ερωτηματολόγιο. Έτσι, 

μελετάται η επίδρασή τους ως ανεξάρτητων μεταβλητών και είναι: η χώρα γέννησης, το 

φύλο, η τάξη φοίτησης, το επάγγελμα πατέρα και τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο.  

 

4.3.3.4.1. Ανεξάρτητη μεταβλητή «χώρα γέννησης» 

 

Η πρώτη ανεξάρτητη μεταβλητή που εξετάζεται είναι η χώρα γέννησης. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται στον πίνακα 144. 
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Πίνακας 144: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Συνήθειες της χώρας προέλευσης" 

ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 

 Χώρα γέννησης Mean SD t p 
Κύπρος* 3,44 1,01 Συνήθειες χώρας προέλευσης 
Άλλη** 3,53 1,00 

-0,68 0,49 

*N=121, **N=179 

 

Όπως φαίνεται πίνακα 144, η χώρα γέννησης των παιδιών δεν διαφοροποιεί τους 

μέσους όρους τους, καθώς δεν υπάρχει και στατιστικά σημαντική διαφορά.  Αναλυτικά, 

οι διαφορές στους μέσους όρους των δηλώσεων του παράγοντα αυτού ανάλογα με τη 

χώρα γέννησης  παρουσιάζονται στον πίνακα 145.  

 

Πίνακας 145: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Συνήθειες της χώρας 

προέλευσης" ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 
Δηλώσεις Χώρα γέννησης Mean SD t p 

Κύπρος* 3,76 1,42 Ξέρω τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου 
 Άλλη** 3,97 1,37 

-1,32 0,18 

Κύπρος 3,46 1,50 Με την οικογένειά μου μιλώ τη γλώσσα της χώρας των 
γονιών μου Άλλη 3,66 1,39 

-1,19 0,23 

Κύπρος 3,30 1,56 -1,30 0,19 Βλέπω τηλεόραση της χώρας των γονιών μου 
 Άλλη 3,54 1,57   

Κύπρος 4,09 1,20 Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τη γλώσσα των γονιών 
μου Άλλη 4,11 1,26 

-0,08 0,93 

Κύπρος 3,52 1,56 Ακούω μουσική της χώρας των γονιών μου 
 Άλλη 3.51 1,53 

0,01 0,99 

Κύπρος 3,56 1,60 Πηγαίνω στη χώρα των γονιών μου 
Άλλη 3,45 1,58 

0,58 0,56 

Κύπρος 3,53 1,55 Προτιμώ να μιλώ τη γλώσσα της χώρας των γονιών 
μου με τους φίλους μου από την ίδια χώρα Άλλη 3,64 1,44 

-0,63 0,52 

Κύπρος 2,34 1,52 Διαβάζω περιοδικά της χώρας των γονιών μου 
Άλλη 2,32 1,50 

0,13 0,89 

*N=121, **N=179.  

 

Στον πίνακα 145 φαίνεται να μην υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά σε καμία 

από τις δηλώσεις ανάλογα με τη χώρα γέννησης, με τα παιδιά που γεννήθηκαν στη 

χώρα προέλευσης να έχουν όμως ελαφρώς ψηλότερους μέσους όρους.  

Για τον παράγοντα «Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής», τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης σημειώνονται στον πίνακα 146.  
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Πίνακας 146: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής" 

ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 

 Χώρα γέννησης Mean SD t p 
Κύπρος* 4,14 0,82 Ταύτιση με χώρα υποδοχής 
Άλλη** 3,37 0,97 

7,35 0,00 

*N=121, **N=179 

 

Η ταύτιση με τη χώρα υποδοχής είναι μεγαλύτερη για τα παιδιά που γεννήθηκαν σε 

αυτήν, όπως φαίνεται στον πίνακα 146. Τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο 

σημειώνουν ψηλότερο μέσο όρο από τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα και η 

διαφορά είναι στατιστικά σημαντική. Στον πίνακα 147 παρουσιάζονται αναλυτικά για 

την κάθε δήλωση του παράγοντα αυτού οι διαφορές στους μέσους όρους ανάλογα με τη 

χώρα γέννησης.  

Σε όλες τις δηλώσεις παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά ανάλογα με τη 

χώρα γέννησης. Σε όλες τις δηλώσεις, μεγαλύτερο μέσο όρο, κάτι που δείχνει 

μεγαλύτερη ταύτιση με τη χώρα υποδοχής, έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν στην 

Κύπρο. Η πιο μεγάλη διαφορά εντοπίζεται στη δήλωση «Νιώθω ότι είμαι Κύπριος», 

στην οποία τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα έχουν πολύ χαμηλό μέσο όρο, 

κάτω του τρία στην πενταβάθμια κλίμακα, κάτι που δεν παρατηρείται στις υπόλοιπες 

δηλώσεις του παράγοντα αυτού.  

 

Πίνακας 147: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Ταύτιση με χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 
Δηλώσεις Χώρα γέννησης Mean SD t p 

Κύπρος* 4,11 1,13 Είμαι περήφανος που ζω στην Κύπρο 
Άλλη** 3,51 1,32 

4,20 0,00 

Κύπρος 4,11 1,11 Είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου στην Κύπρο 
Άλλη 3,78 1,22 

2,35 0,02 

Κύπρος 3,90 1,25 10,98 0,00 Νιώθω ότι είμαι Κύπριος 
Άλλη 2,22 1,33   

Κύπρος 4,44 0,90 Είναι σημαντικό να ξέρω την ιστορία της Κύπρου 
Άλλη 3,98 1,23 

3,70 0,00 

    *N=121, **N=179 

 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης που αφορούν την υιοθέτηση συνηθειών της χώρας 

υποδοχής ανάλογα με τη χώρα γέννησης παρουσιάζονται στον πίνακα 148.  
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Πίνακας 148: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Συνήθειες χώρας υποδοχής" ανάλογα 

με τη χώρα γέννησης 

 

 Χώρα γέννησης Mean SD t p 
Κύπρος* 3,92 1,05 Συνήθειες χώρας υποδοχής 
Άλλη** 3,61 1,00 

2,59 0,01 

*N=121, **N=179 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 148, τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο εμφανίζουν 

ψηλότερο μέσο όρο. Αυτό δείχνει ότι υιοθετούν σε μεγαλύτερο βαθμό συνήθειες της 

χώρας υποδοχής και η διαφορά  από τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλες χώρες είναι 

στατιστικά σημαντική. Ο πίνακας 149 καταγράφει τις διαφορές στους μέσους όρους σε 

κάθε δήλωση του παράγοντα αυτού. 

Σχεδόν σε όλες τις δηλώσεις, τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο παρουσιάζουν 

ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα. Στις δηλώσεις, 

δε, «Βλέπω κυπριακή τηλεόραση» και «Στο σπίτι με την οικογένειά μου μιλώ 

ελληνικά», οι διαφορές των μέσων όρων τους είναι στατιστικά σημαντικές.  

 

Πίνακας 149: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Συνήθειες της χώρας 

υποδοχής" ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 
Δηλώσεις Χώρα γέννησης Mean SD t p 

Κύπρος* 3,65 1,49 Ακούω ελληνική μουσική 
Άλλη** 3,81 1,35 

-0,95 0,33 

Κύπρος 4,25 1,17 Βλέπω κυπριακή τηλεόραση 
Άλλη 3,82 1,34 

2,97 0,00 

Κύπρος 4,02 1,20 Στο σπίτι με την οικογένειά μου μιλώ ελληνικά 
Άλλη 3,26 1,40 

5,01 0,00 

Κύπρος 3,76 1,48 Διαβάζω ελληνικά περιοδικά 
Άλλη 3,54 1,48 

1,25 0,21 

Κύπρος 3,36 1,52 Προτιμώ να μιλώ ελληνικά με τους φίλους από τη 
χώρα των γονιών μου Άλλη 3,56 1,41 

-1,16 0,24 

*N=121, **N=179 

 

Η υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης φαίνεται να μη διαφέρει σε μεγάλο βαθμό 

στις δύο ομάδες παιδιών, όπως σημειώνεται στον πίνακα 150.  
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Πίνακας 150: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης" 

ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 

 Χώρα γέννησης Mean SD t p 
Κύπρος* 3,76 1,01 Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης 
Άλλη** 3,87 0,93 

-0,97 0,92 

*N=121, **N=179 
 

Τα παιδιά και των δύο ομάδων έχουν μέσους όρους που πλησιάζουν το τέσσερα, 

κάτι που δείχνει ότι το αίσθημα της υποχρέωσης προς τη χώρα προέλευσής τους είναι 

αρκετά υψηλό. Αυτό φαίνεται και στους μέσους όρους των επιμέρους δηλώσεων του 

παράγοντα αυτού, στον πίνακα 151.  

 

Πίνακας 151: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Υποχρέωση στη χώρα 

προέλευσης" ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 

Δηλώσεις Χώρα γέννησης Mean SD t p 
Κύπρος* 3,77 1,30 Νιώθω άνετα να μιλώ στους άλλους για τη 

χώρα των γονιών μου Άλλη** 3,72 1,36 
0,32 0,74 

Κύπρος 4,19 1,13 Πρέπει να ξέρω πράγματα για τη χώρα των 
γονιών μου Άλλη 4,39 0,94 

-1,59 0,11 

Κύπρος 3,32 1,41 Γνωρίζω την ιστορία της χώρας των γονιών μου 
Άλλη 3,50 1,39 

-1,12 0,26 

*N=121, **N=179 

 

Η διαφοροποίηση στους μέσους όρους των δύο ομάδων στον παράγοντα «Ελληνική 

γλώσσα» παρουσιάζεται στον πίνακα 152. 

 

Πίνακας 152: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Ελληνική γλώσσα" ανάλογα με τη 

χώρα γέννησης 

 

 Χώρα γέννησης Mean SD t p 
Κύπρος* 4,76 0,52 Ελληνική γλώσσα 
Άλλη** 4,52 0,74 

3,24 0,00 

*N=121, **N=179 
 

Στον παράγοντα αυτό, τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο έχουν μεγαλύτερο 

μέσο όρο από τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα και η διαφορά είναι στατιστικά 

σημαντική. Βέβαια, και οι δύο ομάδες σημειώνουν πολύ ψηλό μέσο όρο (πολύ κοντά 
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στη μέγιστη δυνατή επιλογή, το πέντε). Οι μέσοι όροι των δύο δηλώσεων που 

αποτελούν τον παράγοντα αυτό φαίνονται στον πίνακα 153.  

 

Πίνακας 153: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Ελληνική γλώσσα" 

ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 

Δηλώσεις Χώρα γέννησης Mean SD t p 

Κύπρος* 4,72 0,61 Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τα ελληνικά 
Άλλη** 4,56 0,85 

1,91 0,05 

Κύπρος 4,79 0,61 Ξέρω την ελληνική γλώσσα  
Άλλη 4,48 0,91 

3,56 0,00 

*N=121, **N=179 

 

Και στις δύο δηλώσεις τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο έχουν ψηλότερους 

μέσους όρους από τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα και οι διαφορές είναι 

στατιστικά σημαντικές.  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τον παράγοντα «Αρνητική πρόσληψη συνθηκών 

στη χώρα υποδοχής» δείχνουν να έχουν ψηλότερους μέσους όρους με στατιστικά 

σημαντική διαφορά, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα, όπως φαίνεται και 

στον πίνακα 154. 

 

Πίνακας 154: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη 

χώρα υποδοχής" ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 

 Χώρα γέννησης Mean SD t p 
Κύπρος* 1,93 1,05 Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής Άλλη** 2,43 1,19 
-3,74 0,00 

*N=121, **N=179 
 

Τα παιδιά, λοιπόν, τα οποία γεννήθηκαν σε άλλη χώρα προσλαμβάνουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό ως αρνητικές τις συνθήκες στη χώρα υποδοχής. Αυτό εντοπίζεται 

και στους μέσους όρους όλων των δηλώσεων του παράγοντα αυτού, στον πίνακα 155. 
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Πίνακας 155: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Αρνητική πρόσληψη 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής" ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 

Δηλώσεις Χώρα γέννησης Mean SD t p 

Κύπρος* 1,66 1,20 Τα παιδιά από την Κύπρο λένε άσχημα 
πράγματα για μένα επειδή είμαι από άλλη 
χώρα 

Άλλη** 2,16 1,41 
-3,32 0,00 

Κύπρος 2,21 1,39 Τα παιδιά στην Κύπρο πιστεύουν ότι είμαι 
διαφορετικός Άλλη 2,69 1,45 

-2,83 0,00 

  *N=121, **N=179 

 

Για τον παράγοντα «Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής» τα 

αποτελέσματα καταγράφονται στον πίνακα 156.  

 

Πίνακας 156: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 

 Χώρα γέννησης Mean SD t p 
Κύπρος* 4,06 0,64 Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής Άλλη** 3,97 0,77 
1,04 0,29 

*N=121, **N=179 
 

Οι δυο ομάδες παιδιών εμφανίζουν παραπλήσιους μέσους όρους, με τα παιδιά που 

γεννήθηκαν στην Κύπρο να έχουν λίγο μεγαλύτερο μέσο όρο, χωρίς όμως η διαφορά να 

είναι στατιστικά σημαντική. Το ίδιο παρατηρείται και στην αναλυτική παρουσίαση των 

διαφορών των μέσων όρων όλων των δηλώσεων στον πίνακα 157. 

 

Πίνακας 157: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Θετική πρόσληψη 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής" ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 
Δηλώσεις Χώρα γέννησης Mean SD t p 

Κύπρος* 4,20 0,99 Οι δάσκαλοι στο σχολείο συμπαθούν τα παιδιά που 
είναι από άλλη χώρα Άλλη** 4,06 1,21 

1,08 0,27 

Κύπρος 3,40 1,07 Τα παιδιά από την Κύπρο συμπαθούν τα παιδιά που 
είναι από άλλη χώρα Άλλη 3,29 1,26 

0,84 0,40 

Κύπρος 4,59 0,80 Είμαι περήφανος για τη χώρα των γονιών μου 
Άλλη 4,58 0,85 

0,08 0,93 

*N=121, **N=179 
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4.3.3.4.2 Ανεξάρτητη μεταβλητή «φύλο» 

 

Η επόμενη ανεξάρτητη μεταβλητή η οποία εξετάζεται στο κατά πόσο διαφοροποιεί 

τους μέσους όρους στις δηλώσεις των παιδιών είναι το φύλο.  

Για τον παράγοντα που αφορά τη διατήρηση συνηθειών της χώρας προέλευσης των 

παιδιών, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 158.  

 

Πίνακας 158: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Συνήθειες χώρας προέλευσης" 

ανάλογα με το φύλο 

 

 Φύλο Mean SD t p 
Αγόρι* 3,54 0,98 Συνήθειες χώρας προέλευσης 
Κορίτσι** 3,43 1,03 

0,90 0,36 

*N=165, **N=135 
 

Σε αυτό τον παράγοντα, τα αγόρια έχουν λίγο ψηλότερο μέσο από τα κορίτσια, κάτι 

που δείχνει να υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό διατήρηση συνηθειών από τη χώρα 

προέλευσης. Όμως, η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική. Αυτό φαίνεται και στην 

αναλυτική παρουσίαση των διαφορών των μέσων όρων ανά φύλο, για όλες τις 

δηλώσεις του παράγοντα αυτού, στον πίνακα  159.  

 

Πίνακας 159: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Συνήθειες της χώρας 

προέλευσης" ανάλογα με το φύλο 

 
Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p 

Αγόρι* 3,91 1,39 Ξέρω τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου 
 Κορίτσι** 3,85 1,39 

0,34 0,73 

Αγόρι  3,63 1,41 Με την οικογένειά μου μιλώ τη γλώσσα της 
χώρας των γονιών μου Κορίτσι  3,52 1,48 

0,62 0,53 

Αγόρι  3,60 1,54 1,83 0,06 Βλέπω τηλεόραση της χώρας των γονιών μου 
 Κορίτσι  3,26 1,59   

Αγόρι  4,09 1,27 Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τη γλώσσα των 
γονιών μου Κορίτσι  4,11 1,19 

-0,15 0,88 

Αγόρι  3,55 1,56 Ακούω μουσική της χώρας των γονιών μου 
 Κορίτσι  3,48 1,52 

0,39 0,69 

Αγόρι  3,60 1,59 Πηγαίνω στη χώρα των γονιών μου 
Κορίτσι  3,36 1,58 

1,31 0,18 

Αγόρι  3,63 1,47 Προτιμώ να μιλώ τη γλώσσα της χώρας των 
γονιών μου με τους φίλους μου από την ίδια χώρα Κορίτσι  3,57 1,50 

0,34 0,72 

Αγόρι  2,33 1,48 Διαβάζω περιοδικά της χώρας των γονιών μου 
Κορίτσι  2,33 1,54 

0,00 1,00 

*N=165, **N=135 
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Σε όλες σχεδόν τις δηλώσεις τα αγόρια  εμφανίζουν λίγο μεγαλύτερο μέσο όρο από 

τα κορίτσια, σε καμία όμως η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Όσον αφορά το κατά πόσο το φύλο διαφοροποιεί τους μέσους όρους της «Ταύτισης 

με τη χώρα υποδοχής», τα αποτελέσματα σημειώνονται στον πίνακα 160.  

 

Πίνακας 160: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής" 

ανάλογα με το φύλο 

 

 Φύλο Mean SD t p 
Αγόρι* 3,65 1,02 Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής 
Κορίτσι** 3,73 0,94 

-0,68 0,49 

*N=165, **N=135 
 

Ελαφρώς μεγαλύτερη ταύτιση έχουν με τη χώρα υποδοχής τα κορίτσια, αφού 

παρουσιάζουν λίγο μεγαλύτερο μέσο όρο από τα αγόρια. Όμως, η διαφορά δεν είναι 

στατιστικά σημαντική. Το ίδιο συμβαίνει και στο σύνολο των δηλώσεων που 

αποτελούν το συγκεκριμένο παράγοντα, όπως φαίνεται στον πίνακα 161.  

 

Πίνακας 161: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Ταύτιση με τη χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με το φύλο 

 

Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p 
Αγόρι* 3,73 1,30 Είμαι περήφανος που ζω στην Κύπρο 
Κορίτσι** 3,78 1,26 

-0,34 0,72 

Αγόρι  3,84 1,21 Είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου στην 
Κύπρο Κορίτσι  4,00 1,15 

-1,15 0,25 

Αγόρι  2,92 1,54 0,29 0,76 Νιώθω ότι είμαι Κύπριος 
Κορίτσι  2,87 1,54   
Αγόρι  4,10 1,16 Είναι σημαντικό να ξέρω την ιστορία της 

Κύπρου Κορίτσι  4,25 1,09 
-1,18 0,23 

*N=165, **N=135 

 

Στον παράγοντα «Συνήθειες της χώρας υποδοχής» υπάρχει διαφορά στους μέσους 

όρους. Τα κορίτσια έχουν ψηλότερο μέσο όρο από τα αγόρια και η διαφορά πλησιάζει 

πολύ στο να είναι στατιστικά σημαντική, όπως καταγράφεται στον πίνακα 162.  
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Πίνακας 162: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Συνήθειες χώρας υποδοχής" ανάλογα 

με το φύλο 

 

 Φύλο Mean SD t p 
Αγόρι* 3,63 1,06 Συνήθειες  χώρας υποδοχής 
Κορίτσι** 3,86 0,97 

-1,89 0,06 

*N=165, **N=135 
 

Αναλυτικά, οι διαφορές των μέσων όρων ανάλογα με το φύλο στην κάθε δήλωση 

του παράγοντα, παρουσιάζονται στον πίνακα 163.  

 

Πίνακας 163: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Συνήθειες της χώρας 

υποδοχής" ανάλογα με το φύλο 

 
Δηλώσεις Φύλο  Mean SD t p 

Αγόρι* 3,69 1,41 Ακούω ελληνική μουσική 
Κορίτσι** 3,81 1,42 

-0,71 0,47 

Αγόρι  3,94 1,31 Βλέπω κυπριακή τηλεόραση 
Κορίτσι  4,05 1,26 

-0,75 0,44 

Αγόρι  3,55 1,38 Στο σπίτι με την οικογένειά μου μιλώ ελληνικά 
Κορίτσι  3,58 1,37 

-0,17 0,86 

Αγόρι  3,33 1,54 Διαβάζω ελληνικά περιοδικά 
Κορίτσι  3,98 1,32 

-3,89 0,00 

Αγόρι  3,62 1,42 Προτιμώ να μιλώ ελληνικά με τους φίλους από τη 
χώρα των γονιών μου Κορίτσι  3,31 1,49 

1,85 0,06 

*N=165, **N=135 

 

Σε όλες σχεδόν τις δηλώσεις (εξαιρουμένης της δήλωσης «Προτιμώ να μιλώ 

ελληνικά με τους φίλους από τη χώρα των γονιών μου») τα κορίτσια έχουν ψηλότερους 

μέσους όρους από τα αγόρια. Βέβαια, μόνο στην περίπτωση της δήλωσης «Διαβάζω 

ελληνικά περιοδικά» η διαφορά τους από τα αγόρια είναι στατιστικά σημαντική.  

Η υποχρέωση απέναντι στη χώρα προέλευσης που νιώθουν τα παιδιά και των δύο 

φύλων παρουσιάζεται αρκετά μεγάλη, χωρίς να διαφέρουν σημαντικά στους μέσους 

όρους , όπως φαίνεται στον πίνακα 164.  

 

Πίνακας 164: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης" 

ανάλογα με το φύλο 

 

 Φύλο Mean SD t p 
Αγόρι* 3,82 0,95 Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης 
Κορίτσι** 3,83 0,98 

-0,07 0,93 

*N=165, **N=135 
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Οι μέσοι όροι ανάλογα με το φύλο σε όλες τις δηλώσεις του παράγοντα αυτού, 

παρουσιάζονται στον πίνακα 165.  

 

Πίνακας 165: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Υποχρέωση στη χώρα 

προέλευσης" ανάλογα με το φύλο 

 
Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p 

Αγόρι* 3,61 1,33 Νιώθω άνετα να μιλώ στους άλλους για τη χώρα των 
γονιών μου Κορίτσι** 3,90 1,33 

-1,84 0,07 

Αγόρι  4,35 0,99 Πρέπει να ξέρω πράγματα για τη χώρα των γονιών 
μου Κορίτσι  4,26 1,05 

0,76 0,44 

Αγόρι  3,50 1,39 Γνωρίζω την ιστορία της χώρας των γονιών μου 
Κορίτσι  3,34 1,41 

1,03 0,30 

*N=165, **N=135 
 

Σε καμία από τις δηλώσεις αυτού του παράγοντα δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των μέσων όρων αγοριών και κοριτσιών.  

Όσον αφορά τον παράγοντα «Ελληνική γλώσσα», οι διαφορές στους μέσους όρους 

ανάλογα με το φύλο φαίνονται στον πίνακα 166. 

 

Πίνακας 166: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Ελληνική γλώσσα" ανάλογα με το 

φύλο 

 Φύλο Mean SD t p 
Αγόρι* 4,56 0,73 Ελληνική γλώσσα 
Κορίτσι** 4,67 0,58 

-1,38 0,16 

*N=165, **N=135 
 

Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 166, τα κορίτσια έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο στον 

παράγοντα αυτό συγκριτικά με τα αγόρια, χωρίς η διαφορά όμως να είναι στατιστικά 

σημαντική.  

Παρόμοιες παρατηρήσεις γίνονται και στον πίνακα 167, όπου σημειώνονται οι 

διαφοροποιήσεις στους μέσους όρους όλων των δηλώσεων του παράγοντα αυτού 

ανάλογα με το φύλο.  
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Πίνακας 167: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Ελληνική γλώσσα" 

ανάλογα με το φύλο 

 

Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p 

Αγόρι* 4,55 0,85 Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τα ελληνικά 
Κορίτσι** 4,71 0,64 

-1,85 0,06 

Αγόρι  4,58 0,80 Ξέρω την ελληνική γλώσσα  
Κορίτσι  4,63 0,82 

-0,58 0,55 

    *N=135, **N=165 

 

Η αρνητική πρόσληψη συνθηκών για τα παιδιά και των δύο φύλων είναι χαμηλή, 

αφού οι μέσοι όροι είναι χαμηλότεροι του τρία. Η διαφοροποίηση των μέσων όρων 

στον παράγοντα αυτό ανάλογα με το φύλο, παρουσιάζεται στον πίνακα 168. 

 

Πίνακας 168: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη 

χώρα υποδοχής" ανάλογα με το φύλο 

 

 Φύλο Mean SD t p 
Αγόρι* 2,31 1,15 Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής Κορίτσι** 2,13 1,17 
1,32 0,18 

*N=165, **N=135 
 

Ο πίνακας 168 δείχνει τα αγόρια να έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο από τα κορίτσια, 

δηλαδή να προσλαμβάνουν πιο αρνητικά τις συνθήκες στη χώρα υποδοχής. Βέβαια, η 

διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική. Παρόμοια αποτελέσματα υπάρχουν και στην 

εξέταση όλων των δηλώσεων του παράγοντα αυτού με το φύλο, στον πίνακα 169.  

 

Πίνακας 169: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Αρνητική πρόσληψη 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής" ανάλογα με το φύλο 

 

Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p 

Αγόρι* 2,03 1,39 Τα παιδιά από την Κύπρο λένε άσχημα πράγματα για 
μένα επειδή είμαι από άλλη χώρα Κορίτσι** 1,87 1,31 

1,03 0,30 

Αγόρι  2,58 1,40 Τα παιδιά στην Κύπρο πιστεύουν ότι είμαι διαφορετικός 
Κορίτσι  2,39 1,49 

1,16 0,24 

*N=135, **N=165 

 

Όσον αφορά τον παράγοντα «Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής», τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται στον πίνακα 170.  
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Πίνακας 170: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με το φύλο 

 

 Φύλο Mean SD t p 
Αγόρι* 3,92 0,79 Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής Κορίτσι** 4,12 0,62 
-2,34 0,02 

*N=165, **N=135 

 

Από τον πίνακα 170 φαίνεται ότι τα κορίτσια προσλαμβάνουν θετικότερα τις 

συνθήκες στη χώρα υποδοχής από τα αγόρια, δεδομένου ότι παρουσιάζουν ψηλότερο 

μέσο όρο στον αντίστοιχο παράγοντα, με τη διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. 

Αναλυτικότερα οι μέσοι όροι όλων των δηλώσεων του παράγοντα αυτού ανάλογα με το 

φύλο φαίνονται στον πίνακα  171.  

 

Πίνακας 171: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Θετική πρόσληψη 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής" ανάλογα με το φύλο 

 

Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p 
Αγόρι* 4,00 1,20 Οι δάσκαλοι στο σχολείο συμπαθούν τα παιδιά 

που είναι από άλλη χώρα Κορίτσι** 4,26 1,02 
-2,03 0,04 

Αγόρι  3,29 1,25 Τα παιδιά από την Κύπρο συμπαθούν τα 
παιδιά που είναι από άλλη χώρα Κορίτσι  3,39 1,10 

-0,73 0,46 

Αγόρι  4,49 0,92 Είμαι περήφανος για τη χώρα των γονιών μου 
Κορίτσι  4,70 0,69 

-2,21 0,03 

*N=165, **N=135 
 

4.3.3.4.3 Ανεξάρτητη μεταβλητή «τάξη φοίτησης» 

 

Η τάξη φοίτησης είναι η επόμενη ανεξάρτητη μεταβλητή που εξετάζεται ως προς το 

πώς πιθανόν να διαφοροποιεί τους μέσους όρους των παιδιών στις δηλώσεις τους.  

Στον πρώτο παράγοντα που αφορά τη διατήρηση συνηθειών της χώρας προέλευσης 

παρατηρείται η μη διαφοροποίηση των μέσων όρων των παιδιών ανάλογα με την τάξη 

φοίτησης, όπως φαίνεται στον πίνακα 172.  
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Πίνακας 172: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Συνήθειες χώρας προέλευσης " 

ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 

 Τάξη Mean SD t p 
Ε* 3,50 0,97 Συνήθειες χώρας προέλευσης 
Στ** 3,49 1,03 

0,07 0,93 

*N=139, **N=161 

 

Η ίδια παρατήρηση ισχύει και στην αναλυτική παρουσίαση όλων των δηλώσεων του 

παράγοντα αυτού, ανάλογα με την τάξη φοίτησης, στον πίνακα 173. 

 

Πίνακας 173: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Συνήθειες της χώρας 

προέλευσης" ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 
Δηλώσεις Τάξη φοίτησης Mean SD t p 

Ε* 3,82 1,42 Ξέρω τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου 
 Στ** 3,94 1,37 

-0,72 0,47 

Ε 3,58 1,47 Με την οικογένειά μου μιλώ τη γλώσσα της 
χώρας των γονιών μου Στ 3,58 1,41 

-0,01 0,99 

Ε 3,44 1,61 -0,04 0,96 Βλέπω τηλεόραση της χώρας των γονιών μου 
 Στ 3,45 1,53   

Ε 4,18 1,21 Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τη γλώσσα των 
γονιών μου Στ 4,03 1,24 

1,04 0,29 

Ε 3,61 1,46 Ακούω μουσική της χώρας των γονιών μου 
 Στ 3,44 1,60 

0,95 0,34 

Ε 3,35 1,61 Πηγαίνω στη χώρα των γονιών μου 
Στ 3,61 1,56 

-1,38 0,16 

Ε 3,61 1,57 Προτιμώ να μιλώ τη γλώσσα της χώρας των 
γονιών μου με τους φίλους μου από την ίδια χώρα Στ 3,59 1,41 

0,16 0,86 

Ε 2,38 1,64 Διαβάζω περιοδικά της χώρας των γονιών μου 
Στ 2,28 1,38 

0,58 0,56 

*N=139, **N=161 

 

Όπως δείχνει ο πίνακας 173, σε καμία από τις δηλώσεις του παράγοντα «Συνήθειες 

χώρας προέλευσης» δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους 

των παιδιών ανάλογα με την τάξη φοίτησης.  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του παράγοντα «Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής» 

ανάλογα με την τάξη φοίτησης των παιδιών εμφανίζονται στον πίνακα 174.  
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Πίνακας 174: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Ταύτιση με χώρα υποδοχής" ανάλογα 

με την τάξη φοίτησης 

 

 Τάξη Mean SD t p 
Ε* 3,72 1,00 Ταύτιση με χώρα υποδοχής 
Στ** 3,65 0,97 

0,62 0,53 

*N=139, **N=161 

 

Τα παιδιά που φοιτούν στην Ε’ τάξη έχουν ελαφρώς μεγαλύτερο μέσο όρο από τα 

παιδιά της Στ’ τάξης. Η διαφορά αυτή όμως, δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της ανάλυσης της κάθε δήλωσης του παράγοντα αυτού 

σχετικά με την τάξη φοίτησης, παρουσιάζονται στον πίνακα 175.  

Σε καμία από τις δηλώσεις του παράγοντα «Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής», όπως 

φαίνεται στον πίνακα 175, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους 

όρους των παιδιών ανάλογα με την τάξη φοίτησής τους.  

 

Πίνακας 175: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Ταύτιση με χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 
Δηλώσεις Τάξη Mean SD t p 

Ε* 3,73 1,30 Είμαι περήφανος που ζω στην Κύπρο 
Στ** 3,78 1,26 

-0,34 0,72 

Ε 3,84 1,21 Είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου στην Κύπρο 
Στ 4,00 1,15 

-1,15 0,25 

Ε 2,92 1,54 0,29 0,76 Νιώθω ότι είμαι Κύπριος 
Στ 2,87 1,54   

Ε 4,10 1,16 Είναι σημαντικό να ξέρω την ιστορία της Κύπρου 
Στ 4,25 1,09 

-1,18 0,23 

*N=139, **N=161 

 

Όσον αφορά την υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής, δε φαίνεται ούτε σε 

αυτή την περίπτωση η τάξη φοίτησης να διαφοροποιεί τους μέσους όρους των παιδιών, 

όπως παρατηρείται και στον πίνακα 176. 

 

Πίνακας 176: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Συνήθειες χώρας υποδοχής" ανάλογα 

με την τάξη φοίτησης 

 

 Τάξη Mean SD t P 
Ε* 3,68 1,05 Συνήθειες χώρας υποδοχής 
Στ** 3,78 1,01 

-0,80 0,42 

*N=139, **N=161 
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Στον πίνακα 176 φαίνεται τα παιδιά της Στ’ τάξης να παρουσιάζουν λίγο μεγαλύτερο 

μέσο όρο από τα παιδιά της Ε’ τάξης, χωρίς η διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. 

Όσον αφορά το σύνολο των δηλώσεων που ομαδοποιήθηκαν στον παράγοντα αυτό, οι 

διαφορές στους μέσους όρους τους ανάλογα με την τάξη φοίτησης σημειώνονται στον 

πίνακα  177.  

 

Πίνακας 177: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Συνήθειες της χώρας 

υποδοχής" ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 
Δηλώσεις Τάξη Φοίτησης Mean SD t p 

Ε* 3,69 1,41 Ακούω ελληνική μουσική 
Στ** 3,81 1,42 

-0,71 0,47 

Ε 3,94 1,31 Βλέπω κυπριακή τηλεόραση 
Στ 4,05 1,26 

-0,75 0,44 

Ε 3,55 1,38 Στο σπίτι με την οικογένειά μου μιλώ ελληνικά 
Στ 3,58 1,37 

-0,17 0,86 

Ε 3,33 1,54 Διαβάζω ελληνικά περιοδικά 
Στ 3,98 1,32 

-3,89 0,00 

Ε 3,62 1,42 Προτιμώ να μιλώ ελληνικά με τους φίλους από τη 
χώρα των γονιών μου Στ 3,31 1,49 

1,85 0,06 

*N=139, **N=161 

 

Η υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης είναι αρκετά μεγάλη για όλα τα παιδιά 

ανεξαρτήτως τάξης φοίτησης, αφού δεν παρατηρείται διαφορά στους μέσους όρους των 

δύο ομάδων, στον πίνακα 178. 

 

Πίνακας 178: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης" 

ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 

 Τάξη Mean SD t p 
Ε* 3,83 0,95 Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης 
Στ** 3,83 0,98 

-0,01 0,99 

*N=139, **N=161 

 

Στην περίπτωση της παρουσίασης των μέσων όρων για όλες τις δηλώσεις που 

υπάγονται στον παράγοντα αυτό σε σχέση με την τάξη φοίτησης, τα αποτελέσματα  

παρουσιάζονται στον πίνακα 179.  
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Πίνακας 179: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Υποχρέωση στη χώρα 

προέλευσης" ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 
Δηλώσεις Τάξη φοίτησης Mean SD t p 

Ε* 3,66 1,42 Νιώθω άνετα να μιλώ στους άλλους για τη χώρα των 
γονιών μου Στ** 3,81 1,25 

-1,01 0,31 

Ε 4,43 1,00 Πρέπει να ξέρω πράγματα για τη χώρα των γονιών μου 
Στ 4.21 1,03 

1,92 0,05 

Ε 3,39 1,39 Γνωρίζω την ιστορία της χώρας των γονιών μου 
Στ 3,46 1,40 

-0,43 0,66 

*N=139, **N=161 

 

Σε μία από τις τρεις δηλώσεις που ομαδοποιήθηκαν στον παράγοντα «Υποχρέωση 

προς τη χώρα προέλευσης», στη δήλωση «Πρέπει να ξέρω πράγματα για τη χώρα των 

γονιών μου», τα παιδιά της Ε’ τάξης εμφανίζουν ψηλότερο μέσο όρο από τα παιδιά της 

Στ’ τάξης και η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική.  

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι αρκετά μεγάλη και στις δύο ομάδες παιδιών, 

αφού έδειξαν μέσους όρους άνω του 4, όπως φαίνεται και στον πίνακα 180.  

Οι μέσοι όροι των δύο ομάδων παιδιών είναι παραπλήσιοι και η μεταξύ τους μικρή 

διαφορά που παρατηρείται, δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

 

Πίνακας 180: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Ελληνική γλώσσα" ανάλογα με την 

τάξη φοίτησης 

 

 Τάξη Φοίτησης Mean SD t p 
Ε* 4,58 0,74 Ελληνική γλώσσα 
Στ** 4,64 0,60 

-0,85 0,39 

*N=139, **N=161 
 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για την κάθε δήλωση του παράγοντα αυτού 

ανάλογα με την τάξη φοίτησης των παιδιών, εμφανίζονται στον πίνακα 181.  

Και στην περίπτωση των δηλώσεων, οι οποίες εμφανίζονται στον πίνακα 181, 

φαίνεται να μην είναι στατιστικά σημαντική η μικρή διαφορά ανάμεσα στους μέσους 

όρους των δύο ομάδων παιδιών.  
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Πίνακας 181: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Ελληνική γλώσσα" 

ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 
Δηλώσεις Τάξη φοίτησης Mean SD t p 

Ε* 4,64 0,85 Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τα ελληνικά 
Στ** 4,62 0,68 

0,21 0,83 

Ε 4,52 0,91 Ξέρω την ελληνική γλώσσα  
Στ 4,67 0,71 

-1,58 0,11 

*N=139, **N=161 
 

Όσον αφορά την «Αρνητική πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα υποδοχής», τα 

αποτελέσματα δεν έδειξαν να υπάρχει σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των 

παιδιών ανάλογα με την τάξη φοίτησής τους, όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα 182.  

 

Πίνακας 182: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη 

χώρα υποδοχής" ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 

 Τάξη Φοίτησης Mean SD t p 
Ε* 2,30 1,19 Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής Στ** 2,16 1,14 
1,02 0,30 

*N=139, **N=161 
 

Τα παιδιά της Ε’ τάξης παρουσιάζουν ελαφρώς ψηλότερο μέσο όρο από τα παιδιά 

της Στ’ τάξης, όμως η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική. Στατιστικά σημαντικές 

δεν είναι ούτε οι διαφορές των δυο ομάδων παιδιών στους μέσους όρους ανάλογα με 

την τάξη φοίτησης, στο σύνολο των δηλώσεων του παράγοντα αυτού, όπως φαίνεται 

στον πίνακα 183. 

 

Πίνακας 183: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Αρνητική πρόσληψη 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής" ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 
Δηλώσεις Τάξη φοίτησης Mean SD t p 

Ε* 2,07 1,42 Τα παιδιά από την Κύπρο λένε άσχημα πράγματα για 
μένα επειδή είμαι από άλλη χώρα Στ** 1,86 1,28 

1,37 1,17 

Ε 2,53 1,47 Τα παιδιά στην Κύπρο πιστεύουν ότι είμαι διαφορετικός 
Στ 2,47 1,43 

0,35 0,72 

*N=139, **N=161 
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Για τον παράγοντα «Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής», τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης, παρουσιάζονται στον πίνακα 184.  

 

Πίνακας 184: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 

 Τάξη Φοίτησης Mean SD t p 
Ε* 4,08 0,74 Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής Στ** 3,95 0,70 
1,51 0,13 

*N=139, **N=161 
 

Τα παιδιά της Ε’ τάξης έχουν λίγο μεγαλύτερο μέσο όρο από τα παιδιά της Στ’ τάξης 

όσον αφορά το πόσο θετικά προσλαμβάνουν τις συνθήκες στη χώρα υποδοχής. Η 

διαφορά όμως δεν είναι στατιστικά σημαντική. Όσον αφορά τις διαφορές στους μέσους 

όρους ανάλογα με την τάξη φοίτησης για κάθε δήλωση του παράγοντα αυτού, τα 

αποτελέσματα σημειώνονται στον πίνακα 185. 

 

Πίνακας 185: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Θετική πρόσληψη 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής" ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 
Δηλώσεις Τάξη φοίτησης Mean SD t p 

Ε* 4,25 1,09 Οι δάσκαλοι στο σχολείο συμπαθούν τα παιδιά που 
είναι από άλλη χώρα Στ** 4,00 1,15 

1,98 0,05 

Ε 3,44 1,24 Τα παιδιά από την Κύπρο συμπαθούν τα παιδιά που 
είναι από άλλη χώρα Στ 3,24 1,13 

1,47 0,14 

Ε 4,54 0,90 Είμαι περήφανος για τη χώρα των γονιών μου 
Στ 4,62 0,76 

-0,83 0,40 

*N=139, **N=161 
 

Σε μία από τις τρεις δηλώσεις του παράγοντα αυτού υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους των παιδιών των δύο ομάδων. Η δήλωση αυτή 

είναι «Οι δάσκαλοι στο σχολείο συμπαθούν τα παιδιά που είναι από άλλη χώρα», όπου 

τα παιδιά της Ε’ τάξης έχουν ψηλότερο μέσο όρο από τα παιδιά της Στ’ τάξης και η 

διαφορά είναι στατιστικά σημαντική.  

 

4.3.3.4.4. Ανεξάρτητη μεταβλητή «επάγγελμα πατέρα» 

 

Η επόμενη ανεξάρτητη μεταβλητή που εξετάζεται ως προς το αν διαφοροποιεί τους 

μέσους όρους των παιδιών στις διάφορες δηλώσεις είναι το επάγγελμα πατέρα. Η 
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παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τα δεδομένα της Κύπρου γι’ αυτό το κομμάτι, θα 

ακολουθήσει την ίδια δομή με την περίπτωση των δεδομένων της Ελλάδας. Δηλαδή, 

λόγω του ότι τα παιδιά από άλλες χώρες δήλωσαν σε ποσοστό κοντά στο 70% ότι ο 

πατέρας τους κάνει χειρωνακτική εργασία και η συμμετοχή στα άλλα επαγγέλματα δεν 

είναι ανάλογη, τα αποτελέσματα της ανάλυσης γι’ αυτή την ανεξάρτητη μεταβλητή 

είναι απλώς ενδεικτικά. Συνεπώς, γίνεται παρουσίασή τους πιο περιληπτικά σχετικά με 

τις προηγούμενες ανεξάρτητες μεταβλητές.  

Οι μέσοι όροι, λοιπόν, στον κάθε παράγοντα ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 186. 

 

Πίνακας 186: Σύγκριση μέσων όρων σε κάθε παράγοντα του μέρους Β' για παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ανά επάγγελμα πατέρα 

 
Παράγοντες Εργασία πατέρα Mean SD F p 

Χειρωνακτική* 3,49 1,00 
Καμία** 3,52 0,83 
Απαιτεί πτυχίο*** 3,71 0,80 

Συνήθειες χώρας προέλευσης 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο**** 

3,43 1,08 

 
0,31 

 
0,81 

Χειρωνακτική 3,52 1,00 
Καμία 3,88 1,00 
Απαιτεί πτυχίο 3,90 0,87 

Ταύτιση με χώρα υποδοχής 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

4,11 0,81 

 
6,90 

 
0,00 

Χειρωνακτική 3,71 1,00 
Καμία 3,86 1,10 
Απαιτεί πτυχίο 3,31 1,04 

Συνήθειες χώρας υποδοχής 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

3,88 1,09 

 
1,44 

 
0,23 

Χειρωνακτική 3,88 0,93   
Καμία 3,76 0,83 0,62 0,60 
Απαιτεί πτυχίο 3,66 1,06   

Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

3,72 1,05   

Χειρωνακτική 4,60 0,68   
Καμία 4,46 0,87 0,71 0,54 
Απαιτεί πτυχίο 4,59 0,68   

Ελληνική γλώσσα  

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

4,71 0,58   

Χειρωνακτική 2,35 1,19 
Καμία 2,76 1,07 
Απαιτεί πτυχίο 1,81 1,04 

Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 
υποδοχής 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

1,84 1,02 

 
4,91 

 
0,00 

Χειρωνακτική 3,97 0,76 
Καμία 4,28 0,65 
Απαιτεί πτυχίο 3,93 0,54 

Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 
υποδοχής 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

4,10 0,64 

 
1,19 

 
0,31 

*Ν=205, **Ν=13, ***Ν=16, ****Ν=66 
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Στον παράγοντα «Συνήθειες χώρας προέλευσης» δε φαίνεται να υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους των τεσσάρων ομάδων παιδιών. Οι 

μέσοι όροι δε διαφέρουν πολύ και έχουν εύρος από 3,41 έως 3,71, κάτι που δείχνει 

διατήρηση σε αρκετά μεγάλο βαθμό συνηθειών της χώρας προέλευσης, ανεξάρτητα 

από το επάγγελμα που εξασκούν οι γονείς των παιδιών στη χώρα υποδοχής.  

Η ταύτιση με τη χώρα υποδοχής γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα παιδιά που 

δήλωσαν ότι ο πατέρας τους κάνει εργασία που δεν είναι χειρωνακτική και δεν απαιτεί 

πτυχίο με μέσο όρο 4,11. Τη χαμηλότερη ταύτιση με τη χώρα υποδοχής δήλωσαν τα 

παιδιά που ο πατέρας τους κάνει  χειρωνακτική εργασία με μέσο όρο 3,52. Όπως έδειξε 

η posthoc ανάλυση, μεταξύ των μέσων όρων των δύο αυτών ομάδων παιδιών, υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά.  

Όσον αφορά το βαθμό υιοθέτησης συνηθειών της χώρας υποδοχής, το μεγαλύτερο 

μέσο όρο παρουσιάζουν τα παιδιά που δήλωσαν ότι ο πατέρας τους κάνει εργασία μη 

χειρωνακτική που δεν απαιτεί πτυχίο (μ.ο 3,88), ενώ το χαμηλότερο, παιδιά που 

δήλωσαν ότι ο πατέρας τους κάνει εργασία που απαιτεί πτυχίο (μ.ο 3,31). Βέβαια, οι 

διαφορές αυτές μεταξύ των μέσων όρων των τεσσάρων ομάδων παιδιών δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές.  

Η υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης φαίνεται να θεωρείται μεγάλη για όλες τις 

ομάδες παιδιών, χωρίς να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά και οι μέσοι όροι 

είναι παραπλήσιοι για όλες τις ομάδες, κοντά στο τέσσερα στην πενταβάθμια κλίμακα. 

Οι μέσοι όροι όλων των ομάδων στον παράγοντα «Ελληνική γλώσσα» είναι πάρα 

πολύ ψηλοί (πλησιάζουν το πέντε) και δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά για 

τις τέσσερις αυτές ομάδες παιδιών ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα.  

Στον παράγοντα «Αρνητική πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα υποδοχής» 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων στις ομάδες των 

παιδιών. Συγκεκριμένα, τη μεγαλύτερη αρνητική πρόσληψη έχουν τα παιδιά που 

δηλώνουν ότι ο πατέρας τους δεν κάνει κάποια εργασία, ενώ τη χαμηλότερη, τα παιδιά 

που δήλωσαν ότι ο πατέρας τους κάνει εργασία που απαιτεί πτυχίο. Η στατιστικά 

σημαντική διαφορά εντοπίζεται μεταξύ των δύο αυτών ομάδων παιδιών.  

Στη «Θετική πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα υποδοχής», οι μέσοι όροι είναι 

αρκετά ψηλοί και στις τέσσερις ομάδες παιδιών. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ τους.  
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4.3.3.4.5. Ανεξάρτητη μεταβλητή «χρόνια στο ελληνικό σχολείο» 

 

Τα χρόνια φοίτησης στο ελληνικό σχολείο είναι μια άλλη ανεξάρτητη μεταβλητή της 

οποίας εξετάζεται η σχέση με τον κάθε παράγοντα. 

 Οι συντελεστές συσχέτισης των χρόνων φοίτησης στο ελληνικό σχολείο με τον 

κάθε παράγοντα παρουσιάζονται στον πίνακα 187. 

Οι «Συνήθειες της χώρας προέλευσης» έχουν αρνητική και στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο. Ήτοι, όσο τα χρόνια στο ελληνικό 

σχολείο αυξάνονται, τόσο η τάση διατήρησης συνηθειών της χώρας προέλευσης 

μειώνεται.  Επίσης, αυτό συμβαίνει με στατιστικά σημαντικό τρόπο. 

Ο παράγοντας «Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής» έχει θετική και στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο. Αυτό το στοιχείο δείχνει την 

τάση όσο αυξάνονται τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο, τόσο να αυξάνεται και η ταύτιση 

με τη χώρα υποδοχής.  

 

Πίνακας 187: Συντελεστές συσχέτισης των "χρόνων στο ελληνικό σχολείο" με 

όλους τους παράγοντες του Β' μέρους για παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων 

 
 
Παράγοντες 

 
Συντελεστής συσχέτισης 

Συνήθειες χώρας προέλευσης -0,21** 
Ταύτιση με χώρα υποδοχής 0,22** 
Συνήθειες χώρας υποδοχής 0,19** 
Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης                -0,07 
Ελληνική γλώσσα  0,26** 
Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής -0,17** 
Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής                 0,06 

   **p<0,01 

 

Η υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής φαίνεται επίσης να αυξάνεται όσο 

αυξάνονται τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο. Και αυτό, γιατί  ο αντίστοιχος παράγοντας 

έχει θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ανεξάρτητη μεταβλητή «χρόνια 

στο ελληνικό σχολείο». 

Αμελητέα και αρνητική είναι η σχέση του παράγοντα «Υποχρέωση στη χώρα 

προέλευσης» με την ανεξάρτητη μεταβλητή «χρόνια στο ελληνικό σχολείο» χωρίς η 

σχέση να είναι στατιστικά σημαντική. Το ότι η σχέση είναι αρνητική δείχνει την τάση 

όσο αυξάνονται τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο να μειώνεται κάπως το αίσθημα της 

υποχρέωσης προς τη χώρα προέλευσης.  
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Ο παράγοντας «Ελληνική γλώσσα» συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικώς 

με τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο. Όσο δηλαδή αυξάνονται τα χρόνια στο ελληνικό 

σχολείο, τόσο αυξάνεται και η γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

Αμελητέα και με θετική κατεύθυνση είναι η συσχέτιση της θετικής πρόσληψης των 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής με τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο, χωρίς να είναι 

στατιστικά σημαντική. 

 

4.3.3.5 Αποτελέσματα παλινδρομικών αναλύσεων 

 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται η εξέταση της συνεισφοράς της κάθε ανεξάρτητης 

μεταβλητής στον κάθε παράγοντα ξεχωριστά, ως προς την πρόβλεψη των μέσων όρων 

των παιδιών. 

 

4.3.3.5.1 Παράγοντας «Συνήθειες χώρας προέλευσης» 

 

Τα αποτελέσματα για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των παιδιών στον πρώτο 

παράγοντα, ο οποίος αφορά τη διατήρηση συνηθειών της χώρας προέλευσης, 

παρουσιάζονται στον πίνακα 188. 

 

Πίνακας 188: Συντελεστές παλινδρομικής ανάλυσης των ανεξάρτητων 

μεταβλητών με τον παράγοντα "Συνήθειες χώρας προέλευσης" 

 

Ανεξάρτητες μεταβλητές β p F p 

Χρόνια στο ελληνικό σχολείο -0,25 0,00 
Χώρα γέννησης   0,80 0,19 
Ηλικία 0,90 0,20 
Φύλο -0,60 0,32 

 
3,80 

 
0,00 

R=0,246, R²=0,06 

 

Τα αποτελέσματα της πολλαπλής παλινδρομικής ανάλυσης τα οποία καταγράφονται 

στον πίνακα 188 δεν ερμηνεύουν σε μεγάλο βαθμό της διασπορά της εξαρτημένης 

μεταβλητής, αφού αυτό γίνεται μόλις σε ποσοστό 6% (R=0,06). Η παλινδρομική όμως 

σχέση είναι στατιστικά σημαντική (p=0,00).  

Όσον αφορά τις ανεξάρτητες μεταβλητές, αυτή που συνεισφέρει περισσότερο στην 

πρόβλεψη της συμπεριφοράς των παιδιών ως προς τη διατήρηση συνηθειών της χώρας 

προέλευσής τους, είναι τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο. Η ανεξάρτητη αυτή μεταβλητή 

παρουσιάζει στατιστικά σημαντική σχέση με την εξαρτημένη και αρνητική.  
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Αρνητικός είναι και ο συντελεστής για την ανεξάρτητη μεταβλητή «φύλο», χωρίς 

όμως να είναι στατιστικά σημαντικός. Αυτό δείχνει ότι όσο τα παιδιά έχουν φύλο το 

μεγαλύτερο αριθμό κωδικοποίησης (το 2 που ήταν ο αριθμός κωδικοποίησης για τα 

κορίτσια), τόσο μειώνεται η διατήρηση συνηθειών της χώρας προέλευσης.  

Η χώρα γέννησης και η ηλικία έχουν μεν θετική συσχέτιση με την εξαρτημένη 

μεταβλητή, χωρίς όμως να είναι στατιστικά σημαντική.  

 

4.3.3.5.2 Παράγοντας «Ταύτιση με χώρα υποδοχής» 

 

Όσον αφορά τον παράγοντα «Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής», τα αποτελέσματα της 

πολλαπλής παλινδρομικής ανάλυσης παρουσιάζονται στον πίνακα 189. 

 

Πίνακας 189: Συντελεστές παλινδρομικής ανάλυσης των ανεξάρτητων 

μεταβλητών με τον παράγοντα "Ταύτιση με χώρα υποδοχής" 

 

Ανεξάρτητες μεταβλητές β p F P 

Χρόνια στο ελληνικό σχολείο 0,12 0,05 
Χώρα γέννησης  -0,35 0,00 
Ηλικία 0,07 0,27 
Φύλο 0,04 0,45 

 
11,48 

 
0,00 

      R=0,404  ,  R²=0,163    

 

Οι τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής «Ταύτιση με χώρα υποδοχής» όπως 

σημειώνεται στον πίνακα 189, ερμηνεύονται σε ποσοστό 16,3% της διασποράς 

(R²=0,163) και η παλινδρομική σχέση είναι στατιστικά σημαντική.  

Η ανεξάρτητη μεταβλητή με το μεγαλύτερο συντελεστή για την πρόβλεψη των 

τιμών της εξαρτημένης, είναι η χώρα γέννησης. Ο συντελεστής έχει αρνητικό πρόσημο 

και είναι στατιστικά σημαντικός. Τουτέστιν, όσο η κωδικοποίηση για τη χώρα 

γέννησης αυξάνεται (δηλαδή τα παιδιά έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα), τόσο η ταύτιση 

με τη χώρα υποδοχής μειώνεται.  

Στατιστικά σημαντικός και θετικός είναι και ο συντελεστής για τα χρόνια στο 

ελληνικό σχολείο με την εξαρτημένη μεταβλητή. Δηλαδή, όσο αυξάνονται τα χρόνια 

στο ελληνικό σχολείο, τόσο αυξάνεται και η ταύτιση με τη χώρα υποδοχής.  

Η ηλικία και το φύλο έχουν μεν θετικούς συντελεστές, οι οποίοι έχουν αμελητέες 

τιμές δε, και δεν είναι στατιστικά σημαντικοί.  
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4.3.3.5.3 Παράγοντας «συνήθειες χώρας υποδοχής» 

 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για την πρόβλεψη των τιμών του παράγοντα 

«Συνήθειες χώρας υποδοχής» παρουσιάζονται στον πίνακα 190.  

Η πιο δυνατή ανεξάρτητη μεταβλητή για την πρόβλεψη των τιμών της εξαρτημένης 

γι’ αυτό τον παράγοντα είναι τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο. Η συσχέτιση είναι θετική 

και στατιστικά σημαντική. Στατιστικά σημαντική και θετική είναι και η συσχέτιση του 

φύλου με τις «Συνήθειες της χώρας υποδοχής». Βέβαια, η παλινδρομική σχέση είναι 

μεν στατιστικά σημαντική, αλλά το ποσοστό της διασποράς της εξαρτημένης 

μεταβλητής που ερμηνεύεται από τις ανεξάρτητες φτάνει μόλις το 5,6%. 

 

Πίνακας 190: Συντελεστές παλινδρομικής ανάλυσης των ανεξάρτητων 

μεταβλητών με τον παράγοντα "Συνήθειες χώρας υποδοχής" 

 

Ανεξάρτητες μεταβλητές β p F p 

Χρόνια στο ελληνικό σχολείο 0,15 0,04 
Χώρα γέννησης  -0,07 0,26 
Ηλικία -0,07 0,31 
Φύλο 0,12 0,05 

 
3,46 

 
0,00 

    R=0,236  ,  R²=0,056    

 

4.3.3.5.4 Παράγοντας «Υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης» 

 

Ο παράγοντας «Υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης» φαίνεται να μην 

προβλέπεται  από τις ανεξάρτητες μεταβλητές, παρά μόνο σε αμελητέο βαθμό όπως 

παρουσιάζεται και στον πίνακα 191. 

 

Πίνακας 191: Συντελεστές παλινδρομικής ανάλυσης των ανεξάρτητων 

μεταβλητών με τον παράγοντα "Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης" 

 

Ανεξάρτητες μεταβλητές β p F p 

Χρόνια στο ελληνικό σχολείο -0,77 0,27 
Χώρα γέννησης  0,31 0,63 
Ηλικία -0,30 0,69 
Φύλο 0,01 0,95 

 
0,49 

 
0,82 

      R=0,086,   R²=0,07 
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Ακόμα, η παλινδρομική σχέση δεν είναι στατιστικά σημαντική για τον παράγοντα 

αυτό, καθώς και κανένας από τους συντελεστές δεν έχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με την εξαρτημένη μεταβλητή.  

 

4.3.3.5.5 Παράγοντας «Ελληνική γλώσσα» 

 

Η εξαρτημένη μεταβλητή «Ελληνική γλώσσα» προβλέπεται στο 8,3% της διασποράς 

της από τις ανεξάρτητες μεταβλητές της παλινδρομικής ανάλυσης. Ακόμα, η 

παλινδρομική σχέση είναι στατιστικά σημαντική, όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα 

192. 

Η μεταβλητή με το μεγαλύτερο συντελεστή πρόβλεψης είναι τα χρόνια στο ελληνικό 

σχολείο. Ο συντελεστής αυτός είναι στατιστικά σημαντικός και θετικός, δηλαδή όσο 

αυξάνονται τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο τόσο αυξάνεται και η γνώση της ελληνικής 

γλώσσας. Η χώρα γέννησης και η ηλικία έχουν αρνητικούς συντελεστές, χωρίς όμως να 

είναι στατιστικά σημαντικοί, ενώ το φύλο έχει συντελεστή με αμελητέα τιμή, θετικό, 

αλλά όχι στατιστικά σημαντικό 

 

Πίνακας 192: Συντελεστές παλινδρομικής ανάλυσης των ανεξάρτητων 

μεταβλητών με τον παράγοντα "Ελληνική γλώσσα" 

 

Ανεξάρτητες μεταβλητές β p F p 

Χρόνια στο ελληνικό σχολείο 0,23 0,00 
Χώρα γέννησης  -0,60 0,34 
Ηλικία -0,81 0,24 
Φύλο 0,08 0,14 

 
5,34 

 
0,00 

    R=0,289 ,  R²=0,083     
 

4.3.3.5.6 Παράγοντας «Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής»  

 

Όσον αφορά τον παράγοντα «Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής», 

τα αποτελέσματα της παλινδρομικής ανάλυσης παρουσιάζονται στον πίνακα 193. 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 193, η εξαρτημένη μεταβλητή προβλέπεται στο 5,6% 

της διασποράς της από τις ανεξάρτητες μεταβλητές και είναι στατιστικά σημαντική. Η 

πιο δυνατή ανεξάρτητη μεταβλητή για την πρόβλεψη της αρνητικής πρόσληψης των 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής είναι η χώρα γέννησης. 
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Πίνακας 193: Συντελεστές παλινδρομικής ανάλυσης των ανεξάρτητων 

μεταβλητών με τον παράγοντα "Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής" 

 

Ανεξάρτητες μεταβλητές β p F p 

Χρόνια στο ελληνικό σχολείο -0,09 0,17 
Χώρα γέννησης  0,17 0,01 
Ηλικία -0,01 0,97 
Φύλο -0,08 0,18 

 
3,51 

 
0,00 

    R=0,238  ,  R²=0,056 

 

Ο συντελεστής συσχέτισης είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός. Όσο τα παιδιά, 

λοιπόν, γεννιούνται σε άλλη χώρα (στην κωδικοποίηση το μεγαλύτερο αριθμό έπαιρναν 

όσα παιδιά γεννήθηκαν σε άλλη χώρα), τόσο πιο αρνητική φαίνεται να είναι η 

πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα υποδοχής. Οι μεταβλητές «χρόνια στο ελληνικό 

σχολείο», «ηλικία» και «φύλο» έχουν αρνητικούς, αλλά αμελητέους συντελεστές, χωρίς 

να είναι στατιστικά σημαντικοί.  

 

4.3.3.5.7 Παράγοντας «Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής» 

 

Η θετική πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα υποδοχής φαίνεται να προβλέπεται 

από τις ανεξάρτητες μεταβλητές μόλις στο 4,4% της διασποράς της. Είναι όμως 

στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται στον πίνακα 194.  

 

Πίνακας 194: Συντελεστές παλινδρομικής ανάλυσης των ανεξάρτητων 

μεταβλητών με τον παράγοντα "Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής" 

 

Ανεξάρτητες μεταβλητές β p F p 

Χρόνια στο ελληνικό σχολείο 0,80 0,25 
Χώρα γέννησης  -0,01 0,83 
Ηλικία -0,10 0,13 
Φύλο 0,13 0,02 

 
 

 
0,02 

   R=0,209  ,  R²=0,044 

 

Η πιο δυνατή μεταβλητή για την πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής είναι το 

φύλο. Ο συντελεστής πρόβλεψης είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός. Δηλαδή, τα 

κορίτσια έχουν την τάση να προσλαμβάνουν θετικότερα τις συνθήκες στη χώρα 

υποδοχής. Αρνητικούς συντελεστές, αλλά μη στατιστικά σημαντικούς, έχουν οι 
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ανεξάρτητες μεταβλητές «ηλικία» και «χώρα γέννησης». Τα χρόνια στο ελληνικό 

σχολείο έχουν θετικό συντελεστή αλλά μη στατιστικά σημαντικό.  

 

4.3.3.5.8 Παλινδρομική εξίσωση πρόβλεψης της δήλωσης «Νιώθω ότι είμαι 

Κύπριος» 

 

Η κατανόηση των στοιχείων που διαμορφώνουν την υποκειμενική νοηματοδότηση 

της εθνικής καταγωγής των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες είναι ένας 

από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας.  Ο βαθμός στον οποίο τα παιδιά 

νοηματοδοτούν την εθνικότητά τους ως ελληνοκυπριακή διαφαίνεται από τη δήλωση 

«Νιώθω ότι είμαι Κύπριος». Έτσι, στο σημείο αυτό θα γίνει παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της πολλαπλής παλινδρομικής ανάλυσης για την εξέταση ανεξάρτητων 

μεταβλητών που πιθανόν να μπορούν να προβλέψουν το βαθμό «ταύτισης» των παιδιών 

με τη χώρα υποδοχής. 

Οι μεταβλητές που εξετάστηκαν για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των παιδιών 

σε αυτή τη μεταβλητή ήταν οι επτά παράγοντες που διαμορφώθηκαν για το Β’ μέρος 

του ερωτηματολογίου των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικέ ομάδες, δηλαδή οι:  

«Συνήθειες της χώρας προέλευσης», οι «Συνήθειες της χώρας υποδοχής», η «Ταύτιση 

με τη χώρα υποδοχής», η «Υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης», η «Ελληνική 

γλώσσα», η «Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής» και η «Αρνητική 

πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής». Ακόμη, στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν 

ως ανεξάρτητες μεταβλητές και οι: «ηλικία», «χρόνια στο ελληνικό σχολείο»,  «χώρα 

γέννησης» και  «φύλο».  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παλινδρομικής ανάλυσης, η παλινδρομική σχέση 

μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής («Νιώθω ότι είμαι Κύπριος») και των 

προβλεπόμενων τιμών της είναι αρκετά ισχυρή (R=0,812), κάτι που δείχνει ότι η 

συμπεριφορά των παιδιών σε αυτή τη δήλωση μπορεί να προβλεφθεί σε πολύ μεγάλο 

βαθμό από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Ακόμη, το ποσοστό της διασποράς της 

μεταβλητής «Νιώθω ότι είμαι Κύπριος» που ερμηνεύεται από τις ανεξάρτητες είναι 

αρκετά μεγάλο και φτάνει το 66%. Επιπρόσθετα, η παλινδρομική σχέση που 

δημιουργήθηκε είναι στατιστικά σημαντική (p=0,00) και δυνατή (F=50,72). Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης καθώς και οι συντελεστές 

πρόβλεψης της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής, στον πίνακα 195. 
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Πίνακας 195: Συντελεστές παλινδρομικής ανάλυσης των ανεξάρτητων 

μεταβλητών με εξαρτημένη μεταβλητή τη δήλωση "Νιώθω ότι είμαι Κύπριος" 

 

Ανεξάρτητες μεταβλητές β p F p 

Συνήθειες χώρας προέλευσης -0,01 0,90 
Ταύτιση με χώρα υποδοχής 0,70 0,00 
Συνήθειες χώρας υποδοχής 0,02 0,72 
Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης 0,04 0,36 
Ελληνική γλώσσα 0,04 0,32 
Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής -0,01 0,80 
Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής 0,16 0,00 
Ηλικία -0,03 0,44 
Χρόνια στο ελληνικό σχολείο 0,06 0,12 
Χώρα γέννησης  -0,25 0,00 
Φύλο -0,02 0,47 

 
 
 
 

50,72 

 
 
 
 

0,00 

     R²= 0,663 ,  R= 0, 814 

 

Στον πίνακα 195 εντοπίζεται ότι τον πιο ισχυρό και συνάμα στατιστικά σημαντικό 

συντελεστή για την πρόβλεψη των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής παρουσιάζει η 

ανεξάρτητη μεταβλητή «Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής». Έχει θετικό πρόσημο, κάτι 

που σημαίνει ότι όσο αυξάνεται ο βαθμός ταύτισης με τη χώρα υποδοχής, τόσο 

αυξάνεται και ο μέσος όρος στη δήλωση «Νιώθω ότι είμαι Κύπριος».  

Αμέσως μετά, στατιστικά σημαντικό συντελεστή και αρνητικό σημειώνει η 

μεταβλητή «χώρα γέννησης». Δηλαδή, όταν τα παιδιά γεννιούνται σε άλλη χώρα, τόσο 

μειώνεται ο μέσος όρος της εξαρτημένης μεταβλητής.  

Θετικό και στατιστικά σημαντικό συντελεστή έδειξε και η ανεξάρτητη μεταβλητή 

«Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής».  

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται στον πίνακα 196 η παλινδρομική εξίσωση για την 

πρόβλεψη των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής με τη χρήση των πιο πάνω 

ανεξάρτητων μεταβλητών.  

 

Πίνακας 196: Παλινδρομική εξίσωση πρόβλεψης των μέσων όρων των παιδιών 

στη δήλωση "Νιώθω ότι είμαι Κύπριος" 

 
 

Νιώθω ότι είμαι Κύπριος = 2,08 - 0,01(Χ1) + 1,09(Χ2) + 0,02(Χ3) + 0,06(Χ4) + 0,09(Χ5) - 0,01(Χ6) + 
0,33(Χ7) - 0,05(Χ8) + 0,06(Χ9) - 0,79(Χ10) – 0,07(Χ11) 

R=0,812 
R²=0,660 
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4.3.4 Αποτελέσματα Γ’ μέρους του ερωτηματολογίου για εκπαιδευτικούς 

 

To Γ’  μέρος στο κάθε ερωτηματολόγιο έχει συμπληρωθεί από τους εκπαιδευτικούς 

των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν ενδεικτικούς βαθμούς σε δεκαβάθμια 

κλίμακα για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, καθώς και ενδεικτικά σχόλια σε 

πενταβάθμια κλίμακα για τη συμπεριφορά και την προσαρμογή των παιδιών στο 

σχολείο.  

 

4.3.4.1 Συσχετίσεις των δηλώσεων των εκπαιδευτικών με τις δηλώσεις των 

μαθητών για τη σχολική επίδοση των μαθητών 

 

Ο βαθμός συσχέτισης της άποψης των εκπαιδευτικών με την άποψη των ίδιων των 

παιδιών θεωρείται ότι αυξάνει την αξιοπιστία των απαντήσεων. Ως εκ τούτου, οι 

βαθμοί που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί για τα μαθήματα της Γλώσσας και των 

Μαθηματικών συσχετίστηκαν με τις δηλώσεις του πρώτου μέρους του 

ερωτηματολογίου «Είμαι καλός στα μαθήματα του σχολείου» και «Ο δάσκαλός μου 

πιστεύει ότι είμαι καλός μαθητής». Έτσι, διαφαίνεται αν συμπίπτει ή όχι, η άποψη των 

εκπαιδευτικών με αυτή των παιδιών. Ο πίνακας 197 δείχνει τις συσχετίσεις αυτές.  

Οι συσχετίσεις ανάμεσα στο πώς οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τα παιδιά με το πώς 

τα παιδιά αξιολογούν τον εαυτό τους είναι ψηλές και στατιστικά σημαντικές. Οι θετικές 

και ψηλές αυτές φορτίσεις δείχνουν ότι όσο πιο θετικά αξιολογούν οι μαθητές και οι 

μαθήτριες τον εαυτό τους, τόσο θετική είναι και η αξιολόγησή τους από τους 

εκπαιδευτικούς (ή το αντίστροφο). Ακόμα, η πεποίθηση των μαθητών ως προς το τι 

πιστεύει ο εκπαιδευτικός γι’ αυτούς με την πραγματική παρουσιάζεται να έχει ψηλή και 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση. 

 

Πίνακας 197: Συσχετίσεις βαθμών των εκπαιδευτικών με δηλώσεις των 

μαθητών/τριών 

 
 Είμαι καλός στα μαθήματα του 

σχολείου 
Ο δάσκαλός μου πιστεύει ότι 

είμαι καλός μαθητής 
Βαθμός Γλώσσας 0,46** 0,31** 
Βαθμός Μαθηματικών 0,46** 0,29** 

      **p<0,01 
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4.3.4.2 Συσχετίσεις των δηλώσεων των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τη 

συμπεριφορά και την προσαρμογή των μαθητών 

 

Οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών για τη συμπεριφορά και την προσαρμογή των 

παιδιών στο σχολείο συσχετίζονται με τις δηλώσεις του Α’ μέρους των 

ερωτηματολογίων «Νιώθω ευχαριστημένος με τον εαυτό μου», «Όταν αναλαμβάνω 

κάτι τα καταφέρνω» και «Νιώθω ωραία στο σχολείο». Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

παρουσιάζονται στον πίνακα 198.  

 

Πίνακας 198: Συσχετίσεις δηλώσεων των εκπαιδευτικών με δηλώσεις των 

μαθητών/τριών 

 
 Νιώθω 

ευχαριστημένος με τον 
εαυτό μου 

Όταν αναλαμβάνω κάτι 
τα καταφέρνω 

Νιώθω ωραία στο 
σχολείο 

Συμπεριφορά μαθητή 0,80 0,12** 0,12** 
Προσαρμογή στο 
σχολείο 

0,13** 0,15** 0,11** 

       p<0,01 

 

Στον πίνακα 198 φαίνεται όλες οι συσχετίσεις των δηλώσεων των εκπαιδευτικών με 

τις δηλώσεις των παιδιών να είναι θετικές και στατιστικά σημαντικές, εξαιρουμένης 

μόνο μιας περίπτωσης (η συσχέτιση της συμπεριφοράς μαθητή με τη δήλωση «Νιώθω 

ευχαριστημένος με τον εαυτό μου» είναι θετική, αλλά όχι στατιστικά σημαντική). 

 

4.3.4.3 Σύγκριση των δηλώσεων των εκπαιδευτικών για κάθε ομάδα παιδιών 

 

Η ύπαρξη του Γ’ μέρους του ερωτηματολογίου εξυπηρετεί και το στόχο της 

σύγκρισης των βαθμών και των χαρακτηρισμών των εκπαιδευτικών για τα παιδιά 

ανάλογα με την καταγωγή τους. Ο πίνακας 199 παρουσιάζει τις συγκρίσεις αυτές. 

Στον πίνακα 199 σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί βαθμολογούν με μέσο όρο 7,49 

στη δεκαβάθμια κλίμακα τα γηγενή παιδιά στο μάθημα της Γλώσσας, ενώ τα παιδιά 

από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες με 6,06. Οι διαφορές αυτές, όπως και στο 

μάθημα των Μαθηματικών όπου γίνεται η ανάλογη παρατήρηση, είναι στατιστικά 

σημαντικές. 
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Πίνακας 199: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων των εκπαιδευτικών για την 

κάθε ομάδα 

 

 Παιδιά με 
ελληνοκυπριακή 
καταγωγή* 

Παιδιά με καταγωγή 
από άλλη χώρα** 

  

 Mean SD Mean SD t p 
Βαθμός Γλώσσας 7,49 1,97 6,06 2,14 8,50 0,00 
Βαθμός Μαθηματικών 7,43 2,15 6,22 2,16 6,86 0,00 
Συμπεριφορά μαθητή 4,25 0,86 3,92 1,04 4,13 0,00 
Προσαρμογή στο σχολείο  4,34 0,86 3,96 1,00 4,88 0,00 

    *Ν=300 **Ν=300 

 

Σε πενταβάθμια κλίμακα, οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν με μέσο όρο 4,25 τα γηγενή 

παιδιά ως προς τη συμπεριφορά, ενώ τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων με 

μέσο όρο 3,92, με τη διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. Το ίδιο συμβαίνει και με 

την άποψη των εκπαιδευτικών για την προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο. Σε 

πενταβάθμια κλίμακα αξιολογούν την προσαρμογή των γηγενών παιδιών  με μέσο όρο 

4,34 και των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες με 3,96, με τη διαφορά να 

είναι στατιστικά σημαντική.  

 

4.3.4.4 Ανεξάρτητες μεταβλητές και δηλώσεις εκπαιδευτικών 

 

Σε αυτό το σημείο παρουσιάζονται οι αναλύσεις που έγιναν για να διαφανεί αν 

κάποιες ανεξάρτητες μεταβλητές διαφοροποιούν το πώς οι εκπαιδευτικοί βαθμολογούν 

τα παιδιά στις δηλώσεις του Γ’ μέρους του ερωτηματολογίου.  

 

4.3.4.4.1 Ανεξάρτητη μεταβλητή «φύλο» 

 

Αρχικά, και για τις δύο ομάδες παιδιών, εξετάζεται η ανεξάρτητη μεταβλητή του 

φύλου. Οι μέσοι όροι που δίνουν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με το φύλο στις δύο ομάδες 

παρουσιάζονται στον πίνακα 200.  

Όπως καταγράφεται στον πίνακα 200, οι εκπαιδευτικοί στο μάθημα της Γλώσσας 

και των Μαθηματικών στις δύο ομάδες παιδιών, βαθμολογούν ψηλότερα τα κορίτσια. 

Βέβαια, οι διαφορές στους μέσους όρους είναι στατιστικά σημαντικές μόνο στο μάθημα 

της Γλώσσας. 

 

 

 



 341

 

Πίνακας 200: Σύγκριση των μέσων όρων στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών ως 

προς το φύλο στις δύο ομάδες 

 
  Παιδιά με ελληνoκυπριακή 

καταγωγή* 
Παιδιά με καταγωγή από άλλη 

χώρα** 
 Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρι 1 7,21 2,05 5,76 2,02 Βαθμός Γλώσσας 
Κορίτσι 2 7,83 1,81 

-2,73 0,01 
6,42 2,23 

-2,68 0,00 

Αγόρι 7,36 2,25 6,20 2,20 Βαθμός Μαθηματικών  
Κορίτσι 7,51 2,03 

-0,56 0,57 
6,25 2,12 

-0,20 0,83 

Αγόρι 4,10 0,92 3,64 1,11 Συμπεριφορά μαθητή 
Κορίτσι 4,42 0,73 

-3,40 0,00 
4,26 0,83 

-5,48 0,00 

Αγόρι 4,23 0,90 3,81 0,97 Προσαρμογή στο 
σχολείο Κορίτσι 4,46 0,78 

-2,31 0,02 
4,15 0,99 

-3,00 0,00 

*Ν1=165, *Ν2=135,  p<0,05 

**N1=165, **N2=135 

 

 Η συμπεριφορά και η προσαρμογή των κοριτσιών και για τις δύο ομάδες παιδιών 

φαίνεται να κρίνεται από τους εκπαιδευτικούς ως καλύτερη, με στατιστικά σημαντική 

τη διαφορά από τα αγόρια. 

 

4.3.4.4.2 Ανεξάρτητη μεταβλητή «τάξη φοίτησης» 

 

Στη συνέχεια, εξετάζεται το πώς πιθανόν οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών να 

διαφοροποιούνται ανάλογα με την τάξη φοίτησης των παιδιών. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης παρουσιάζονται στον πίνακα 201.  

 

Πίνακας 201: Σύγκριση των μέσων όρων στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών ως 

προς την τάξη φοίτησης για τις δύο ομάδες 

 
  Παιδιά με ελληνoκυπριακή 

καταγωγή* 
Παιδιά με καταγωγή από άλλη 

χώρα** 
 Τάξη 

φοίτησης 
Mean SD t p Mean SD t p 

Ε1 7,28 2,10 5,79 2,17 Βαθμός Γλώσσας 
Στ2 7,68 1,83 

-1,75 0,08 
6,30 2,09 

-2,07 0,04 

Ε 7,14 2,28 6,05 2,33 Βαθμός Μαθηματικών  
Στ 7,68 2,00 

-2,17 0,03 
6,36 2,00 

-1,23 0,21 

Ε 4,27 0,92 3,94 1,07 Συμπεριφορά μαθητή 
Στ 4,22 0,80 

0,43 0,66 
3,90 1,02 

0,35 0,72 

Ε 4,41 0,89 4,04 1,06 Προσαρμογή στο 
σχολείο Στ 4,27 0,83 

1,30 0,19 
3,90 0,93 

1,23 0,21 

*Ν1=139, *Ν2=161,  p<0,05 

**N1=139, **N2=161 
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Όσον αφορά το βαθμό στη Γλώσσα, για τα γηγενή παιδιά, αυτά της Στ’ τάξης έχουν 

μεγαλύτερο βαθμό από τα παιδιά της Ε’ τάξης, όμως η διαφορά δεν είναι στατιστικά 

σημαντική. Το ίδιο συμβαίνει και για τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες,  

μόνο που η διαφορά στο μέσο όρο της Στ’ από την Ε’ τάξη είναι στατιστικά σημαντική.  

Ο βαθμός στα Μαθηματικά είναι ψηλότερος και με στατιστικά σημαντική διαφορά 

για τα παιδιά της Στ’ τάξης από αυτά της Ε’, στα γηγενή παιδιά. Το ίδιο συμβαίνει για 

τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, μόνο που οι διαφορές στους βαθμούς δεν 

είναι στατιστικά σημαντικές.  

Όσον αφορά τη συμπεριφορά και την προσαρμογή στο σχολείο δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους ανάλογα με την τάξη φοίτησης, 

ούτε στη μια ομάδα παιδιών ούτε στην άλλη.  

 

4.3.4.4.3 Ανεξάρτητη μεταβλητή «επάγγελμα πατέρα»  

 

Η επόμενη ανάλυση αφορά την εξέταση της διαφοροποίησης των δηλώσεων των 

εκπαιδευτικών ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα των παιδιών των δύο ομάδων. Τα 

αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης φαίνονται στον πίνακα 202.  

 

Πίνακας 202: Σύγκριση των μέσων όρων στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών ως 

προς το επάγγελμα πατέρα για τις δύο ομάδες 

 
  Παιδιά με ελληνοκυπριακή 

καταγωγή* 
Παιδιά με καταγωγή από άλλη 

χώρα** 
 Εργασία Mean SD F p Mean SD F p 

Χειρωνακτική 1 6,58 2,27 5,80 2,15 
Καμία 2 8,00 2,16 5,38 1,89 

Απαιτεί πτυχίο 3 8,14 1,63 7,31 2,08 

 
Βαθμός Γλώσσας 

Όχι χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 4 

7,41 1,90 

 
8,35 

 
0,00 

6,72 1,93 

 
5,64 

 
0,00 

Χειρωνακτική 6,48 2,44 6,08 2,22 
Καμία 7,50 3,69 5,30 2,01 

Απαιτεί πτυχίο 8,14 1,76 7,37 1,78 

 
Βαθμός 
Μαθηματικών 

Όχι χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

7,33 2,07 

 
7,90 

 
0,00 

6,56 1,96 

 
3,17 

 
0,03 

Χειρωνακτική 4,12 0,89 3,86 1,06 
Καμία 4,50 0,57 4,15 0,98 

Απαιτεί πτυχίο 4,44 0,77 3,87 1,02 

 
Συμπεριφορά 
μαθητή 

Όχι χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

4,16 0,89 

 
2,69 

 
0,05 

4,07 1,01 

 
0,87 

 
0,45 

 
Χειρωνακτική 

 
4,13 

 
0,88 

 
3,93 

 
0,99 

Καμία 4,00 1,41 3,84 1,28 
Απαιτεί πτυχίο 4,49 0,83 4,00 0,96 

 
Προσαρμογή στο 
σχολείο  

Όχι χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

4,32 0,84 

 
2,34 

 
0,07 

4,09 0,98 

 
0,48 

 
0,69 

*Ν1=58, *Ν2=4, *Ν3=97, *Ν4=141, p<0,05 
**Ν1=205, **Ν2=13, **Ν3=16, **Ν4=66 
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Όσον αφορά το βαθμό στο μάθημα της Γλώσσας αλλά και των Μαθηματικών 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους ανάλογα με το 

επάγγελμα πατέρα και στις δύο ομάδες παιδιών. Τον ψηλότερο μέσο όρο και στις δύο 

ομάδες έχουν παιδιά που δήλωσαν ότι ο πατέρας τους κάνει εργασία που απαιτεί 

πτυχίο. Όσον αφορά τη συμπεριφορά και την προσαρμογή των παιδιών, στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα, υπάρχουν 

μόνο στα γηγενή παιδιά.  

 

4.3.4.4.4 Ανεξάρτητη μεταβλητή «χώρα γέννησης» 

 

Μια ανεξάρτητη μεταβλητή που αφορά αποκλειστικά τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες είναι η χώρα γέννησης. Τα αποτελέσματα για την ανεξάρτητη 

αυτή μεταβλητή σημειώνονται στον πίνακα 203.  

 

Πίνακας 203: Σύγκριση μέσων όρων στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών ως προς τη 

χώρα γέννησης των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

 
 Χώρα γέννησης Mean SD t p 

Κύπρος* 6,70 1,82 Βαθμός γλώσσας 
Άλλη** 5,63 2,23 

4,52 0,00 

Κύπρος 6,51 1,96 Βαθμός μαθηματικών 
Άλλη 6,02 2,27 

1,96 0,05 

Κύπρος 4,05 0,99 Συμπεριφορά μαθητή 
Άλλη 3,83 1,07 

1,82 0,07 

Κύπρος 4,14 0,89 Προσαρμογή στο σχολείο 
Άλλη 3,84 1,05 

2,70 0,01 

*Ν=121, **Ν=179 
 

Στον πίνακα 203 εντοπίζεται ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο έχουν 

ψηλότερους μέσους όρους στους βαθμούς της Γλώσσας και των Μαθηματικών σε 

σχέση με τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα, και οι διαφορές αυτές είναι 

στατιστικά σημαντικές. Όσον αφορά τη συμπεριφορά, οι εκπαιδευτικοί βαθμολογούν 

με ψηλότερο μέσο όρο σε αυτό τον τομέα τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο, χωρίς 

όμως η διαφορά από τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα να είναι στατιστικά 

σημαντική. Τέλος, ως προς την προσαρμογή στο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν 

ότι είναι καλύτερη για τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο, με τη διαφορά από τα 

παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα να είναι στατιστικά σημαντική.  
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4.4. Σύγκριση αποτελεσμάτων Ελλάδας – Κύπρου (πρωτοβάθμια εκπαίδευση) 

 

Για να καταστεί δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο χωρών 

χρησιμοποιήθηκαν από τα δεδομένα του ελλαδικού χώρου, μόνο αυτά που έχουν 

παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά της Κύπρου. Δηλαδή, επιλέχθηκε  το δείγμα των 

ατόμων που φοιτούσαν στις Ε’ και Στ’ δημοτικού. Κατά συνέπεια, το δείγμα από τον 

ελλαδικό χώρο  περιορίζεται στα 1028 υποκείμενα, 514 γηγενή και 514 πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων και συγκρίνεται με το δείγμα των 600 υποκειμένων από την 

Κύπρο, 300 γηγενών και 300 πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων.  

 

4.4.1. Αποτελέσματα κοινού Α’ μέρους του ερωτηματολογίου για γηγενείς 

μαθητές/τριες και  μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

 

Για να είναι δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο χωρών, οι παράγοντες 

διαμορφώθηκαν ώστε να είναι ταυτόσημοι. Για το Α’ μέρος του κοινού 

ερωτηματολογίου και στις δύο χώρες, οι παράγοντες που διαμορφώθηκαν είναι πέντε. 

Ο πρώτος παράγοντας Π1, αφορά την αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση 

έργων και τη σχολική επίδοση, ο δεύτερος Π2 τις σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα, ο 

τρίτος Π3 τις σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής, ο τέταρτος Π4 την πρόσληψη του 

σχολικού κλίματος και ο πέμπτος Π5, τις μελλοντικές προσδοκίες των παιδιών.  

 

4.4.1.1 Σύγκριση μέσων όρων των γηγενών μαθητών/τριών και των 

μαθητών/τριών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ανά παράγοντα 

 

Η σύγκριση των μέσων όρων για τις δύο ομάδες παιδιών (γηγενή παιδιά και παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων) στις δύο χώρες (Ελλάδα - Κύπρο) στις οποίες 

χορηγήθηκαν τα ερωτηματολόγια παρουσιάζονται στον πίνακα 204. 

Όσον αφορά τον πρώτο παράγοντα, δηλαδή την αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική 

επιτέλεση έργων και τη σχολική επίδοση, παρατηρείται να είναι ταυτόσημη η 

συμπεριφορά των παιδιών των δύο ομάδων σε Ελλάδα και Κύπρο. Και στις δύο χώρες, 

με μεγαλύτερο μέσο όρο παρουσιάζονται τα γηγενή παιδιά, με τις διαφορές τους να 

είναι στατιστικά σημαντικές από τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. Και στις 

δύο χώρες βέβαια, οι μέσοι όροι των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

είναι αρκετά ψηλοί και πλησιάζουν το τέσσερα στην πενταβάθμια κλίμακα.  
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Πίνακας 204: Σύγκριση μέσων όρων στους παράγοντες του Α' μέρους 

  
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ 
Παράγοντες  Παιδιά από 

Ελλάδα* 
Παιδιά από 

άλλη 
χώρα** 

  Παιδιά από 
Κύπρο*** 

Παιδιά από 
άλλη 

χώρα**** 

  

 Mean SD Mean SD t p Mean SD Mean SD t p 
Π1 4,31 0,58 3,89 0,68 10,63 0,00 4,22 0,58 3,91 0,64 6,24 0,00 
Π2 2,87 0,98 3,66 0,93 -13,25 0,00 2,91 0,92 3,84 0,80 -13,21 0,00 
Π3 4,47 0,52 3,82 0,88 14,23 0,00 4,33 0,59 3,59 0,88 12,06 0,00 
Π4 4,48 0,58 4,36 0,73 3,03 0,00 4,24 0,68 4,16 0,77 1,38 0,16 
Π5 4,78 0,41 4,68 0,59 3,30 0,00 4,85 0,36 4,75 0,45 3,17 0,00 

*Ν=514 , **Ν=514,   ***Ν=300, ****Ν=300 

 

Στο δεύτερο παράγοντα ο οποίος αφορά τις σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες, τα 

γηγενή παιδιά Ελλάδας και Κύπρου, εμφανίζουν πολύ χαμηλούς μέσους όρους (κάτω 

του 3). Τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες έχουν μέσους όρους άνω του 

3,5 και οι διαφορές τους και στις δύο περιπτώσεις από τα γηγενή παιδιά είναι 

στατιστικά σημαντικές. 

Η ίδια συμπεριφορά των παιδιών σε Ελλάδα και Κύπρο παρατηρείται και στον τρίτο 

παράγοντα που αφορά τις σχέσεις με άτομα από τη χώρα υποδοχής. Και στις δύο 

χώρες, τα γηγενή παιδιά έχουν ψηλότερους μέσους όρους με στατιστικά σημαντικές 

διαφορές από τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. Βέβαια, οι μέσοι όροι των 

παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων είναι άνω του τρία και στις δύο χώρες.  

Ο παράγοντας 4 αφορά την πρόσληψη του σχολικού κλίματος. Και στις δύο χώρες, 

ψηλότερους μέρους όρους κατέγραψαν τα γηγενή παιδιά, με τα παιδιά όμως από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες να έχουν επίσης ψηλούς μέσους όρους. Στην 

περίπτωση της Ελλάδας, οι μέσοι όροι μεταξύ των γηγενών παιδιών με των παιδιών 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, κάτι που δεν 

συμβαίνει στην αντίστοιχη περίπτωση της Κύπρου.  

Στον παράγοντα πέντε, που αφορά τις μελλοντικές προσδοκίες των παιδιών, γίνεται 

η ίδια παρατήρηση σε Ελλάδα και Κύπρο. Δηλαδή, τα γηγενή παιδιά παρουσιάζουν 

ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, με τις 

διαφορές αυτές να είναι στατιστικά σημαντικές.  

 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται οι διαφορές μεταξύ των ίδιων ομάδων παιδιών σε 

κάθε χώρα. Δηλαδή, συγκρίνονται σε κάθε παράγοντα οι μέσοι όροι των παιδιών από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στις δύο χώρες, καθώς και αυτοί των γηγενών 

παιδιών στην Ελλάδα και την Κύπρο στους παράγοντες του μέρους αυτού.  
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Ο πίνακας 205 καταγράφει τη σύγκριση των ομάδων από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες στους παράγοντες του Α’ μέρους του ερωτηματολογίου, στις δύο χώρες.  

 

Πίνακας 205: Σύγκριση μέσων όρων των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες στους παράγοντες του Α' μέρους στις δύο χώρες 

  
  

ΕΛΛΑΔΑ 
 

ΚΥΠΡΟΣ 
 

 
 
Παράγοντες  

 
Παιδιά από άλλες χώρες* 

 
Παιδιά από άλλες χώρες** 

 

 Mean SD Mean SD t p 
Π1 3,89 0,68 3,91 0,64 -0,41 0,68 
Π2 3,66 0,93 3,84 0,80 -2,94 0,00 
Π3 3,82 0,88 3,59 0,88 3,57 0,00 
Π4 4,36 0,73 4,16 0,77 3,66 0,00 
Π5 4,68 0,59 4,75 0,45 -1,84 0,07 

            *Ν=514 , **Ν=300, p< 0,05 

 

Στον πρώτο παράγοντα («Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργων και τη 

σχολική επίδοση») τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες παρουσιάζουν και 

στις δύο χώρες, μέσους όρους κοντά στο 4, χωρίς να παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ τους.  

Ο δεύτερος παράγοντας (Π2) αφορά τις σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες. Σε 

αυτόν, τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στην Κύπρο εμφανίζουν λίγο 

μεγαλύτερο μέσο όρο από τα αντίστοιχα παιδιά στην Ελλάδα, με τη διαφορά να είναι 

στατιστικά σημαντική. Βέβαια, οι μέσοι όροι είναι παραπλήσιοι στις δύο χώρες και η 

διαφορά τους μικρή.  

Στον παράγοντα ο οποίος αφορά τη σχέση με τα άτομα της χώρας υποδοχής (Π3), τα 

παιδιά στην Ελλάδα έχουν ψηλότερο μέσο όρο από αυτά στην Κύπρο, με τη μικρή 

διαφορά  να είναι στατιστικά σημαντική.  

Θετικότερα εντοπίζεται να προσλαμβάνουν το σχολικό κλίμα (Π4) τα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στην Ελλάδα, αφού σημειώνουν ψηλότερο μέσο όρο 

από τα αντίστοιχα παιδιά στην Κύπρο, με τη διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. 

Βέβαια, και στις δύο χώρες, οι μέσοι όροι είναι αρκετά ψηλοί, καθώς πλησιάζουν το 5.  

Οι «Μελλοντικές προσδοκίες» των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

και στις δύο χώρες είναι αρκετά υψηλές. Οι μέσοι όροι τους πλησιάζουν το 5 στις δύο 

χώρες, και δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους.  

Στον πίνακα 206 εμφανίζεται η αντίστοιχη σύγκριση στους μέσους όρους των 

γηγενών παιδιών στις δύο χώρες.  
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Πίνακας 206: Σύγκριση μέσων όρων των γηγενών παιδιών στους παράγοντες του 

Α' μέρους στις δύο χώρες 

  
  

ΕΛΛΑΔΑ 
 

ΚΥΠΡΟΣ 
 

 
 
Παράγοντες  

 
Παιδιά με ελληνική 

καταγωγή* 

 
Παιδιά με ελληνοκυπριακή 

καταγωγή** 

 

 Mean SD Mean SD t p 
Π1 4,32 0,58 4,22 0,58 2,11 0,04 
Π2 2,87 0,98 2,91 0,92 -0,60 0,55 
Π3 4,47 0,52 4,33 0,59 3,20 0,00 
Π4 4,48 0,58 4,24 0,68 5,17 0,00 
Π5 4,78 0,41 4,85 0,36 -2,48 0,01 

       *Ν=514 , **Ν=300, p< 0,05 

 

Στον πρώτο παράγοντα της αυτοεκτίμησης ως προς τη γενική επιτέλεση έργων και 

τη σχολική επίδοση, τα γηγενή παιδιά στην Ελλάδα εμφανίζουν ψηλότερο μέσο όρο 

από αυτά στην Κύπρο, με τη διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. Εντούτοις, και 

στις δύο χώρες οι μέσοι όροι είναι πολύ ψηλοί.  

Όσον αφορά τις σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες (Π2), οι μέσοι όροι των παιδιών 

στις δύο χώρες είναι παραπλήσιοι χωρίς να παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά.  

Στις σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής (Π3), τα παιδιά στην Κύπρο έχουν 

χαμηλότερο μέσο όρο από αυτά στην Ελλάδα, με μικρή μεν διαφορά, στατιστικά 

σημαντική δε.  

Στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει μεταξύ των γηγενών παιδιών στις δύο χώρες 

και ως προς την πρόσληψη του σχολικού κλίματος (Π4), με τα παιδιά στην Ελλάδα να 

σημειώνουν ψηλότερο μέσο όρο. Η διαφορά, βέβαια, είναι πολύ μικρή.  

Ως προς τις μελλοντικές προσδοκίες (Π5), τα γηγενή παιδιά στην Κύπρο έχουν 

ψηλότερο μέσο όρο, με τη διαφορά από τα γηγενή παιδιά στην Ελλάδα να είναι μικρή 

και σε αυτή την περίπτωση, αλλά στατιστικά σημαντική.  

 

Οι μέσοι όροι στον κάθε παράγοντα μελετούνται και ως προς τη συγκεκριμένη χώρα 

καταγωγής του κάθε παιδιού. Στον πίνακα 207 παρουσιάζεται η συμπεριφορά των 

παιδιών στις δύο χώρες Ελλάδα και Κύπρο, για την κάθε χώρα ξεχωριστά.  

Όπως φαίνεται στον πίνακα 205, στον πρώτο παράγοντα «Αυτοεκτίμηση ως προς τη 

γενική επιτέλεση έργων και τη σχολική επίδοση», στην περίπτωση της Ελλάδας 

ψηλότερο μέσο όρο έχουν τα παιδιά με ελληνική καταγωγή και στην περίπτωση της 

Κύπρου, τα παιδιά με ελληνοκυπριακή. Και στις δύο χώρες τους αμέσως επόμενους 



 348

 

ψηλότερους μέσους όρους παρουσιάζουν τα παιδιά με καταγωγή από τη Ρουμανία. Και 

στις δύο χώρες επίσης, οι διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των παιδιών από κάθε 

ξεχωριστή χώρα, είναι στατιστικά σημαντικές.  

Όσον αφορά το δεύτερο παράγοντα «Σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες» και στην 

Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, τα γηγενή παιδιά είναι τα μόνα που εμφανίζουν μέσους 

όρους κάτω του τρία στην πενταβάθμια κλίμακα. Αυτό δείχνει ότι έχουν λίγες σχέσεις 

με άτομα από άλλες χώρες. Οι μέσοι όροι των παιδιών από τις υπόλοιπες χώρες και στις 

δύο περιπτώσεις έρευνας (Ελλάδα, Κύπρος) είναι άνω του 3. Επιπρόσθετα, οι διαφορές 

μεταξύ των μέσων όρων των παιδιών από διαφορετικές χώρες είναι στατιστικά 

σημαντικές  σε Ελλάδα και σε Κύπρο.  

Στον τρίτο παράγοντα, δηλαδή στις σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής, 

παρατηρείται σε Ελλάδα και Κύπρο τους ψηλότερους μέσους όρους να σημειώνουν τα 

γηγενή παιδιά. Άλλη μια κοινή παρατήρηση είναι ότι στις υπόλοιπες χώρες, τα παιδιά 

έχουν μέσους όρους κάτω του τέσσερα, πλην της Βουλγαρίας και στις δύο χώρες, αλλά 

στην περίπτωση της Ελλάδας και πλην των παιδιών με καταγωγή από ευρωπαϊκή χώρα. 

Επιπρόσθετα, οι διαφορές στους μέσους όρους των παιδιών από διαφορετικές χώρες 

και στις δύο χώρες έρευνας (Ελλάδα και Κύπρο) είναι στατιστικά σημαντικές.  

Για τον παράγοντα τέσσερα, δηλαδή την πρόσληψη του σχολικού κλίματος, στην 

Ελλάδα παρατηρείται ότι τα παιδιά όλων των χωρών σημειώνουν μέσους όρους άνω 

του τέσσερα, ενώ στην περίπτωση της Κύπρου υπάρχουν και μέσοι όροι κάτω, αλλά 

κοντά, βέβαια, στο τέσσερα. Και στις δύο χώρες, τον ψηλότερο μέσο όρο, δηλαδή τη 

θετικότερη πρόσληψη των σχολικών συνθηκών εμφανίζουν τα παιδιά με καταγωγή τη 

Ρουμανία.  

Οι μελλοντικές προσδοκίες (παράγοντας 5) φαίνεται να είναι πολύ υψηλές και στις 

δύο χώρες απ’ όλα τα παιδιά, αφού σε όλες τις περιπτώσεις παρουσιάζουν μέσους 

όρους πολύ κοντά στην ανώτατη επιλογή του ερωτηματολογίου, το πέντε. Στην Ελλάδα 

τον ψηλότερο μέσο όρο σημειώνουν τα γηγενή παιδιά με πολύ μικρή διαφορά από τα 

υπόλοιπα παιδιά. Στην Κύπρο συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή τον ψηλότερο μέσο 

όρο εμφανίζουν τα παιδιά με ελληνοκυπριακή καταγωγή, αλλά σε συνδυασμό με τα 

παιδιά ρουμανικής καταγωγής. 
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Πίνακας 207: Μέσοι όροι παραγόντων για την κάθε συγκεκριμένη χώρα 

προέλευσης 

 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ* ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ** 

 
Παράγοντες 

Χώρες 
καταγωγής 

 
Mean 

 
SD 

 
F 

 
p 

Χώρες 
καταγωγής 

 
Mean 

 
SD 

 
F 

 
p 

Ελλάδα 1 4,31 0,58 Κύπρος  1 4,22 0,58 
Αλβανία 2 3,84 0,71    

Πρώην ΕΣΣΔ 
3 

3,98 0,65 Πρώην ΕΣΣΔ 
3 

3,83 0,64 

Γεωργία 4 3,89 0,64 Γεωργία 4 3,89 0,67 
Βουλγαρία 5 3,96 0,55 Βουλγαρία 5 3,98 0,55 
Ρουμανία 6 4,24 0,44 Ρουμανία 6 4,11 0,59 
Ευρωπαϊκή 7 3,92 1,05 Ευρωπαϊκή 7 3,87 0,56 

 
 
 
Π1 

Άλλη 8 3,97 0,53 

 
 
 

17,31 

 
 
 

0,00 

Άλλη 8 3,93 0,67 

 
 
 
7,09 

 
 
 
0,00 

Ελλάδα 2,87 0,98 Κύπρος 2,91 0,92 
Αλβανία 3,61 0,92    

Πρώην ΕΣΣΔ 3,84 0,93 Πρώην ΕΣΣΔ 3,98 0,74 
Γεωργία 3,59 1,02 Γεωργία 4,16 0,64 
Βουλγαρία 3,85 0,82 Βουλγαρία 3,11 0,61 
Ρουμανία 3,43 1,11 Ρουμανία 3,77 0,96 
Ευρωπαϊκή 3,72 0,87 Ευρωπαϊκή 3,67 0,86 

 
 
 
Π2 

Άλλη 3,79 0,93 

 
 
 

25,86 

 
 
 

0,00 

Άλλη 3,65 0,80 

 
 
 

36,06 

 
 
 

0,00 

Ελλάδα 4,47 0,52 Κύπρος 4,33 0,59 
Αλβανία 3,82 0,90    

Πρώην ΕΣΣΔ 3,96 0,78 Πρώην ΕΣΣΔ 3,54 0,80 
Γεωργία 3,88 0,78 Γεωργία 3,17 0,96 
Βουλγαρία 4,04 0,45 Βουλγαρία 4,01 0,61 
Ρουμανία 3,56 0,84 Ρουμανία 3,92 0,80 
Ευρωπαϊκή 4,19 0,58 Ευρωπαϊκή 3,76 0,75 

 
 
 
Π3 

Άλλη 3,56 1,03 

 
 
 

31,02 

 
 
 

0,00 

Άλλη 3,88 0,75 

 
 
 

35,81 

 
 
 

0,00 

Ελλάδα 4,48 0,58 Κύπρος 4,24 0,68 
Αλβανία 4,32 0,79    

Πρώην ΕΣΣΔ 4,47 0,54 Πρώην ΕΣΣΔ 4,17 0,84 
Γεωργία 4,33 0,81 Γεωργία 4,20 0,71 
Βουλγαρία 4,41 0,47 Βουλγαρία 3,77 0,90 
Ρουμανία 4,60 0,41 Ρουμανία 4,43 0,70 
Ευρωπαϊκή 4,12 0,46 Ευρωπαϊκή 3,97 0,77 

 
 
 
Π4 

Άλλη 4,41 0,64 

 
 
 

2,02 

 
 
 

0,05 

Άλλη 4,25 0,75 

 
 
 

2,41 

 
 
 

0,03 

Ελλάδα 4,78 0,41 Κύπρος 4,85 0,36 
Αλβανία 4,62 0,66    

Πρώην ΕΣΣΔ 4,83 0,33 Πρώην ΕΣΣΔ 4,73 0,45 
Γεωργία 4,81 0,44 Γεωργία 4,81 0,34 
Βουλγαρία 4,82 0,33 Βουλγαρία 4,58 0,59 
Ρουμανία 4,66 0,64 Ρουμανία 4,85 0,29 
Ευρωπαϊκή 4,55 0,58 Ευρωπαϊκή 4,68 0,48 

 
 
 
Π5 

Άλλη 4,75 0,41 

 
 
 

3,65 

 
 
 

0,00 

Άλλη 4,73 0,54 

 
 
 

2,94 

 
 
 

0,01 

*N1=514 ,* N2=335, *N3=60, *N4=37,* N5=15, *N6=10,* N7=6, *Ν8=51 

**Ν1=300, **Ν2=0, **Ν3=44, **Ν4=96, **Ν5=17, **Ν6=20, **Ν7=53, **Ν8=70  

 

 

4.4.1.2 Σύγκριση των μέσων όρων συγκεκριμένων μεταβλητών των παραγόντων 

 

Ο κάθε παράγοντας αποτελείται από συγκεκριμένο αριθμό δηλώσεων. Στη συνέχεια 

γίνεται παρουσίαση για τον κάθε παράγοντα ξεχωριστά του συνόλου των δηλώσεών 
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του και των μέσων όρων σε κάθε μία, ανάλογα με τη χώρα καταγωγής, για τις δύο 

χώρες της έρευνας (Ελλάδα - Κύπρο). 

Στον πίνακα 208 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι διαφοροποιήσεις τους 

ανάλογα με τη χώρα καταγωγής στην κάθε δήλωση του παράγοντα «Αυτοεκτίμηση ως 

προς τη γενική επιτέλεση έργων και τη σχολική επίδοση» σε Ελλάδα και Κύπρο.  

 

Πίνακας 208: Σύγκριση μέσων όρων των ομάδων παιδιών στις μεταβλητές του 

πρώτου παράγοντα στις δύο χώρες 

 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ* ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΎΠΡΟΥ** 

Αυτοεκτίμηση 
ως προς τη 

γενική επιτέλεση 
έργων και τη 

σχολική επίδοση 

Ελληνική 
καταγωγή 1 

Άλλες χώρες2   Ελληνοκυπριακή 
καταγωγή 

Άλλες χώρες   

 Mean SD Mean SD t p Mean SD Mean SD t p 
Είμαι καλός στα 
μαθήματα του 
σχολείου 

4,25 0,89 3,49 0,99 12,92 0,00 4,13 0,85 3,53 0,92 8,21 0,00 

Οι γονείς μου 
πιστεύουν ότι είμαι 
καλός μαθητής 

4,36 0,89 3,79 1,05 9,23 0,00 4,37 0,77 4,17 0,95 2,85 0,00 

Ο δάσκαλός μου 
πιστεύει ότι είμαι 
καλός μαθητής 

4,19 0,89 3,52 1,05 10,90 0,00 4,16 0,81 3,80 0,95 5,05 0,00 

Οι συμμαθητές μου 
πιστεύουν ότι τα 
καταφέρνω στα 
μαθήματα 

4,17 0,92 3,66 1,11 7,99 0,00 4,01 1,03 3,62 1,06 4,58 0,00 

Είμαι 
ευχαριστημένος με 
τον εαυτό μου 

4,33 0,93 4,00 1,12 5,03 0,00 4,18 0,92 4,00 1,07 2,27 0,02 

Όταν αναλαμβάνω 
κάτι τα καταφέρνω 

4,16 0,89 3,79 1,04 5,97 0,00 3,96 0,90 3,74 0,94 2,82 0,00 

Οι συμμαθητές μου 
με συμπαθούν  

4,36 0,91 4,07 1,10 4,48 0,00 4,34 0,93 3,89 1,09 5,39 0,00 

Νιώθω άνετα να 
ρωτήσω στην τάξη 
για κάτι που δεν 
καταλαβαίνω 

4,16 1,08 4,02 1,15 2,00 0,05 4,01 1,12 3,89 1,23 1,17 0,24 

Οι γονείς μου 
ενδιαφέρονται για 
την πρόοδό μου 

4,81 0,59 4,62 0,52 4,25 0,00 4,83 0,48 4,54 0,87 5,07 0,00 

*Ν1=514 *Ν2=514 , **Ν1= 300 **Ν2=300  

 

Στην περίπτωση της Ελλάδας και της Κύπρου φαίνεται ότι σε όλες τις δηλώσεις, τα 

γηγενή παιδιά έχουν ψηλότερους μέσους όρους. Η μεγαλύτερη διαφορά παρατηρείται 

στη δήλωση «Είμαι καλός στα μαθήματα του σχολείου». Στην περίπτωση του 

ελλαδικού χώρου υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά των γηγενών παιδιών με τα 

παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων σε όλες τις δηλώσεις του παράγοντα αυτού, 
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ενώ στην περίπτωση της Κύπρου σε όλες πλην μίας (Νιώθω άνετα να ρωτήσω στην 

τάξη για κάτι που δεν καταλαβαίνω). 

Όσον αφορά το δεύτερο παράγοντα, τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται 

στον πίνακα 209.  

 

Πίνακας 209: Σύγκριση μέσων όρων των ομάδων παιδιών στις μεταβλητές του 

δεύτερου παράγοντα στις δύο χώρες 

 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ* ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΎΠΡΟΥ** 
Σχέσεις με 
άτομα από 
άλλη χώρα 

Ελληνική 
καταγωγή1 

Άλλες 
χώρες2 

  Ελληνοκυπρια
κή καταγωγή 

Άλλες χώρες   

 Mean SD Mean SD t p Mean SD Mean SD t p 
Εμπιστεύομαι 
τους φίλους μου 
από άλλη χώρα 

3,05 1,39 3,69 1,32 -7,51 0,00 3,22 1,34 3,79 1,17 -5,55 0,00 

Νιώθω άνετα με 
τους φίλους μου 
από άλλη χώρα 

3,32 1,42 3,98 1,18 -8,07 0,00 3,48 1,34 4,09 1,11 -6,00 0,00 

Στο σχολείο 
κάνω παρέα με 
παιδιά από άλλες 
χώρες  

3,50 1,32 4,01 1,27 -6,34 0,00 3,57 1,28 4,22 1,07 -6,73 0,00 

Προτιμώ οι φίλοι 
μου να είναι από 
άλλες χώρες  

2,65 1,30 3,27 1,32 -7,52 0,00 2,56 1,21 3,42 1,30 -8,42 0,00 

Οι φίλοι μου 
εκτός σχολείου 
είναι από άλλη 
χώρα 

2,64 1,47 3,43 1,40 -8,78 0,00 2,41 1,30 3,64 1,29 -11,65 0,00 

Οι φίλοι της 
οικογένειάς μου 
είναι από άλλη 
χώρα 

2,04 1,27 3,58 1,36 -18,64 0,00 2,21 1,22 3,89 1,11 -17,62 0,00 

*Ν1=514 *Ν2=514 , **Ν1= 300 **Ν2=300  

 

Στον παράγοντα αυτό, που αφορά τις σχέσεις των παιδιών με άτομα από άλλες 

χώρες, σε Ελλάδα αλλά και Κύπρο, σε όλες τις δηλώσεις, έχουν ψηλότερους μέσους 

όρους τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, με τις διαφορές τους από τα γηγενή 

παιδιά να είναι στατιστικά σημαντικές.  

Στον τρίτο παράγοντα, που αφορά τις σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής, 

παρατηρείται το αντίστροφο. Δηλαδή, και στις δύο χώρες, σε όλες τις δηλώσεις, τα 

γηγενή παιδιά εμφανίζουν ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων, με τις διαφορές τους να είναι στατιστικά σημαντικές. Βέβαια, σε 

αυτή την περίπτωση και τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων έχουν αρκετά 

ψηλούς μέσους όρους, που δεν πέφτουν σε καμία δήλωση κάτω του τρία. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής φαίνονται στον πίνακα 210.  
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Πίνακας 210: Σύγκριση μέσων όρων των ομάδων παιδιών στις μεταβλητές του 

τρίτου παράγοντα στις δύο χώρες 

 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ* ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΎΠΡΟΥ** 

Σχέσεις με 
άτομα της 

χώρας υποδοχής 

Ελληνική 
καταγωγή1 

Άλλες 
χώρες2 

  Ελληνοκυπριακή 
καταγωγή 

Άλλες χώρες   

 Mean SD Mean SD t p Mean SD Mean SD t p 

Νιώθω άνετα με 
τους φίλους μου 
από Ελλάδα/Κύπρο 

4,68 0,68 4,12 1,20 9,20 0,00 4,61 0,77 4,01 1,17 7,36 0,00 

Εμπιστεύομαι τους 
φίλους μου από 
Ελλάδα/Κύπρο 

4,39 0,91 3,97 1,21 6,12 0,00 4,16 1,05 3,69 1,22 5,00 0,00 

Στο σχολείο κάνω 
παρέα με παιδιά 
Ελλάδα/Κύπρο  

4,63 0,72 4,21 1,20 6,72 0,00 4,56 0,82 4,08 1,15 5,85 0,00 

Οι φίλοι μου εκτός 
σχολείου είναι από 
Ελλάδα/Κύπρο 

4,44 0,93 3,81 1,29 8,81 0,00 4,49 0,86 3,60 1,31 9,80 0,00 

Οι φίλοι της 
οικογένειάς μου 
είναι από 
Ελλάδα/Κύπρο 

4,69 0,68 3,29 1,36 20,73 0,00 4,55 0,79 3,13 1,31 16,00 0,00 

Προτιμώ οι φίλοι 
μου να είναι 
Έλληνες/Κύπριοι 

3,97 1,20 3,51 1,29 5,88 0,00 3,66 1,31 3,05 1,36 5,52 0,00 

*Ν1=514 *Ν2=514 , **Ν1= 300 **Ν2=300  

 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για την πρόσληψη του σχολικού κλίματος από τις 

δύο ομάδες παιδιών σε κάθε χώρα σημειώνονται  στον πίνακα 211.  

Όσον αφορά την πρώτη δήλωση του παράγοντα αυτού (οι δάσκαλοι είναι δίκαιοι με 

όλα τα παιδιά) σε καμία από τις δύο χώρες δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στα γηγενή παιδιά και τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες. Το ίδιο 

συμβαίνει και για τη δήλωση «Νιώθω ωραία στο σχολείο». Και στις δύο περιπτώσεις 

παρατηρείται ότι στην Ελλάδα και τα γηγενή αλλά και τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες παρουσιάζουν ψηλότερους μέσους όρους από τα αντίστοιχα 

παιδιά στην Κύπρο. Στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των δύο 

ομάδων παιδιών στις δύο χώρες, υπάρχει στη δήλωση «Ο δάσκαλός μου ενδιαφέρεται 

για μένα». Στη δήλωση «Ο δάσκαλός μου περιμένει να τα πηγαίνω καλά στα 

μαθήματα», στην περίπτωση της Ελλάδας υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στους μέσους όρους των δύο ομάδων παιδιών, ενώ στην περίπτωση της Κύπρου, όχι.  
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Πίνακας 211: Σύγκριση μέσων όρων των ομάδων παιδιών στις μεταβλητές του 

τέταρτου παράγοντα στις δύο χώρες 

 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ* ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΎΠΡΟΥ** 
Πρόσληψη 
σχολικού 
κλίματος 

Ελληνική 
καταγωγή1 

Άλλες 
χώρες2 

  Ελληνοκυπριακή 
καταγωγή 

Άλλες χώρες   

 Mean SD Mean SD t p Mean SD Mean SD t p 

Οι δάσκαλοι 
είναι δίκαιοι με 
όλα τα παιδιά 

4,41 1,02 4,43 1,01 -0,18 0,85 3,93 1,24 3,98 1,22 -0,52 0,59 

Ο δάσκαλός μου 
ενδιαφέρεται για 
μένα 

4,53 0,76 4,25 1,00 4,97 0,00 4,33 0,90 4,15 1,01 2,24 0,02 

Νιώθω ωραία 
στο σχολείο 

4,34 0,99 4,35 1,06 -0,12 0,90 4,14 1,07 4,01 1,19 1,47 0,14 

Ο δάσκαλός μου 
περιμένει να τα 
πηγαίνω καλά 
στα μαθήματα 

4,64 0,66 4,39 0,94 4,84 0,00 4,56 0,77 4,49 0,87 1,04 0,29 

*Ν1=514 *Ν2=514 , **Ν1= 300 **Ν2=300  

 

Για τον παράγοντα «Μελλοντικές προσδοκίες», τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στον πίνακα 212.  

 

Πίνακας 212: Σύγκριση μέσων όρων των ομάδων παιδιών στις μεταβλητές του 

πέμπτου παράγοντα στις δύο χώρες 

 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ* ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΎΠΡΟΥ** 
Μελλοντικές 
προσδοκίες 

Ελληνική 
καταγωγή1 

Άλλες 
χώρες2 

  Ελληνοκυπριακή 
καταγωγή 

Άλλες χώρες   

 Mean SD Mean SD t p Mean SD Mean SD t p 
Οι γονείς μου 
θέλουν να 
σπουδάσω όταν 
μεγαλώσω 

4,74 0,65 4,68 0,78 1,51 0,13 4,86 0,50 4,72 0,70 2,73 0,00 

Αν τα πάω καλά 
στο σχολείο θα 
έχω μια καλή 
δουλειά όταν 
μεγαλώσω  

4,76 0,58 4,67 0,74 2,22 0,03 4,89 0,40 4,83 0,49 1,71 0,08 

Είναι σημαντικό 
να είμαι καλός 
στα μαθήματα 

4,84 0,50 4,69 0,74 3,91 0,00 4,81 0,56 4,69 0,73 2,24 0,02 

*Ν1=514 *Ν2=514 , **Ν1= 300 **Ν2=300  

 

Σε όλες τις δηλώσεις αυτού του παράγοντα στις δύο χώρες, και οι δύο ομάδες 

παιδιών έχουν μέσους όρους πολύ κοντά στο πέντε. Στην πρώτη δήλωση (Οι γονείς μου 

θέλουν να σπουδάσω όταν μεγαλώσω), στην Ελλάδα, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στους μέσους όρους των δύο ομάδων παιδιών, ενώ στην Κύπρο, που είναι 
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μικρή μεν η διαφορά, είναι στατιστικά σημαντική. Στη δεύτερη δήλωση (Αν τα πάω 

καλά στο σχολείο θα έχω μια καλή δουλειά όταν μεγαλώσω) οι μέσοι όροι των δύο 

ομάδων παιδιών στην Ελλάδα έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, ενώ στην Κύπρο 

όχι. Στη δήλωση «Είναι σημαντικό να είμαι καλός στα μαθήματα» οι διαφορές των δύο 

ομάδων παιδιών στους μέσους όρους είναι στατιστικά σημαντικές και στις δύο χώρες.  

 

4.4.1.3. Ανεξάρτητες μεταβλητές και παράγοντες 

 

Το φύλο, η τάξη φοίτησης, το επάγγελμα πατέρα και η χώρα γέννησης (μόνο για την 

ομάδα παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες) είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

που μελετούνται ως προς το πώς διαφοροποιούν τις απαντήσεις των παιδιών στις δύο 

χώρες.  

 

4.4.1.3.1 Σύγκριση για την ανεξάρτητη μεταβλητή «φύλο» 

 

Η ανεξάρτητη μεταβλητή του φύλου στις δύο χώρες διαφοροποίησε τους μέσους 

όρους όπως σημειώνονται στον πίνακα 213. 

 

Πίνακας 213: Διαφορές στους μέσους όρους των παραγόντων ανάλογα με το φύλο 

στην κάθε ομάδα στις δύο χώρες 

 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ 

 Ελληνική καταγωγή* Άλλες χώρες** Κυπριακή καταγωγή*** Άλλες χώρες**** 

Π
αρ
άγ
ον
τε
ς 

Φύλο Mean SD t p Mean SD t p Mean SD t p Mean SD t p 

Αγ. 1 4,27 0,60 -1,41 0,15 3,84 0,69 -1,54 0,12 4,25 0,59 3,92 0,64 Π1 
Κορ.2 4,35 0,55   3,93 0,67   4,19 0,57 

0,90 0,36 
3,89 0,63 

0,36 0,71 

Αγ. 2,92 1,00 1,27 0,20 3,70 0,91 1,06 0,28 2,85 0,97 3,83 0,83 Π2 
Κορ. 2,81 0,96   3,61 0,95   2,97 0,85 

-1,14 0,25 
3,85 0,77 

-0,19 0,84 

Αγ. 4,50 0,49 1,45 0,14 3,85 0,86 0,85 0,39 4,40 0,62 3,66 0,89 Π3 
Κορ. 4,43 0,54   3,79 0,90   4,25 0,54 

2,27 0,02 
3,51 0,86 

1,44 0,15 

Αγ. 4,40 0,64 -3,30 0,00 4,29 0,77 -2,05 0,04 4,18 0,74 4,18 0,78 Π4 
Κορ. 4,56 0,49   4,42 0,69   4,31 0,58 

-1,65 0,09 
4,12 0,75 

0,70 0,49 

Αγ. 4,73 0,48 -2,55 0,01 4,62 0,63 -2,00 0,04 4,82 0,43 4,73 0,48 Π5 
Κορ. 4,83 0,33   4,73 0,54   4,89 0,23 

-1,58 0,11 
4,76 0,41 

-0,61 0,53 

*Ν1=255, *Ν2=259   **Ν1=165 **Ν2=135   
***Ν1=255 ***Ν2=259 ****Ν1=165 ****Ν2=135 

 

Στον πρώτο παράγοντα, που αφορά την αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση 

έργων και τη σχολική επίδοση, παρατηρείται να μην υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους αγοριών και κοριτσιών, ούτε των γηγενών ούτε 

των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, σε Ελλάδα και Κύπρο.  
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Στο δεύτερο παράγοντα, ο οποίος αφορά τις σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες, σε 

Ελλάδα και Κύπρο, η ομάδα των γηγενών παιδιών ανεξαρτήτως φύλου, παρουσιάζει 

μέσους όρους κάτω του τρία, χωρίς όμως να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. 

Επιπρόσθετα, στις δύο χώρες, τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων εμφανίζουν 

μέσους όρους κοντά στο 4, χωρίς να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών.  

Όσον αφορά τις σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής, στον ελλαδικό χώρο τα 

αγόρια και των δύο ομάδων παιδιών παρουσιάζουν ελαφρώς ψηλότερους μέσους όρους 

από τα κορίτσια, χωρίς όμως σε καμία από τις δύο περιπτώσεις να υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά. Στην περίπτωση της Κύπρου, γίνεται η ίδια παρατήρηση, δηλαδή 

και στις δύο ομάδες παιδιών τα αγόρια έχουν ελαφρώς ψηλότερους μέσους όρους. Στην 

περίπτωση όμως των γηγενών παιδιών, ο μέσος όρος των αγοριών έχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά από το μέσο όρο των κοριτσιών.  

Ο τέταρτος παράγοντας που αφορά την πρόσληψη του σχολικού κλίματος, 

παρουσιάζει σε όλες τις ομάδες παιδιών και στις δύο χώρες, μέσους όρους ψηλότερους 

του τέσσερα στην πενταβάθμια κλίμακα. Στον ελλαδικό χώρο, και στις δύο ομάδες 

παιδιών, τα κορίτσια σημειώνουν μεγαλύτερο μέσο όρο από τα αγόρια, με τη διαφορά 

τους να είναι στατιστικά σημαντική και στις δύο περιπτώσεις. Στον κυπριακό χώρο, σε 

καμία από τις δύο ομάδες παιδιών δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους 

μέσους όρους αγοριών και κοριτσιών. Στην περίπτωση των γηγενών παιδιών, τα 

κορίτσια είναι αυτά που παρουσιάζονται με λίγο μεγαλύτερο μέσο όρο, ενώ στα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, τα αγόρια.  

Όσον αφορά τις μελλοντικές προσδοκίες και στις δύο χώρες, στις δύο ομάδες 

παιδιών, τα κορίτσια εμφανίζουν λίγο μεγαλύτερους μέσους όρους από τα αγόρια. Στην 

περίπτωση της Ελλάδας, αυτές οι διαφορές και στις δύο ομάδες παιδιών είναι 

στατιστικά σημαντικές, ενώ στην περίπτωση της Κύπρου και στις δύο ομάδες παιδιών, 

δεν είναι.  

 

4.4.1.3.2 Σύγκριση για την ανεξάρτητη μεταβλητή «τάξη φοίτησης» 

 

Η τάξη φοίτησης είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή που εξετάζεται ακολούθως. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής εμφανίζονται στον πίνακα 214. 
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Πίνακας 214: Διαφορές στους μέσους όρους των παραγόντων ανάλογα με την τάξη 

φοίτησης στην κάθε ομάδα της κάθε χώρας 

 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ 

Τάξη Ελληνική καταγωγή* Άλλες χώρες** Κυπριακή καταγωγή*** Άλλες χώρες**** 

Π
αρ
άγ
ον
τε
ς 

 Mean SD t p Mean SD t p Mean SD t p Mean SD t p 

Ε 1 4,36 0,48 1,73 0,08 3,96 0,68 2,26 0,02 4,30 0,56 3,99 0,58 Π1 
Στ 2 4,27 0,65   3,82 0,68   4,15 0,59 

2,20 0,03 
3,83 0,67 

2,16 0,03 

Ε 2,84 0,96 -0,56 0,57 3,65 0,94 -0,13 0,89 3,01 0,95 3,86 0,82 Π2 
Στ 2,89 1,00   3,66 0,92   2,81 0,88 

1,86 0,06 
3,83 0,79 

0,28 0,77 

Ε 4,45 0,50 -0,76 0,44 3,93 0,84 2,66 0,01 4,38 0,59 3,58 0,94 Π3 
Στ 4,48 0,53   3,72 0,90   4,29 0,59 

1,30 0,19 
3,60 0,83 

-0,17 0,85 

Ε 4,52 0,55 1,50 0,13 4,49 0,59 4,03 0,00 4,34 0,66 4,24 0,73 Π4 
Στ 4,44 0,60   4,23 0,83   4,15 0,69 

2,43 0,01 
4,08 0,80 

1,76 0,07 

Ε 4,79 0,37 0,59 0,55 4,69 0,55 0,43 0,66 4,89 0,34 4,76 0,47 Π5 
Στ 4,77 0,45   4,67 0,63   4,82 0,37 

1,68 0,09 
4,73 0,43 

0,61 0,53 

*Ν1=250 , *Ν2=264   **Ν1=250 **Ν2=264 
***Ν1=139 ***Ν2=161 ****Ν1=139 ****Ν2=161 

 

Στον παράγοντα που αφορά την αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργων 

και τη σχολική επίδοση (Π1), στις δύο χώρες, στις δύο ομάδες παιδιών, φαίνεται ότι τα 

παιδιά της Ε΄ δημοτικού παρουσιάζουν ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά της 

Στ’ δημοτικού. Στον ελλαδικό χώρο, στα γηγενή παιδιά δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στα παιδιά της Ε’ και Στ’ τάξης, ενώ στα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική. Στον κυπριακό χώρο, και 

για τις δύο ομάδες παιδιών, οι διαφορές στους μέσους όρους ανάλογα με την τάξη 

φοίτησης είναι στατιστικά σημαντικές.  

Όσον αφορά τις σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες (Π2), σε καμία από τις δύο 

χώρες και αναμεταξύ των ομάδων των παιδιών δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στους 

μέσους όρους ανά τάξη φοίτησης, και ούτε η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική.  

Στον παράγοντα «Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής» (Π3), στον ελλαδικό χώρο 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους ανά τάξη φοίτησης μόνο 

για τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες. Συγκεκριμένα, τα παιδιά της Ε’ 

δημοτικού των παιδιών αυτών εμφανίζουν ψηλότερο μέσο όρο από τα παιδιά της Στ’ 

τάξης, και η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική. Όσον αφορά τον κυπριακό χώρο, σε 

καμία από τις δύο ομάδες παιδιών δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάλογα με την τάξη φοίτησης.  

Η πρόσληψη του σχολικού κλίματος (Π4) είναι αρκετά θετική και στις δύο χώρες 

και στις δύο ομάδες παιδιών. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις, τα παιδιά της Ε’ δημοτικού 

έχουν ψηλότερους μέσους όρους. Στον ελλαδικό χώρο, στα γηγενή παιδιά  η διαφορά 
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αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική, ενώ για τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες η διαφορά ανάλογα με την τάξη φοίτησης είναι. Στον κυπριακό χώρο η διαφορά 

είναι στατιστικά σημαντική στα παιδιά γηγενή παιδιά, ενώ δεν είναι για τα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ανάλογα με την τάξη φοίτησης.  

Οι μελλοντικές προσδοκίες (Π5) είναι αρκετά υψηλές για όλα τα παιδιά και στις δύο 

χώρες. Σε όλες τις περιπτώσεις, στις δύο ομάδες παιδιών και στις δύο χώρες, τα παιδιά 

της Ε’ τάξης έχουν ελαφρώς ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά της Στ’ τάξης. Οι 

διαφορές όμως, σε καμία από τις περιπτώσεις δεν είναι στατιστικά σημαντικές.  

 

4.4.1.3.3 Σύγκριση για την ανεξάρτητη μεταβλητή «επάγγελμα πατέρα» 

 

Η επόμενη ανεξάρτητη μεταβλητή που εξετάστηκε ως προς το αν διαφοροποιεί τους 

μέσους όρους σε κάθε παράγοντα είναι το επάγγελμα πατέρα. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης παρουσιάζονται στον πίνακα 215. 

Στον πρώτο παράγοντα, που αφορά την αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση 

έργων και τη σχολική επίδοση, γίνεται η ίδια παρατήρηση σε Ελλάδα και Κύπρο. Και 

στις δύο χώρες, στην περίπτωση των γηγενών παιδιών τον ψηλότερο μέσο όρο 

παρουσιάζουν τα παιδιά που δήλωσαν ότι ο πατέρας τους κάνει εργασία που απαιτεί 

πτυχίο, με τις διαφορές των τεσσάρων ομάδων επαγγελμάτων να είναι στατιστικά 

σημαντικές. Ακόμα, στις δύο χώρες παρατηρείται ότι στα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες, τους ψηλότερους μέσους όρους έχουν τα παιδιά που δήλωσαν ότι 

ο πατέρας τους κάνει εργασία που απαιτεί πτυχίο, χωρίς όμως η διαφορά από τους 

υπόλοιπους να είναι στατιστικά σημαντική.  

Στον  παράγοντα που αφορά τις σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα (Π2), στον 

ελλαδικό χώρο, σε καμία από τις δύο ομάδες παιδιών δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική διαφορά. Στην περίπτωση της Κύπρου, στατιστικά σημαντική είναι η 

διαφορά για τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, με τα παιδιά που δήλωσαν 

ότι ο πατέρας τους δεν κάνει καμία εργασία να έχουν τον ψηλότερο μέσο όρο.  

Όσον αφορά τον τρίτο παράγοντα και τις σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής, σε 

καμία από τις δύο χώρες και σε καμία από τις δύο ομάδες παιδιών δεν παρατηρείται 

στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους σε σχέση με το επάγγελμα πατέρα. 

Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για τον τέταρτο παράγοντα που αφορά την πρόσληψη 

του σχολικού κλίματος.  
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Πίνακας 215: Διαφορές στους μέσους όρους των παραγόντων ανάλογα με το 

επάγγελμα πατέρα στην κάθε ομάδα στις δύο χώρες 
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Στον πέμπτο παράγοντα και τις μελλοντικές προσδοκίες των παιδιών, στον ελλαδικό 

χώρο, για τα γηγενή παιδιά υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους 

σχετικά με το επάγγελμα πατέρα. Συγκεκριμένα, τον ψηλότερο μέσο όρο εμφανίζουν τα 

παιδιά που ο πατέρας τους κάνει εργασία που απαιτεί πτυχίο. Για τα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων δεν ισχύει το ίδιο, αφού οι μέσοι όροι όλων των ομάδων 

επαγγελμάτων είναι παραπλήσιοι και δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ τους. Στον κυπριακό χώρο, σε καμία από τις δύο ομάδες παιδιών δεν 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα.  

 

4.4.1.3.4 Σύγκριση για την ανεξάρτητη μεταβλητή «χώρα γέννησης» 

 

Και στις δύο χώρες, για τις ομάδες των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες υπάρχει και η ανεξάρτητη μεταβλητή «χώρα γέννησης». Οι διαφορές στον κάθε 

παράγοντα ανάλογα με τη χώρα γέννησης των παιδιών παρουσιάζονται στον πίνακα 

216. 
  

Πίνακας 216: Διαφορές μέσων όρων ανάλογα με τη χώρα γέννησης στα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων σε Ελλάδα και Κύπρο 

 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ 

 Γέννηση 
στην 

Ελλάδα* 

Γέννηση σε 
άλλη χώρα** 

  Γέννηση 
στην 

Κύπρο*** 

Γέννηση σε 
άλλη 

χώρα****  

  

 Mean SD Mean SD t p Mean SD Mean SD t P 
Π1 3,90 0,72 3,88 0,66 0,36 0,71 3,99 0,58 3,85 0,67 1,86 0,06 
Π2 3,51 1,03 3,75 0,85 -2,71 0,01 3,59 0,84 4,01 0,73 -4,41 0,00 
Π3 3,82 1,01 3,82 0,79 -0,02 0,97 3,89 0,75 3,39 0,90 5,24 0,00 
Π4 4,33 0,76 4,37 0,72 -0,64 0,51 4,16 0,78 4,15 0,76 0,09 0,92 
Π5 4,62 0,69 4,71 0,52 -1,61 0,10 4,76 0,41 4,73 0,47 0,58 0,56 

         *Ν=195  **Ν=319 ***Ν=121 ****Ν=179 

 

Στον πρώτο παράγοντα που αφορά την αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση 

έργων και τη σχολική επίδοση, και στις δύο χώρες, τα παιδιά που γεννήθηκαν στην 

αντίστοιχη χώρα υποδοχής παρουσιάζουν ελαφρώς μεγαλύτερους μέσους όρους από τα 

παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα. Όμως, οι διαφορές αυτές είναι αμελητέες και μη 

στατιστικά σημαντικές.  

Στο δεύτερο παράγοντα που αφορά τις σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες, σε 

Ελλάδα και Κύπρο, τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλες χώρες έχουν ψηλότερους 

μέσους όρους από τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες υποδοχής, με τις διαφορές τους 

να είναι στατιστικά σημαντικές.  
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Όσον αφορά τον τρίτο παράγοντα, ο οποίος αφορά τις σχέσεις με άτομα της χώρας 

υποδοχής, εμφανίζονται διαφορές στις δύο χώρες. Στην Ελλάδα, οι δύο ομάδες παιδιών 

έχουν ίσους μέσους όρους χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά. Στην Κύπρο, τα 

παιδιά που γεννήθηκαν σε αυτή παρουσιάζουν ψηλότερο μέσο όρο από τα παιδιά που 

γεννήθηκαν σε άλλες χώρες, με τη διαφορά τους να είναι στατιστικά σημαντική.  

Στους παράγοντες «Πρόσληψη σχολικού κλίματος» (Π4) και «Μελλοντικές 

προσδοκίες» (Π5), σε καμία από τις δύο χώρες δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στους 

μέσους όρους ανάλογα με τη χώρα γέννησης των παιδιών. 

 

4.4.1.3.5 Σύγκριση για την ανεξάρτητη μεταβλητή «χρόνια στο ελληνικό σχολείο» 

 

Μια άλλη ανεξάρτητη μεταβλητή που εξετάστηκε μόνο για την ομάδα των παιδιών 

από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες είναι τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης φαίνονται στον πίνακα 217. 

 

Πίνακας 217: Συντελεστές συσχέτισης του κάθε παράγοντα με τα "χρόνια στο 

ελληνικό σχολείο" για τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στις δύο 

χώρες 

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΚΥΠΡΟΥ 

Παράγοντες Χρόνια στο ελληνικό σχολείο Χρόνια στο ελληνικό σχολείο 
Π1 0,02 0,03 
Π2 0,01 -0,09 
Π3 0,15** 0,12 
Π4 0,01 0,06 
Π5 0,03 0,05 

 

Όπως εμφανίζεται στον πίνακα 217, η σχέση της μεταβλητής «χρόνια στο ελληνικό 

σχολείο» με τους περισσότερους παράγοντες είναι αμελητέα και όχι στατιστικά 

σημαντική. Μόνο στον ελλαδικό χώρο και μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής με τον 

τρίτο παράγοντα (Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής) υπάρχει στατιστικά 

σημαντική σχέση. Από αυτή τη σχέση εξάγεται ότι: όσο αυξάνονται τα χρόνια στο 

ελληνικό σχολείο για τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, τόσο αυξάνονται 

και οι σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής.  
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4.4.1.4 Ερμηνεία αποτελεσμάτων σύγκρισης Α’ μέρους ερωτηματολογίων Ελλάδας 

και Κύπρου ανά παράγοντα 

 

Στο μέρος αυτό του ερωτηματολογίου παρουσιάστηκαν οι διαφορές των δύο 

ομάδων παιδιών (γηγενών παιδιών και παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων) σε 

κάθε παράγοντα στις δύο χώρες της έρευνας. Στο σημείο αυτό γίνεται προσπάθεια 

ερμηνείας των εξαχθέντων αποτελεσμάτων.  

 

4.4.1.4.1 Παράγοντας «Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργων και τη 

σχολική επίδοση» 

 

Στον παράγοντα αυτό φαίνεται στις δύο χώρες τα αποτελέσματα να συμφωνούν. 

Συγκεκριμένα, τα γηγενή παιδιά παρουσίασαν ψηλότερους μέσους όρους συγκριτικά με 

τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, με τη διαφορά και στις δύο χώρες να είναι 

στατιστικά σημαντική.  Κατά συνέπεια, εξάγεται ότι και οι δύο χώρες αποτελούν ένα 

πλαίσιο με το οποίο είναι πιο εξοικειωμένα τα γηγενή παιδιά, γι’ αυτό και δείχνουν 

υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης από τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. 

Από την άλλη, οι δύο χώρες (Ελλάδα και Κύπρος) αποτελούν για τα παιδιά αυτά 

διαφορετικά περιβάλλοντα από εκείνα που ίσως είχαν υποστεί μια πρώτη 

κοινωνικοποίηση856, οπότε και η αλλαγή περιβάλλοντος ίσως επιδρά στα επίπεδα 

αυτοεκτίμησής τους857.  

Γίνεται η παρατήρηση ακόμα, ότι και στις δύο χώρες, στον παράγοντα αυτό, η 

μεγαλύτερη διαφορά των γηγενών παιδιών με τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες καταγράφεται στη δήλωση «είμαι καλός στα μαθήματα του σχολείου». Η 

επίδοση στο σχολείο είναι στενά δεμένη με τη γενική αυτοεκτίμηση των ατόμων858. 

Ίσως σε αυτή τη μειωμένη αυτοεκτίμηση ως προς τη σχολική επιτυχία οφείλεται η 

διαφορά στη γενικότερη αυτοεκτίμηση που παρουσιάζεται μεταξύ των γηγενών παιδιών 

και των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων και στις δύο χώρες.  

Όσον αφορά την επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στις δύο ομάδες παιδιών 

σε κάθε χώρα, το φύλο δεν διαφοροποιεί τα επίπεδα αυτοεκτίμησης σε καμία από τις 

δύο χώρες.  

 
856 Παπαδοπούλου, Δ. (2006). Μορφές Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των Μεταναστών. Το παράδειγμα της 
Περιφέρειας Αττικής. Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, Δ. (2006) (Επιμ.). Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην 
Ελληνική Κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 291-351 
857 Ανδρούσου, Α., Ασκούνη, Ν., Μάγος, Κ., & Χρηστίδου-Λιοναράκη, Σ. (2001). Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και 
Κοινωνικές Ανισότητες. Τόμος Β: Εθνοπολιτισμικές διαφορές στην Εκπαίδευση. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  
858 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 74 
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Η τάξη φοίτησης διαφοροποιεί την αυτοεκτίμηση των παιδιών, αφού και στις δύο 

χώρες στα γηγενή παιδιά και στα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, τα 

μεγαλύτερα παιδιά εμφάνισαν χαμηλότερους μέσους όρους από τα μικρότερα. Αυτό 

ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι όσο τα παιδιά μεγαλώνουν, οι εκτιμήσεις για τον εαυτό 

γίνονται πιο πολύπλοκες και πιο αρνητικές859. Επιπρόσθετα, τα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων, εκτός από τις διαδικασίες αυτοσυνείδησης που είναι πιο έντονες 

κατά την εφηβεία και τις οποίες βιώνουν, καταβάλλουν και την παράλληλη προσπάθεια 

για εθνικό αυτοπροσδιορισμό σε μια νέα χώρα, στην οποία διαμορφώνουν τις ταυτίσεις 

και τις υποκειμενικότητές τους.  

Το επάγγελμα πατέρα διαφοροποιεί και στις δύο χώρες τους μέσους όρους με 

στατιστικά σημαντικό τρόπο, μόνο στην ομάδα των γηγενών παιδιών ως προς την 

αυτοεκτίμηση. Αυτό ίσως συμβαίνει γιατί και στις δύο χώρες, τα επαγγέλματα των 

γονέων των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες δεν έχουν ίση 

αντιπροσώπευση στην κάθε κατηγορία, λόγω του ότι στην πλειοψηφία τους δήλωσαν 

να κάνουν χειρωνακτική εργασία. Συνεπώς, καταδείχθηκε να υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις μόνο στην ομάδα των γηγενών παιδιών, αφού σε κάθε κατηγορία 

επαγγέλματος υπάρχει σχεδόν ίση αντιπροσώπευση. Όσον αφορά τα γηγενή παιδιά και 

στις δύο χώρες, τους ψηλότερους μέσους όρους στον παράγοντα αυτό σημείωσαν αυτά 

που δήλωσαν ότι ο πατέρας τους εξασκεί επάγγελμα που απαιτεί πτυχίο. Αυτό ίσως 

εξηγείται από το είδος του μορφωτικού κεφαλαίου που φέρουν, το οποίο πιθανόν να 

είναι συμβατό με αυτό που απαιτείται για επιτυχία στο σχολείο, κάτι που αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο για τα επίπεδα αυτοεκτίμησης των παιδιών.  

Για τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στις δύο χώρες, τα οποία 

γεννήθηκαν σε αυτές, και που αποτελούν και χώρες υποδοχής τους,  οι μέσοι όροι στον 

παράγοντα αυτό είναι ψηλότεροι από τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες καταγωγής, 

αλλά δεν είναι στατιστικά σημαντική η διαφορά. Οι ελαφρώς ψηλότεροι μέσοι όροι 

ίσως εξηγούνται λόγω της μεγαλύτερης εξοικείωσης των παιδιών που έχουν γεννηθεί 

στις χώρες υποδοχής με τα νοήματα των χωρών αυτών, με την πιθανότητα να είναι σε 

θέση να διαπραγματεύονται τις απαιτήσεις για επιτυχία στο εσωτερικό τους, με πιο 

εύκολο τρόπο. Τα υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης αυτών που έχουν γεννηθεί στις 

 
859 Harter, S. (1990b). Processes underlying adolescent self-concept formation. In r. Nontemayor, G. R. Adams & T. P. Gullotta 
(Eds.), From childhood to adolescence: A transitional period? Pp. 205 – 239. Newbury Park, CA: Sage 
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χώρες υποδοχής συγκριτικά με άτομα της ίδιας ομάδας που έχουν γεννηθεί στις χώρες 

καταγωγής, έχουν βρεθεί και σε άλλες έρευνες860.  

Στον παράγοντα αυτό φαίνεται να παρατηρούνται παρόμοια αποτελέσματα στην 

Ελλάδα και την Κύπρο όσον αφορά τα επίπεδα αυτοεκτίμησης των παιδιών και των δύο 

ομάδων. Έγινε φανερό και στις δύο χώρες τα γηγενή παιδιά να παρουσιάζουν 

υψηλότερη αυτοεκτίμηση από τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων και ότι 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό των ομάδων ανάλογα με την ηλικία, η οποία 

όσο αυξάνεται, τόσο μειώνονται τα επίπεδα αυτοεκτίμησης των παιδιών και των δύο 

ομάδων.  

 

4.4.1.4.2 Παράγοντας «Σχέσεις με άτομα από άλλη χώρα» 

 

Στον παράγοντα αυτό και στις δύο χώρες της έρευνας, τα γηγενή παιδιά και τα 

παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων παρουσίασαν μεγάλες και στατιστικά 

σημαντικές διαφορές. Μάλιστα, και στις δύο χώρες οι μέσοι όροι των γηγενών παιδιών 

είναι κάτω του 3 κάτι που αποτελεί ένδειξη για ύπαρξη σχέσεων με άτομα από άλλες 

χώρες σε πολύ μικρό βαθμό. Από την άλλη, τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες και στις δύο χώρες εμφανίζουν μέσους όρους κοντά στο 4, κάτι που δείχνει ότι 

συναναστρέφονται σε μεγάλο βαθμό με άτομα από άλλες χώρες, ίσως ως ανταπόκριση 

στον αποκλεισμό τους από τα άτομα της πλειονότητας. Επιπλέον, τα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στην Κύπρο, παρουσίασαν ψηλότερο μέσο όρο από 

τα αντίστοιχα παιδιά στην Ελλάδα με τη διαφορά να είναι μικρή αλλά στατιστικά 

σημαντική. Αυτό ίσως οφείλεται στη μεγαλύτερη πιθανόν στερεοτυπική αντιμετώπισή 

τους από μέρους των γηγενών παιδιών στην Κύπρο, όπου το φαινόμενο της 

μετανάστευσης είναι πιο πρόσφατο συγκριτικά με την Ελλάδα.  

Ακόμα, οι λιγοστές σχέσεις που έχουν τα παιδιά γηγενών με παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων φαίνεται να περιορίζονται στο χώρο του σχολείου, αφού στην 

Ελλάδα και στην Κύπρο παρουσίασαν τους χαμηλότερους μέσους όρους τους σε αυτό 

τον παράγοντα στις δηλώσεις «Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από άλλη χώρα» και 

«Εκτός σχολείου κάνω παρέα με παιδιά από άλλες χώρες». Σε επίπεδο οικογενειών, 

λοιπόν, φαίνεται να μην υπάρχουν κοινωνικές σχέσεις μεταξύ γηγενών και μεταναστών. 

Το αποτέλεσμα αυτό πιθανόν να είναι ένδειξη κοινωνικής απόστασης από τους γηγενείς 

 
860 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
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και στις δύο χώρες προς τα άτομα από άλλες χώρες, καθώς και ένας δείκτης μη 

αναγνώρισης της κοινωνικής ένταξής τους861, 862. 

Ως προς τη μελέτη πιθανής διαφοροποίησης των παιδιών στον παράγοντα αυτό 

σχετικά με το φύλο, την τάξη φοίτησης ή το επάγγελμα πατέρα, και στις δύο χώρες δεν 

εμφανίστηκαν διαφορές ανάλογα με τα χαρακτηριστικά αυτά. Πιθανόν αυτό να 

συμβαίνει, λόγω του ότι οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα των γηγενών και στις δύο 

χώρες μπορεί να είναι δυνατότερα από μερικά διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά.  

Όσον αφορά το εσωτερικό των ομάδων παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες στην Ελλάδα και την Κύπρο, υπάρχει διαφοροποίηση με στατιστικά σημαντικό 

τρόπο ανάλογα με τη χώρα γέννησης. Τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες καταγωγής 

παρουσίασαν ψηλότερους μέσους όρους σε σύγκριση με τα παιδιά που γεννήθηκαν στις 

χώρες υποδοχής, ως προς τις σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες. Αυτό ίσως συμβαίνει 

γιατί τα παιδιά που γεννιούνται στις χώρες καταγωγής έχουν ήδη υποστεί μια πρώτη 

κοινωνικοποίηση στις χώρες αυτές πριν φτάσουν στις χώρες υποδοχής, οπότε ίσως 

κρατούν μεγαλύτερες και στενότερες επαφές με αυτές, μέσω των φιλικών σχέσεων με 

άτομα από τις ίδιες χώρες.  

Και σε αυτό τον παράγοντα τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συμπεριφορά των 

γηγενών παιδιών και των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες είναι παρόμοια 

και στις δύο χώρες της έρευνας. Αποτελεί έτσι και στις δύο βασική διαμεσολάβηση,  η 

μικρή επαφή των ατόμων πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων με άτομα της χώρας 

υποδοχής. Ακόμα, στο εσωτερικό των ομάδων των παιδιών από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες και στις δύο χώρες, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ως προς τις 

επαφές με άτομα από άλλες χώρες ανάλογα με τη χώρα γέννησης.  

 

4.4.1.4.3 Παράγοντας «Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής» 

 

Στον παράγοντα αυτό και στις δύο χώρες επιβεβαιώνονται τα αποτελέσματα του 

προηγούμενου παράγοντα, αφού τα γηγενή παιδιά παρουσιάζουν πολύ ψηλούς μέσους 

όρους (κοντά στο 5) ως προς τις σχέσεις που δηλώνουν να έχουν με άτομα της χώρας 

υποδοχής, με στατιστικά σημαντική διαφορά από τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων.  

 
861 Κασιμάτη, Κ. (2006). Η Ένταξη των Αλβανών Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία (Από Διηγήσεις Αλβανών και Ελλήνων). 
Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, Δ. (2006) (Επιμ.). Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. 
Αθήνα: Gutenberg, σσ. 353-411 
862 Kosic, A., & Triandafyllidou, A. (2003). Albanian immigrants in Italy: migration plans, coping strategies and identity issues. 
Journal of Ethnic and Migration Studies, 29, (6), 997-1014 
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Ως προς το πώς το φύλο διαφοροποιεί τις δηλώσεις των παιδιών στον παράγοντα 

αυτό, φάνηκε και στις δύο χώρες και στις δύο ομάδες παιδιών (παιδιά γηγενών και 

παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων) ότι τα αγόρια έχουν ψηλότερους μέσους 

όρους από τα κορίτσια. Στατιστικά σημαντική όμως είναι η διαφορά μόνο στον 

κυπριακό χώρο και αποκλειστικά στους μέσους όρους των γηγενών παιδιών. Αυτό 

συμβαίνει ίσως γιατί τα γηγενή αγόρια τείνουν να παρουσιάζουν ψηλότερες διακρίσεις 

απέναντι στα άτομα από άλλες χώρες σε σύγκριση με τα γηγενή κορίτσια863. 

To ότι στην Κύπρο αυτό είναι πιο έντονο λόγω της στατιστικά σημαντικής 

διαφοράς στους μέσους όρους, ίσως οφείλεται στο ότι το φαινόμενο της μετανάστευσης 

είναι πιο πρόσφατο και πιθανόν τα παιδιά των δύο ομάδων παιδιών (γηγενείς και 

μετανάστες) δεν έχουν ακόμη βρει τρόπους να διαπραγματεύονται τη συνύπαρξη τους 

με επιτυχία και χωρίς συγκρούσεις. Ακόμα, ίσως τα γηγενή παιδιά δείχνουν με πιο 

έντονο τρόπο στερεοτυπικές αντιλήψεις και συμπεριφορές απέναντι στα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες.  

Η τάξη φοίτησης διαφοροποιεί με στατιστικά σημαντικό τρόπο τους μέσους όρους 

των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στην Ελλάδα. Τα παιδιά αυτά στον 

ελλαδικό χώρο, που φοιτούν στη μεγαλύτερη των δύο τάξεων του δημοτικού, 

παρουσιάζουν χαμηλότερο μέσο όρο σε σύγκριση με τα μικρότερα, ως προς τις επαφές 

με τα γηγενή παιδιά. Αυτό είναι σύμφωνο και με ευρήματα άλλων ερευνών στις οποίες 

εξήχθη ότι τα παιδιά μικρότερων ηλικιών προτιμούν τις επαφές με τα γηγενή άτομα, 

ενώ τα μεγαλύτερα έδειχναν προτίμηση σε επαφές με άτομα της χώρας καταγωγής, 

αφού σε μεγαλύτερες ηλικίες εκφράζεται εντονότερα η ανάγκη των παιδιών να 

αυτοπροσδιορίζονται εθνοτικά864,865.  Στην Κύπρο, τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων σε αυτό τον παράγοντα, και τα μεγαλύτερα και τα μικρότερα παρουσίασαν 

πολύ μικρότερους μέσους όρους σε σύγκριση με τα αντίστοιχα παιδιά στην Ελλάδα, 

δηλαδή έδειξαν να έχουν λιγότερες επαφές με τα άτομα της χώρας υποδοχής σε σχέση 

με τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται λόγω 

της πιθανώς μεγαλύτερης στερεοτυπικής αντιμετώπισης που λαμβάνουν από τα γηγενή 

παιδιά στην Κύπρο συγκριτικά με την Ελλάδα, όπου το φαινόμενο της μετανάστευσης 

 
863 Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and Modern Racism and prejudice in a 
Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
864 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 461-469 
865 Μποζατζής, Ν. (2004). Κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις στην παιδική προκατάληψη. Στο ΙΜΕΠΟ, (2004). Τσαλίκογλου, Φ. 
& Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 33-43 
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είναι παλαιότερο και ίσως οι όποιες στερεοτυπικές αντιλήψεις και στάσεις προς τα 

παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες εκφράζονται με ηπιότερους τρόπους.  

Η χώρα γέννησης των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων φαίνεται να 

διαφοροποιεί το μέγεθος των σχέσεων με άτομα της χώρας υποδοχής, με στατιστικά 

σημαντικό τρόπο μόνο στα δεδομένα της Κύπρου. Στην Κύπρο, τα παιδιά που 

γεννήθηκαν σε αυτή τη χώρα παρουσίασαν ψηλότερο μέσο όρο ως προς τις επαφές με 

γηγενή άτομα σε σχέση με τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα καταγωγής. Αυτό 

εξηγείται ίσως από τη μεγαλύτερη εξοικείωση που έχουν με τα νοήματα και τα 

πολιτισμικά σύμβολα της χώρας υποδοχής και των φορέων της, γι’ αυτό και έχουν 

περισσότερες συναναστροφές μαζί τους. Βέβαια, ίσως συμβαίνει και το γεγονός τα 

παιδιά αυτά να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό και καλύτερο τρόπο από τα γηγενή, 

λόγω της γέννησής τους στη χώρα υποδοχής και της πιθανόν καλύτερης κατοχής της 

πλειονοτικής γλώσσας συγκριτικά με τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλες χώρες. Έτσι, 

ως ανταπόκριση στις λιγότερο στερεοτυπικές στάσεις προς αυτά, τα παιδιά που 

γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής παρουσιάζονται να έχουν και πιο πολλές επαφές με τα 

γηγενή παιδιά .  

Στην Ελλάδα δεν παρατηρείται αυτή η διαφορά. Ο μέσος όρος και των δύο ομάδων 

παιδιών είναι ο ίδιος. Βέβαια, τα αποτελέσματα από τον ελλαδικό χώρο στα οποία 

περιλαμβάνονταν και παιδιά του γυμνασίου ήταν ταυτόσημα με της Κύπρου.  Το 

γεγονός ότι τα παιδιά στο δημοτικό δεν παρουσιάζουν διαφορές ανάλογα με τη χώρα 

γέννησης, πιθανόν να οφείλεται στο ότι αποτελεί μικρότερη σε μέγεθος εκπαιδευτική 

μονάδα, εμπεριέχει σε μικρότερο βαθμό την κοινωνική σύγκριση και έχει λιγότερες 

προκλήσεις, γι’ αυτό και δεν γίνονται ίσως έντονα εμφανείς οι πιθανές στερεοτυπικές 

αντιλήψεις και στάσεις προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ανάλογα με 

το αν έχουν γεννηθεί ή όχι στη χώρα υποδοχής, την Ελλάδα.  

 

Στον παράγοντα αυτό αναδεικνύεται και στις δύο χώρες η διαμεσολάβηση ότι τα 

γηγενή παιδιά προτιμούν να συναναστρέφονται σε πολύ μεγάλο βαθμό με γηγενή 

άτομα. Κάποιες διαφορές παρατηρήθηκαν ως προς συγκεκριμένα διαφοροποιητικά 

χαρακτηριστικά των παιδιών. Ως προς την τάξη φοίτησης, φάνηκε μόνο στην Ελλάδα 

να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες, ως προς το ότι τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν λιγότερες επαφές με τα γηγενή, σε 

σύγκριση με τα μικρότερα. Μια άλλη διαφορά που παρουσιάστηκε στις δυο χώρες 

αφορούσε τη χώρα γέννησης των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες και τη 
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σχέση με τα άτομα της χώρας υποδοχής. Στην Ελλάδα δεν φάνηκε να υπάρχει 

διαφοροποίηση, ενώ στην Κύπρο υπάρχει και είναι στατιστικά σημαντική.  

 

4.4.1.4.4 Παράγοντας «Πρόσληψη σχολικού κλίματος» 

 

Στον παράγοντα αυτό, και στις δύο χώρες, τα γηγενή παιδιά και τα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων παρουσιάζουν πολύ ψηλούς μέσους όρους, δηλαδή 

έχουν πολύ θετική πρόσληψη του σχολικού κλίματος. Όμως, τα γηγενή παιδιά 

εμφανίζουν λίγο ψηλότερους μέσους όρους και στις δύο χώρες. Αυτό ίσως οφείλεται 

στο γεγονός ότι είναι πιο εξοικειωμένα με την κουλτούρα του σχολείου, ότι η πρώτη  

τους γλώσσα είναι η γλώσσα του σχολείου, καθώς και στο γεγονός ότι προσλαμβάνουν 

υψηλότερες προσδοκίες επιτυχίας από τους εκπαιδευτικούς συγκριτικά με τα παιδιά 

από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες866.   

Πρόσθετα, στον παράγοντα αυτό, τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

στην Ελλάδα έχουν ψηλότερο μέσο όρο συγκριτικά με τα αντίστοιχα παιδιά στην 

Κύπρο, με τη μικρή διαφορά τους να είναι στατιστικά σημαντική. Ίσως αυτό εξηγείται 

από το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί χώρα υποδοχής μεταναστών για περισσότερα 

χρόνια απ’ ό,τι η Κύπρος, οπότε και πιθανόν οι συνθήκες στα σχολεία για τα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων να είναι καλύτερες.  

Το φύλο διαφοροποιεί τις αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με το σχολικό κλίμα. Τα 

κορίτσια έχουν ψηλότερους μέσους όρους συγκριτικά με τα αγόρια, δηλαδή 

προσλαμβάνουν θετικότερα τις συνθήκες φοίτησης στο σχολείο. Αυτή η διαφορά ίσως 

εξηγείται από το γεγονός ότι τα αγόρια έχουν την τάση να εξωτερικεύουν τη 

δυσαρέσκειά τους σε μεγαλύτερο βαθμό από τα κορίτσια867. Η διαφορά όμως, δεν 

παρατηρείται στην ομάδα των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στην Κύπρο. 

Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι και τα αγόρια και τα κορίτσια της ομάδας αυτής 

τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης στο σχολείο, οπότε και δεν υπάρχουν διαφορές ως 

προς την πρόσληψη του σχολικού κλίματος.  

Η τάξη φοίτησης διαφοροποίησε τους μέσους όρους και των γηγενών και των 

παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων και στις δύο χώρες, ως εξής: τα μεγαλύτερα 

παιδιά εμφάνισαν χαμηλότερους μέσους όρους συγκριτικά με τα μικρότερα, δηλαδή 

έδειξαν να έχουν αρνητικότερη πρόσληψη του σχολικού κλίματος. Αυτό ίσως 

 
866 Trickett, E. J., & Birman, D. (2005). Acculturation, School Context, and School Outcomes: Adaptation Of Refugee Adolescents 
From The Former Soviet Union. Psychology in the schools, 42 (1), 27- 37 
867Kauffman, J. M. (1997). Characteristics of emotional and behavioral disorders of children and youth. Upper Saddle River, NJ: 
Prentice-Hall, Inc. 
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συμβαίνει γιατί τα παιδιά της Στ’ δημοτικού βρίσκονται πιο κοντά στο στάδιο της 

εφηβείας, στο οποίο τα παιδιά έχουν την τάση να στρέφονται πιο πολύ προς την 

αμφισβήτηση σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους868. 

Στον παράγοντα αυτό και στις δύο χώρες, το φύλο και η τάξη φοίτησης 

διαφοροποιούν την πρόσληψη του σχολικού κλίματος και στα γηγενή παιδιά και στα 

παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες. Αναδείχθηκε έτσι το στοιχείο της 

διαφοροποίησης ανάλογα με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο εσωτερικό των 

ομάδων παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες ως προς το πώς διαμορφώνουν 

τις υποκειμενικότητές τους.  

 

4.4.1.4.5 Παράγοντας «Μελλοντικές προσδοκίες» 

 

Στον παράγοντα αυτό υπάρχει μικρή διαφορά στους μέσους όρους των γηγενών 

παιδιών με τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στην Ελλάδα και την Κύπρο. 

Και οι δύο ομάδες παιδιών σημείωσαν μέσους όρους κοντά στο 5, κάτι που δείχνει ότι 

έχουν υψηλές μελλοντικές προσδοκίες και επιδιώξεις. Και στις δύο χώρες βέβαια, τα 

γηγενή παιδιά εμφανίζουν λίγο ψηλότερους μέσους όρους συγκριτικά με τα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων με τη διαφορά αν και μικρή, να είναι στατιστικά 

σημαντική.  

Υψηλές μελλοντικές προσδοκίες φάνηκε να παρουσιάζουν τα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων και σε άλλες έρευνες869,870. Οι υψηλές προσδοκίες των 

μεταναστών ίσως αποτελούν την «εξαργύρωση» του αρχικού σχεδίου μετανάστευσης, 

το οποίο περιλαμβάνει την καλυτέρευση των όρων διαβίωσης871.  

Το φύλο διαφοροποιεί τις προσδοκίες και των δύο ομάδων παιδιών και στις δύο 

χώρες. Τα κορίτσια και των δύο ομάδων στην Ελλάδα και στην Κύπρο έχουν 

ψηλότερους μέσους όρους από τα αγόρια. Στην Ελλάδα, δε, οι διαφορές στο εσωτερικό 

των γηγενών παιδιών και στο εσωτερικό των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες είναι στατιστικά σημαντικές. Η επίδειξη υψηλότερων μελλοντικών προσδοκιών 

από τα κορίτσια, ίσως οφείλεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ρόλων από τις γυναίκες, 

 
868 Spranger, E. (1924). Psychologie des Jugendalters. Leipzig:Quelle & Meyer : Στο Teo, T. (2003). Wilhelm Dilthey (1833-1911) 
and Eduard Spranger (1882-1963) on the developing person. Humanistic Psychologist, 31 (1), 74-94., pp. 86-89 
869 Gibson, M. A. (1987). The school performance of immigrant minorities: A comparative view. Anthropology and Education 
Quarterly, 18 (4), 262-275 
870 PISA (2003). Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003. 
Διαθέσιμο στο:  www.pisa.oecd.ogr. Ανασύρθηκε στις  1.07.06 
871Ανδρούσου, Α., Ασκούνη, Ν., Μάγος, Κ., & Χρηστίδου-Λιοναράκη, Σ. (2001). Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και 
Κοινωνικές Ανισότητες. Τόμος Β: Εθνοπολιτισμικές διαφορές στην Εκπαίδευση. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  
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που τις θέλουν να επιτυγχάνουν επαγγελματικά και ακαδημαϊκά872. Ακόμα, όσον αφορά 

τα κορίτσια στις ομάδες των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, οι υψηλότερες 

προσδοκίες που παρουσιάζουν συγκριτικά με τα αγόρια ίσως οφείλονται στο 

χαρακτηριστικό των κοριτσιών να επιδεικνύουν μεγαλύτερες φιλοδοξίες, ψηλότερες 

ακαδημαϊκές επιδόσεις και μεγαλύτερη επιθυμία για επιτυχία συγκριτικά με τα αγόρια, 

σε συνθήκες μετανάστευσης873.  

Η τάξη φοίτησης δεν διαφοροποιεί με στατιστικά σημαντικό τρόπο τους μέσους 

όρους καμίας ομάδας παιδιών σε καμία από τις δύο χώρες. Βέβαια, στην Ελλάδα και 

την Κύπρο, τα μεγαλύτερα παιδιά παρουσιάζουν ελαφρώς χαμηλότερους μέσους όρους 

συγκριτικά με τα μικρότερα, λόγω ίσως του γεγονότος ότι βρίσκονται πιο κοντά στο 

στάδιο της εφηβείας, όπου οι εκτιμήσεις γενικότερα για τον εαυτό γίνονται σταδιακά 

λιγότερο θετικές874. 

Η χώρα γέννησης των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων και στις δύο 

χώρες της έρευνας, δεν διαφοροποίησε τις μελλοντικές τους προσδοκίες. Η έντονη 

επιθυμία για επιτυχία ίσως καλύπτει αυτή τη διαφοροποίηση (τη χώρα γέννησης) και 

στην Ελλάδα και στην Κύπρο.  

Στα πλαίσια αυτού του παράγοντα αναδεικνύονται στην Ελλάδα και στην Κύπρο 

τα κοινά αποτελέσματα της ύπαρξης της διαμεσολάβησης των υψηλών μελλοντικών 

προσδοκιών των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, που είναι όμως λίγο 

χαμηλότερες σε σχέση με τα γηγενή παιδιά.  

 

4.4.2 Αποτελέσματα Β’ μέρους για γηγενείς μαθητές/τριες σε Ελλάδα και Κύπρο 

 

Το μέρος αυτό στο ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε στις ομάδες των γηγενών παιδιών. 

Συνεπώς, η ανάλυση περιλαμβάνει τα 514  γηγενή παιδιά από το δείγμα του ελλαδικού 

χώρου και τα 300 γηγενή παιδιά από το δείγμα της Κύπρου.  

 

 

 

 

 
 

872 Qin Hillard, D. B. (2003). Gendered expectations and gendered experiences: Immigrant students’ adaptation in schools. New 
Directions for Youth Development, 100, pp. 91-110. 
873 Portes, A., & Rumbaut, R. G. (Eds.). (2001). Legacies: The story of the immigrant second generation. Berkeley, CA: University 
of California Press. 
874 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 50-61 
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4.4.2.1 Μέσοι όροι και μεταβλητές παραγόντων 

 

Το μέρος αυτό στα ερωτηματολόγια αποτελείται από 14 δηλώσεις οι οποίες 

δημιούργησαν τρεις παράγοντες. Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις στον κάθε 

παράγοντα παρουσιάζονται στον πίνακα 218. 

 

Πίνακας 218: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων Β' μέρους για 

γηγενή παιδιά 

 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΛΛΑΔΑΣ* 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΚΥΠΡΟΥ** 
 

Παράγοντες Mean SD Mean SD p 

Π1 3,48 0,81 3,36 0,81 0,04 
Π2 1,89 0,88 1,80 0,82 0,15 
Π3 3,09 1,17 3,24 1,15 0,07 

*N=514, **N=300 

Στον πίνακα 218 φαίνεται ότι στις δύο χώρες, οι μέσοι όροι στους παράγοντες του 

μέρους αυτού είναι παραπλήσιοι.  

Στον πρώτο παράγοντα, που αφορά τη θετική στάση προς τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες, παρατηρείται και στις δύο χώρες ότι τα γηγενή παιδιά έχουν 

μέσους όρους μεταξύ του 3 και του 3,5, δηλαδή μια μέτρια θετική στάση. Τα γηγενή 

παιδιά στην Κύπρο έχουν ελαφρώς χαμηλότερο μέσο όρο, με τη διαφορά όμως από τα 

αντίστοιχα παιδιά στην Ελλάδα να είναι στατιστικά σημαντική.  

Στο δεύτερο παράγοντα που αναφέρεται στην αρνητική στάση προς τα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, και στις δύο χώρες, οι μέσοι όροι είναι κάτω του 2. 

Στον τρίτο παράγοντα, ο οποίος αναφέρεται στην άποψη για τη διαφορετικότητα των 

παιδιών αυτών, φαίνεται στην Κύπρο να υπάρχει λίγο μεγαλύτερος μέσος όρος (3,24) 

απ’ ό,τι στο αντίστοιχο δείγμα παιδιών στην Ελλάδα (3,09), χωρίς η διαφορά να είναι 

στατιστικά σημαντική. 

 

4.4.2.2 Σύγκριση μέσων όρων συγκεκριμένων μεταβλητών του κάθε παράγοντα 

 

Ο κάθε παράγοντας αποτελείται από συγκεκριμένο αριθμό μεταβλητών. Οι μέσοι 

όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για την κάθε δήλωση στις δύο χώρες καταγράφονται 

στον πίνακα 219.  
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Πίνακας 219: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των δηλώσεων του μέρους Β' για 

γηγενή παιδιά 

 
 ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 
 Mean SD Mean SD 
Θετική Στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες      
Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί μαθητές                                  3,28 1,10 3,24 1,08 
Τα παιδιά από άλλες χώρες μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα           3,35 1,15 3,25 1,11 
Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί 
στα μαθήματα                                                                                         

3,69 0,98 3,57 1,01 

Τα παιδιά από άλλες χώρες καταλαβαίνουν τα μαθήματα στην τάξη   3,42 1,06 3,22 1,10 
Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι φρόνιμα στην τάξη                            3,50 1,28 3,31 1,18 
Μου αρέσει όταν έχουμε στην τάξη παιδιά από άλλες χώρες               3,50 1,36 3,39 1,29 
Μου αρέσει που στην Ελλάδα/Κύπρο έχουμε παιδιά από άλλες 
χώρες                                             

3,59 1,33 3,53 1,20 

Αρνητική Στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες      
Στο σχολείο, λέμε άσχημα πράγματα για τα παιδιά από άλλες 
χώρες                                                                                                   

1,78 1,22 1,66 1,00 

Με ενοχλεί που τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές 
συνήθειες                                                                                 

1,74 1,28 1,67 1,14 

Μένουμε πίσω στα μαθήματα όταν έχουμε παιδιά από άλλες χώρες 
στην τάξη μας                                                                          

1,92 1,29 1,76 1,15 

Θα προτιμούσα να μην έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην 
Ελλάδα/ Κύπρο                                                                                      

2,07 1,40 1,88 1,25 

Τα παιδιά από άλλες χώρες δημιουργούν προβλήματα στην τάξη        1,93 1,23 2,03 1,25 
Άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλες χώρες      
Τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες είναι διαφορετικά                3,02 1,45 2,97 1,42 
Τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες από εμάς   3,15 1,32 3,51 1,26 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 219, σε όλες τις δηλώσεις και στους τρεις παράγοντες, 

οι μέσοι όροι των γηγενών παιδιών στις δύο χώρες είναι παραπλήσιοι. Οι δηλώσεις του 

πρώτου παράγοντα έχουν μέσους όρους που κυμαίνονται γύρω στο τρία και δείχνουν 

μέτρια θετική στάση. Οι δηλώσεις του δεύτερου παράγοντα σημειώνουν μέσους όρους 

γύρω στο δύο, κάτι που δείχνει μικρή αρνητική στάση προς τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες. Στον τρίτο παράγοντα που αφορά την άποψη για τη 

διαφορετικότητα των παιδιών αυτών,  οι μέσοι όροι είναι γύρω στο τρία. 

 

4.4.2.3 Ανεξάρτητες μεταβλητές και παράγοντες 

 

Oι ανεξάρτητες μεταβλητές που εξετάζονται είναι το φύλο, η τάξη φοίτησης και το 

επάγγελμα πατέρα.  

 

4.4.2.3.1 Ανεξάρτητη μεταβλητή «φύλο» 

 

Το φύλο είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή που εξετάζεται σε αυτό το σημείο. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής παρουσιάζονται στον πίνακα 220.  
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Πίνακας 220: Σύγκριση μέσων όρων της θετικής στάσης προς τα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ανά φύλο στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Παράγοντας Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρι 1 3,50 0,82 0,63 0,52 3,36 0,81 0,12 0,90 Θετική στάση προς τα 
παιδιά από άλλες χώρες Κορίτσι 2 3,45 0,79   3,35 0,82   

*Ν1=255 *Ν2=259,  **N1=165, **N2=135 

 

Στον πίνακα 220 φαίνεται και στις δύο χώρες να μην παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους αγοριών και κοριτσιών όσον αφορά 

τη θετική τους στάση προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. Ακόμα, 

σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, τα παιδιά έχουν λίγο μεγαλύτερους μέσους όρους στον 

παράγοντα αυτό απ’ ό,τι τα παιδιά στην Κύπρο.  

Στον πίνακα 221 παρουσιάζεται η διαφορά των δύο φύλων σε κάθε μεταβλητή που 

ομαδοποιήθηκε στον παράγοντα αυτό, για τις δύο χώρες.  

 

Πίνακας 221: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Θετική 

στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες" ανά φύλο 

 
 ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 
 Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρι 1 3,32 1,17 0,80 0,42 3,27 1,14 0,62 0,53 Τα παιδιά από άλλες 
χώρες είναι καλοί 
μαθητές                                
 

Κορίτσι 2 3,25 1,03   3,20 1,02   

Αγόρι 3,40 1,21 0,78 0,43 3,26 1,16 0,22 0,82 Τα παιδιά από άλλες 
χώρες μιλούν καλά την 
ελληνική γλώσσα                 

Κορίτσι 3,32 1,08   3,23 1,06   

Αγόρι 3,68 1,03 -0,18 0,85 3,61 1,06 0,95 0,33  Οι δάσκαλοι πιστεύουν 
ότι τα παιδιά από άλλες 
χώρες είναι καλοί στα 
μαθήματα                            

Κορίτσι 3,69 0,94   3,51 0,96   

Αγόρι 3,44 1,10 0,48 0,63 3,25 1,15 0,54 0,58 Τα παιδιά από άλλες 
χώρες καταλαβαίνουν τα 
μαθήματα στην τάξη          

Κορίτσι 3,39 1,03   3,18 1,03   

Αγόρι 3,58 1,33 1,51 1,13 3,33 1,19 0,47 0,63 Τα παιδιά από άλλες 
χώρες είναι φρόνιμα στην 
τάξη                                     
                                           

Κορίτσι 3,41 1,23   3,27 1,17   

Αγόρι 3,48 1,38 -0,38 0,69 3,31 1,29 -1,15 0,24 Μου αρέσει όταν έχουμε 
στην τάξη παιδιά από 
άλλες χώρες     

Κορίτσι 3,53 1,33   3,48 1,30   

Αγόρι 3,59 1,38 0,04 0,96 3,48 1,24 -0,71 0,47 Μου αρέσει που στην 
Ελλάδα/Κύπρο έχουμε 
παιδιά από άλλες χώρες       

Κορίτσι 3,59 1,28   3,58 1,15   

*Ν1=255 *Ν2=259,  **N1=165, **N2=135 
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Όπως φαίνεται στον πίνακα 221,  σε καμία από τις δηλώσεις δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στις δύο χώρες, ως προς τη θετική 

τους στάση προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. Ακόμα, σε όλες τις 

δηλώσεις στην Ελλάδα, οι μέσοι όροι είναι ελαφρώς ψηλότεροι.  

Στον παράγοντα «Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες», οι μέσοι όροι 

στις δύο χώρες ανάλογα με το φύλο παρουσιάζονται στον πίνακα 222.  

 

Πίνακας 222: Σύγκριση μέσων όρων της "Αρνητικής στάσης προς τα παιδιά από 

άλλες χώρες" ανά φύλο στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Παράγοντας Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρι 1 2,05 0,96 4,18 0,00 1,92 0,86 2,92 0,00 Αρνητική στάση προς 
τα παιδιά από άλλες 
χώρες 

Κορίτσι 2 1,73 0,76   1,65 0,75   

*Ν1=255 *Ν2=259,  **N1=165, **N2=135 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 222, και στις δύο χώρες, τα αγόρια έχουν ψηλότερους 

μέσους όρους από τα κορίτσια, δηλαδή μεγαλύτερη αρνητική στάση, με τις διαφορές 

τους να είναι στατιστικά σημαντικές.  

Οι διαφορές στους μέσους όρους της κάθε δήλωσης καταγράφονται στον πίνακα 

223. 

Σε όλες τις δηλώσεις του παράγοντα αυτού και στις δύο χώρες, τα αγόρια 

εμφανίζουν μεγαλύτερους μέσους όρους από τα κορίτσια. Στη δήλωση «Στο σχολείο 

λέμε άσχημα πράγματα για τα παιδιά από άλλες χώρες» η διαφορά αγοριών - κοριτσιών 

στην Ελλάδα είναι στατιστικά σημαντική, ενώ στην Κύπρο δεν είναι. Στις δηλώσεις Με 

ενοχλεί που τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες, Μένουμε πίσω στα 

μαθήματα όταν έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην τάξη και Τα παιδιά από άλλες χώρες 

δημιουργούν προβλήματα στην τάξη, και στις δύο χώρες, τα αγόρια έχουν στατιστικά 

σημαντικώς ψηλότερους μέσους όρους από τα κορίτσια. Στη δήλωση Θα προτιμούσα να 

μην έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην Ελλάδα/ Κύπρο, η διαφορά στους μέσους 

όρους και στις δύο χώρες, αγοριών και κοριτσιών, δεν είναι στατιστικά σημαντική. 
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Πίνακας 223: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Αρνητική 

στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες" ανά φύλο 

 
 ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

 Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρι 1 1,94 1,32 2,82 0,00 1,71 0,99 0,92 0,35 Στο σχολείο λέμε άσχημα 
πράγματα για παιδιά από 
άλλες χώρες 

Κορίτσι 2 1,63 1,10   1,60 1,01   

Αγόρι 1,98 1,43 4,24 0,00 1,80 1,24 2,29 0,02 Με ενοχλεί που τα παιδιά 
από άλλες χώρες έχουν 
διαφορετικές συνήθειες 

Κορίτσι 1,51 1,06   1,51 0,97   

Αγόρι 2,07 1,41 2,51 0,01 1,93 1,23 2,96 0,00 Μένουμε πίσω στα μαθήματα 
όταν έχουμε παιδιά από 
άλλες χώρες στην τάξη μας 

Κορίτσι 1,78 1,14   1,55 1,01   

Αγόρι 2,15 1,42 1,17 0,24 1,96 1,34 1,28 0,19 Θα προτιμούσα να μην 
έχουμε παιδιά από άλλες 
χώρες στην Ελλάδα/Κύπρο 

Κορίτσι 2,00 1,37   1,78 1,13   

Αγόρι 2,13 1,41 3,67 0,00 2,21 1,34 2,81 0,00 Τα παιδιά από άλλες χώρες 
δημιουργούν προβλήματα 
στην τάξη 

Κορίτσι 1,74 0,99   1,81 1,10   

*Ν1=255 *Ν2=259,  **N1=165, **N2=135 

.  

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση των μέσων όρων ως προς το φύλο για τον 

παράγοντα «Άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλη χώρα», τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης για τις δύο χώρες, παρουσιάζονται στον πίνακα 224.  

 

Πίνακας 224: Σύγκριση μέσων όρων της "Άποψης για τη διαφορετικότητα των 

παιδιών από άλλες χώρες" ανά φύλο στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Παράγοντας Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρι 1 3,24 1,18 3,00 0,00 3,24 1,17 0,03 0,97 Άποψη για τη 
διαφορετικότητα των 
παιδιών από άλλες χώρες  

Κορίτσι 2 2,94 1,14   3,24 1,13   

*Ν1=255 *Ν2=259,  **N1=165, **N2=135 

 

Στην Ελλάδα, τα αγόρια  έχουν ψηλότερο μέσο όρο από τα κορίτσια όσον αφορά την 

άποψή τους για τη διαφορετικότητα των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

και η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική. Στην Κύπρο, αγόρια και κορίτσια 

παρουσιάζουν τους ίδιους μέσους όρους. Στον πίνακα 225 καταγράφονται οι μέσοι όροι 

της κάθε δήλωσης του παράγοντα αυτού για τις δύο χώρες.  
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Πίνακας 225: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Άποψη για 

τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλες χώρες" ανά φύλο 

 
 ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

 Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρι 1 3,26 1,32 1,79 0,07 3,56 1,29 0,80 0,42 Τα παιδιά που έρχονται από 
άλλες χώρες είναι 
διαφορετικά 

Κορίτσι 2 3,05 1,31   3,45 1,21   

Αγόρι 3,23 1,48 3,22 0,00 2,92 1,47 -0,66 0,50 Τα παιδιά από άλλες χώρες 
έχουν διαφορετικές 
συνήθειες από εμάς  

Κορίτσι 2,82 1,39   3,03 1,36   

*Ν1=255 *Ν2=259,  **N1=165, **N2=135 

 

Στον ελλαδικό χώρο, σε μία από τις δύο δηλώσεις του παράγοντα αυτού υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων αγοριών και κοριτσιών. Στον 

κυπριακό χώρο, σε καμία από τις δηλώσεις δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά στους μέσους όρους των παιδιών ανάλογα με το φύλο.  

 

4.4.2.3.2 Ανεξάρτητη μεταβλητή «τάξη φοίτησης» 

 

Άλλη ανεξάρτητη μεταβλητή που μελετάται ως προς το πώς πιθανόν διαφοροποιεί 

τους μέσους όρους των παιδιών είναι η τάξη φοίτησης. Τα αποτελέσματα για τις δύο 

χώρες παρουσιάζονται στον πίνακα 226.  

 

Πίνακας 226: Σύγκριση μέσων όρων της "Θετικής στάσης προς τα παιδιά από 

άλλες χώρες" ανά τάξη φοίτησης στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Παράγοντας Τάξη Mean SD t p Mean SD t p 

Ε 1 3,51 0,77 1,02 0,30 3,50 0,82 2,79 0,01 Θετική στάση προς 
τα παιδιά από άλλες 
χώρες 

Στ 2 3,44 0,84   3,23 0,80   

*Ν1=250 *Ν2=264,  **N1=139, **N2=161 

 

Όσον αφορά τη θετική στάση προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων και 

στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τα παιδιά της Ε’ δημοτικού παρουσιάζουν ψηλότερο 

μέσο όρο από τα παιδιά της Στ’ δημοτικού. Βέβαια, αυτή η διαφορά μόνο στην 

περίπτωση της Κύπρου είναι στατιστικά σημαντική. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
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για την κάθε δήλωση αυτού του παράγοντα ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

εμφανίζονται στον πίνακα 227.  

 

Πίνακας 227: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Θετική 

στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες" ανά τάξη φοίτησης 

 

 ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

  Mean SD t p Mean SD t p 

Ε 1 3,27 1,09 -0,27 0,78 3,43 1,09 2,82 0,00 Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι 
καλοί μαθητές                                  
 

Στ 2 3,30 1,12   3,08 1,05   

Ε 3,36 1,10 0,15 0,87 3,30 1,11 0,80 0,42 Τα παιδιά από άλλες χώρες 
μιλούν καλά την ελληνική 
γλώσσα                                            

Στ 3,35 1,19   3,20 1,12   

Ε 3,82 1,00 3,08 0,00 3,69 1,01 1,97 0,05  Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι τα 
παιδιά από άλλες χώρες είναι 
καλοί στα μαθήματα                        

Στ 3,56 0,95   3,46 1,00   

Ε 3,43 1,10 0,32 0,74 3,29 1,16 1,03 0,30 Τα παιδιά από άλλες χώρες 
καταλαβαίνουν τα μαθήματα 
στην τάξη                                         

Στ 3,40 1,03   3,16 1,04   

Ε 3,50 1,25 0,03 0,97 3,57 1,19 3,66 0,00 Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι 
φρόνιμα στην τάξη                          
                                           

Στ 3,50 1,31   3,08 1,13   

Ε 3,57 1,30 1,00 0,31 3,56 1,35 2,16 0,03 Μου αρέσει όταν έχουμε στην 
τάξη παιδιά από άλλες χώρες     Στ 3,45 1,40   3,24 1,22   

Ε 3,64 1,34 0,83 0,40 3,63 1,25 1,38 0,16 Μου αρέσει που στην 
Ελλάδα/Κύπρο έχουμε παιδιά 
από άλλες χώρες                              

Στ 3,54 1,31   3,44 1,15   

*Ν1=250 *Ν2=264,  **N1=139, **N2=161 

 

Κοινά αποτελέσματα σε Ελλάδα και Κύπρο παρατηρείται να υπάρχουν για τη 

δήλωση «Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί στα 

μαθήματα», όπου τα παιδιά της Ε’ τάξης παρουσιάζουν ψηλότερο μέσο όρο από τα 

παιδιά της Στ’ τάξης, με τη διαφορά τους να είναι στατιστικά σημαντική.  Ακόμα, σε 

άλλες τρεις δηλώσεις (Τα παιδιά από άλλες χώρες μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα, Τα 

παιδιά από άλλες χώρες καταλαβαίνουν τα μαθήματα στην τάξη και Μου αρέσει που στην 

Ελλάδα/Κύπρο έχουμε παιδιά από άλλες χώρες) και στις δύο χώρες, τα παιδιά της Ε’ 

τάξης έχουν ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά της Στ’ τάξης, με τις διαφορές  

όμως να μην είναι στατιστικά σημαντικές. Όσον αφορά τις δηλώσεις «Τα παιδιά από 

άλλες χώρες είναι καλοί μαθητές» και «Μου αρέσει που στην τάξη έχουμε παιδιά από 

άλλες χώρες», στην Ελλάδα δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους 

μέσους όρους των παιδιών, ενώ στην Κύπρο τα παιδιά της Ε’ τάξης έχουν ψηλότερους 
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μέσους όρους από τα παιδιά της Στ’, με τις διαφορές να είναι στατιστικά σημαντικές 

και στις δύο περιπτώσεις.  

Για τον παράγοντα «Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες» σε σχέση με 

την τάξη φοίτησης των παιδιών, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 228.  

 

Πίνακας 228: Σύγκριση μέσων όρων της "Αρνητικής στάσης προς τα παιδιά από 

άλλες χώρες" ανά τάξη φοίτησης στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Παράγοντας Τάξη Mean SD t p Mean SD t p 

Ε 1 1,88 0,85 -0,36 0,71 1,84 0,91 0,73 0,46 Αρνητική στάση προς τα 
παιδιά από άλλες χώρες Στ 2 1,90 0,90   1,77 0,74   

*Ν1=250 *Ν2=264,  **N1=139, **N2=161 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 228, και στις δύο χώρες, δεν παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική διαφορά στους μέσους όρους ανά τάξη φοίτησης ως προς την αρνητική 

στάση προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. Η ίδια παρατήρηση ισχύει 

και στην αναλυτικότερη παρουσίαση των μέσων όρων της κάθε δήλωσης στον πίνακα 

229.  

 

Πίνακας 229: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Αρνητική 

στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες" ανά τάξη φοίτησης 

 
 ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

  Mean SD t p Mean SD t p 

Ε 1 1,76 1,27 -0,35 0,72 1,64 1,04 -0,30 0,75 Στο σχολείο λέμε άσχημα 
πράγματα για παιδιά από 
άλλες χώρες 

Στ 2 1,80 1,18   1,68 0,97   

Ε 1,68 1,22 -1,18 0,23 1,61 1,15 -0,87 0,38 Με ενοχλεί που τα παιδιά 
από άλλες χώρες έχουν 
διαφορετικές συνήθειες 

Στ 1,81 1,33   1,72 1,12   

Ε 1,92 1,29 -0,10 0,91 1,99 1,36 3,10 0,00 Μένουμε πίσω στα 
μαθήματα όταν έχουμε 
παιδιά από άλλες χώρες 
στην τάξη μας 

Στ 1,93 1,29   1,57 0,88   

Ε 2,08 1,40 0,13 0,89 1,87 1,33 -0,20 0,83 Θα προτιμούσα να μην 
έχουμε παιδιά από άλλες 
χώρες στην 
Ελλάδα/Κύπρο 

Στ 2,07 1,40   1,90 1,18   

Ε 1,95 1,23 0,25 0,79 2,09 1,36 0,76 0,44 Τα παιδιά από άλλες 
χώρες δημιουργούν 
προβλήματα στην τάξη 

Στ 1,92 1,24   1,98 1,14   

*Ν1=250 *Ν2=264,  **N1=139, **N2=161 
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Στον παράγοντα «Άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλες χώρες», τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης σημειώνονται στον πίνακα 230.  

 

Πίνακας 230: Σύγκριση μέσων όρων της "Άποψης για τη διαφορετικότητα των 

παιδιών από άλλες χώρες" ανά τάξη φοίτησης στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Παράγοντας Τάξη Mean SD t p Mean SD t p 

Ε 1 3,09 1,13 0,08 0,93 3,28 1,17 0,52 0,60 Άποψη για τη 
διαφορετικότητα των 
παιδιών από άλλες χώρες  

Στ 2 3,08 1,21   3,21 1,14   

*Ν1=250 *Ν2=264,  **N1=139, **N2=161 

 

Και στις δύο χώρες φαίνεται να μην υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των μέσων όρων των παιδιών της Ε’ και Στ’ τάξης ως προς την άποψή τους για τη 

διαφορετικότητα των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες. Όσον αφορά τις 

δηλώσεις του παράγοντα αυτού σε σχέση με την τάξη φοίτησης παρουσιάζονται στον 

πίνακα 231.  

 

Πίνακας 231: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Άποψη για 

τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλες χώρες" ανά τάξη φοίτησης 

 
 ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

 Τάξη Mean SD t p Mean SD t p 

Ε 1 3,17 1,31 0,24 0,81 3,53 1,24 0,29 0,77 Τα παιδιά που έρχονται από 
άλλες χώρες είναι διαφορετικά Στ 2 3,14 1,32   3,49 1,28   

Ε 3,02 1,41 -0,08 0,93 3,02 1,43 0,58 0,55 Τα παιδιά από άλλες χώρες 
έχουν διαφορετικές συνήθειες 
από εμάς  

Στ 3,03 1,48   2,93 1,41   

*Ν1=250 *Ν2=264,  **N1=139, **N2=161 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 231, σε όλες τις δηλώσεις και στις δύο χώρες, δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους ανάλογα με την τάξη 

φοίτησης.  
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4.4.2.3.3 Ανεξάρτητη μεταβλητή «επάγγελμα πατέρα» 

 

Η ανεξάρτητη μεταβλητή «επάγγελμα πατέρα» εξετάζεται στο σημείο αυτό σε 

σχέση με τους παράγοντες του μέρους Β’ του ερωτηματολογίου για γηγενή παιδιά στις 

δύο χώρες.  

Στον πίνακα 232 φαίνεται ότι σε καμία από τις δύο χώρες δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των παιδιών ανάλογα με το επάγγελμα που 

δήλωσαν ότι κάνει ο πατέρας τους, ως προς τη θετική τους στάση προς τα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες. 

 

Πίνακας 232: Σύγκριση μέσων όρων στη "Θετική στάση προς τα παιδιά από άλλες 

χώρες" ανά επάγγελμα πατέρα στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

 Εργασία πατέρα Mean SD F p Mean SD F p 
Χειρωνακτική 1 3,44 0,83   3,36 0,83   
Καμία 2 3,34 0,96 0,82 0,47 4,21 0,44 1,51 0,21 
Απαιτεί πτυχίο3 3,57 0,78   3,32 0,76   

Θετική στάση 
προς τα παιδιά 
από άλλες 
χώρες Μη χειρωνακτική δεν 

απαιτεί πτυχίο 4 
3,47 0,78   3,36 0,84   

      *Ν1=229 *Ν2=10  *Ν3=132 *Ν4=143,  **Ν1=58, **Ν2=4, **Ν3=97, **Ν4=141 

 

Η κάθε δήλωση αυτού του παράγοντα αυτού παρουσιάζεται στον πίνακα 233. 

Στον πίνακα 233 φαίνεται ότι στις δύο χώρες, σε όλες τις δηλώσεις, δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των παιδιών ανάλογα με το 

επάγγελμα πατέρα 

Σε όλες τις δηλώσεις του παράγοντα «Θετική στάση προς τα παιδιά από άλλες 

χώρες», τον ψηλότερο μέσο όρο στον κυπριακό χώρο, δηλαδή τη θετικότερη στάση 

εμφανίζουν τα παιδιά που δήλωσαν ότι ο πατέρας τους δεν κάνει καμία εργασία. Στα 

αποτελέσματα της Ελλάδας αυτό δεν παρατηρείται. Βέβαια, και στις δύο χώρες, οι 

μέσοι όροι όλων των παιδιών από όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων είναι αρκετά 

ψηλοί σε όλες τις δηλώσεις του παράγοντα αυτού.  
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Πίνακας 233: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Θετική 

στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες" ανά επάγγελμα πατέρα στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Εργασία πατέρα Mean SD F p Mean SD F p 

Χειρωνακτική 1 3,29 1,11 3,43 0,99 
Καμία 2 3,30 1,41 3,75 0,95 
Απαιτεί πτυχίο 3 3,30 1,06 3,12 1,04 

Τα παιδιά από άλλες 
χώρες είναι καλοί 
μαθητές                           
 Μη χειρωνακτική δεν 

απαιτεί πτυχίο 4 
3,27 1,11 

 
0,02 

 
0,99 

3,23 1,15 

 
1,26 

 
0,28 

Χειρωνακτική 3,35 1,19 3,08 1,11 
Καμία 3,10 1,37 4,00 0,81 
Απαιτεί πτυχίο 3,40 1,09 3,21 1,10 

 Τα παιδιά από άλλες 
χώρες μιλούν καλά 
την ελληνική γλώσσα     

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

3,34 1,13 

 
0,23 

 
0,87 

3,32 1,13 

 
1,26 

 
0,28 

Χειρωνακτική 3,67 1,00 3,39 0,99 
Καμία 3,80 1,03 4,25 0,95 
Απαιτεί πτυχίο 3,66 0,98 3,60 0,94 

Οι δάσκαλοι 
πιστεύουν ότι τα 
παιδιά από άλλες 
χώρες είναι καλοί στα 
μαθήματα                        
                                        

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

3,72 0,97 

 
0,14 

 
0,93 

3,60 1,07 

 
1,25 

 
0,29 

Χειρωνακτική 3,43 1,10 3,25 1,17 
Καμία 3,40 1,34 4,25 0,95 
Απαιτεί πτυχίο 3,49 0,99 3,15 1,01 

Τα παιδιά από άλλες 
χώρες καταλαβαίνουν 
τα μαθήματα στην 
τάξη                                Μη χειρωνακτική δεν 

απαιτεί πτυχίο 
3,32 1,07 

 
0,56 

 
0,63 

3,22 1,12 

 
1,30 

 
0,27 

Χειρωνακτική 3,43 1,27 3,34 1,26 
Καμία 3,20 1,54 4,00 0,81 
Απαιτεί πτυχίο 3,65 1,31 3,20 1,08 

Τα παιδιά από άλλες 
χώρες είναι φρόνιμα 
στην τάξη                        
                                        
 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 

3,49 1,25 

 
1,00 

 
0,39 

3,34 1,22 

 
0,76 

 
0,51 

Χειρωνακτική 3,43 1,36 3,34 1,37 
Καμία 3,20 1,75 4,75 0,50 
Απαιτεί πτυχίο 3,65 1,28 3,44 1,18 

Μου αρέσει όταν 
έχουμε στην τάξη 
παιδιά από άλλες 
χώρες     Μη χειρωνακτική δεν 

απαιτεί πτυχίο 
3,51 1,39 

 
0,95 

 
0,41 

3,34 1,34 

 
1,62 

 
0,18 

Χειρωνακτική 3,45 1,40 3,67 1,23 
Καμία 3,40 1,26 4,50 1,00 
Απαιτεί πτυχίο 3,81 1,21 3,51 1,10 

Μου αρέσει που στην 
Κύπρο έχουμε παιδιά 
από άλλες χώρες             
 Μη χειρωνακτική δεν 

απαιτεί πτυχίο 
3,62 1,30 

 
2,19 

 
0,08 

3,45 1,25 

 
1,33 

 
0,26 

*Ν1=229 *Ν2=10  *Ν3=132 *Ν4=143,  **Ν1=58, **Ν2=4, **Ν3=97, **Ν4=141 

 

Για τον παράγοντα «Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες» σχετιζόμενο 

με το επάγγελμα πατέρα στις δύο χώρες, τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

παρουσιάζονται στον πίνακα 234. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 234 στις δύο χώρες, τα παιδιά που δήλωσαν ότι ο 

πατέρας τους κάνει εργασία που απαιτεί πτυχίο παρουσιάζουν τους χαμηλότερους 

μέσους όρους ως προς την αρνητική στάση προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων. 
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Πίνακας 234: Σύγκριση μέσων όρων στην "Αρνητική στάση προς τα παιδιά από 

άλλες χώρες" ανά επάγγελμα πατέρα στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

 Εργασία πατέρα Mean SD F p Mean SD F p 
Χειρωνακτική 1 1,98 0,90   2,07 0,97   
Καμία 2 1,90 1,02 2,68 0,05 2,10 1,20 2,94 0,03 
Απαιτεί πτυχίο3 1,71 0,80   1,72 0,73   

Αρνητική στάση 
προς τα παιδιά από 
άλλες χώρες 

Μη χειρωνακτική δεν 
απαιτεί πτυχίο 4 

1,92 0,87   1,73 0,79   

*Ν1=229 *Ν2=10  *Ν3=132 *Ν4=143,  **Ν1=58, **Ν2=4, **Ν3=97, **Ν4=141 

 

Και στις δύο χώρες υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των 

αντίστοιχων τεσσάρων ομάδων. Στον ελλαδικό χώρο, οι στατιστικά σημαντικές 

διαφορές εντοπίζονται ανάμεσα στους μέσους όρους των παιδιών που δήλωσαν ότι ο 

πατέρας τους κάνει εργασία χειρωνακτική με αυτά που δήλωσαν ότι κάνει εργασία που 

απαιτεί πτυχίο και με αυτά που κάνει κάποια μη χειρωνακτική που δεν απαιτεί πτυχίο. 

Στην αντίστοιχη περίπτωση της Κύπρου, οι στατιστικά σημαντικές διαφορές 

εντοπίζονται μεταξύ των μέσων όρων των παιδιών που δήλωσαν ως εργασία πατέρα τη 

χειρωνακτική με τη χειρωνακτική που δεν απαιτεί πτυχίο.  

Οι μέσοι όροι της κάθε δήλωσης αυτού του παράγοντα ανάλογα με το επάγγελμα 

πατέρα παρουσιάζονται στον πίνακα 235. 

Στον πίνακα 235 και στις δύο χώρες σχεδόν σε όλες τις δηλώσεις, δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των παιδιών ανάλογα με το 

επάγγελμα πατέρα. Μοναδική εξαίρεση, στην Κύπρο, στη δήλωση «Θα προτιμούσα να 

μην έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην Κύπρο», όπου φαίνεται να υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά.  

Σε όλες τις δηλώσεις ακόμα, παρατηρείται όπως και στην υπερμεταβλητή τους (τον 

παράγοντα «Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες») ότι οι μέσοι όροι είναι 

κάτω του 3, κάτι που δείχνει χαμηλή αρνητική στάση.  
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Πίνακας 235: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Αρνητική 

στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες" ανά επάγγελμα πατέρα στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Εργασία πατέρα Mean SD F p Mean SD F p 

Χειρωνακτική 1 1,87 1,26 1,77 1,21 
Καμία 2 2,20 1,61 2,00 1,41 
Απαιτεί πτυχίο 3 1,64 1,14 1,54 0,90 

Στο σχολείο, λέμε 
άσχημα πράγματα για 
τα παιδιά από άλλες 
χώρες Μη χειρωνακτική 

δεν απαιτεί πτυχίο 4 
1,75 1,19 

 
1,39 

 
0,24 

1,69 0,96 

 
0,87 

 
0,45 

Χειρωνακτική 1,83 1,34 1,89 1,41 
Καμία 1,40 0,69 1,75 1,50 
Απαιτεί πτυχίο 1,50 1,09 1,62 1,06 

Με ενοχλεί που τα 
παιδιά από άλλες 
χώρες έχουν 
διαφορετικές συνήθειες Μη χειρωνακτική 

δεν απαιτεί πτυχίο 
1,86 1,36 

 
2,51 

 
0,06 

1,60 1,06 

 
0,93 

 
0,42 

Χειρωνακτική 2,02 1,34 2,01 1,27 
Καμία 2,20 1,75 2,50 1,73 
Απαιτεί πτυχίο 1,82 1,30 1,77 1,13 

Μένουμε πίσω στα 
μαθήματα όταν έχουμε 
παιδιά από άλλες 
χώρες στην τάξη μας Μη χειρωνακτική 

δεν απαιτεί πτυχίο 
1,83 1,17 

 
1,08 

 
1,35 

1,63 1,08 

 
2,05 

 
0,10 

Χειρωνακτική 2,21 1,45 2,31 1,51 
Καμία 1,70 1,25 1,75 0,95 
Απαιτεί πτυχίο 1,82 1,24 1,73 1,08 

Θα προτιμούσα να μην 
έχουμε παιδιά από 
άλλες χώρες στην 
Ελλάδα/Κύπρο Μη χειρωνακτική 

δεν απαιτεί πτυχίο 
2,12 1,43 

 
2,46 

 
0,06 

1,82 1,23 

 
2,87 

 
0,04 

Χειρωνακτική 1,97 1,25 2,39 1,41 
Καμία 2,00 1,49 2,50 1,29 
Απαιτεί πτυχίο 1,77 1,14 1,94 1,14 

Τα παιδιά από άλλες 
χώρες δημιουργούν 
προβλήματα στην τάξη 

Μη χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 

2,02 1,25 

 
1,15 

 
0,34 

1,92 1,23 

 
2,31 

 
0,07 

*Ν1=229 *Ν2=10  *Ν3=132 *Ν4=143,  **Ν1=58, **Ν2=4, **Ν3=97, **Ν4=141 

 

Όσον αφορά την άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλη χώρα σε 

σχέση με το επάγγελμα πατέρα, η ανάλυση έδωσε στις δύο χώρες τα αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται στον πίνακα 236.  

 

Πίνακας 236: Σύγκριση μέσων όρων στην "Άποψη για τη διαφορετικότητα των 

παιδιών από άλλες χώρες" ανά επάγγελμα πατέρα στις δύο χώρες 

 

  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

 Εργασία πατέρα Mean SD F p Mean SD F p 

Χειρωνακτική 1 3,22 1,14   3,43 1,10   
Καμία 2 2,40 1,24 4,21 0,01 3,37 1,65 0,74 0,52 
Απαιτεί πτυχίο3 2,84 1,20   3,23 1,10   

Άποψη για τη 
διαφορετικότητα των 
παιδιών από άλλες 
χώρες Μη χειρωνακτική 

δεν απαιτεί πτυχίο 4 
3,16 1,15   3,17 1,19   

*Ν1=229 *Ν2=10  *Ν3=132 *Ν4=143,  **Ν1=58, **Ν2=4, **Ν3=97, **Ν4=141 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 236, υπάρχει διαφορά ως προς τις απαντήσεις των 

παιδιών ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα στις δύο χώρες. Στον ελλαδικό χώρο 
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φαίνεται ότι μεταξύ των μέσων όρων των παιδιών σχετικά με το επάγγελμα πατέρα 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, κάτι που δεν παρατηρείται στα αποτελέσματα 

της Κύπρου. Ακόμη, σε δύο από τις τέσσερις ομάδες επαγγελμάτων στην Ελλάδα 

παρατηρούνται μέσοι όροι κάτω του 3, κάτι που δεν παρατηρείται στην Κύπρο. Η 

στατιστικά σημαντική διαφορά στα δεδομένα της Ελλάδας, σύμφωνα με την posthoc 

ανάλυση εντοπίζεται μεταξύ των μέσων όρων των παιδιών που δήλωσαν ότι ο πατέρας 

τους κάνει δουλειά που απαιτεί πτυχίο και αυτών που δήλωσαν ότι κάνει χειρωνακτική 

εργασία. 

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα της ανάλυσης για κάθε δήλωση του παράγοντα 

αυτού παρουσιάζονται στον πίνακα 237.  

 

Πίνακας 237: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων του παράγοντα "Άποψη για 

τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλες χώρες" ανά επάγγελμα πατέρα στις 

δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Εργασία πατέρα Mean SD F p Mean SD F p 

Χειρωνακτική 1 3,24 1,30 3,74 1,13 
Καμία 2 2,40 1,34 3,75 1,50 
Απαιτεί πτυχίο 3 2,96 1,33 3,50 1,19 

Τα παιδιά που 
έρχονται από άλλες 
χώρες είναι 
διαφορετικά  Μη χειρωνακτική 

δεν απαιτεί πτυχίο 4 
3,24 1,31 

 
2,66 

 
0,05 

3,42 1,35 

 
0,90 

 
0,43 

Χειρωνακτική 3,19 1,46 3,13 1,39 
Καμία 2,40 1,57 3,00 1,82 
Απαιτεί πτυχίο 2,73 1,44 2,95 1,44 

Τα παιδιά από άλλες 
χώρες έχουν 
διαφορετικές 
συνήθειες από εμάς Μη χειρωνακτική 

δεν απαιτεί πτυχίο 
3,08 1,39 

 
3,51 

 
0,02 

2,92 1,42 

 
0,31 

 
0,81 

*Ν1=229 *Ν2=10  *Ν3=132 *Ν4=143,  **Ν1=58, **Ν2=4, **Ν3=97, **Ν4=141 

 

Στον ελλαδικό χώρο σημειώνεται ότι και στις δύο δηλώσεις υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στους μέσους όρους ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα. Η διαφορά 

αυτή εντοπίζεται ανάμεσα στους μέσους όρους των παιδιών που δήλωσαν ότι ο πατέρας 

τους κάνει εργασία που απαιτεί πτυχίο και σε αυτά που δήλωσαν χειρωνακτική. Στην 

Κύπρο δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των 

δηλώσεων ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα.  
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4.4.2.4 Ερμηνεία αποτελεσμάτων Β’ μέρους ερωτηματολογίου για γηγενείς 

μαθητές/τριες σε Ελλάδα και Κύπρο ανά παράγοντα 

 

Σε αυτό το μέρος του ερωτηματολογίου μελετήθηκαν οι στάσεις και οι απόψεις των 

γηγενών παιδιών απέναντι στα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. Τα 

αποτελέσματα από τις δύο χώρες συζητούνται στο σημείο αυτό.  

 

4.4.2.4.1 Παράγοντας «Θετική Στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες» 

 

Ως προς τη θετική στάση προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, τα 

γηγενή παιδιά και στην Ελλάδα και στην Κύπρο παρουσιάζουν μέσους όρους κοντά στο 

3, δηλαδή δείχνουν μια μέτρια θετική στάση. Η μικρή αλλά στατιστικά σημαντική 

διαφορά που σημειώνεται στις δύο χώρες αφορά το ότι στην Κύπρο, ο μέσος όρος των 

γηγενών παιδιών είναι λίγο χαμηλότερος συγκριτικά τα γηγενή παιδιά στην Ελλάδα. 

Αυτό ίσως συμβαίνει λόγω του ότι η μετανάστευση αποτελεί ένα νεότερο φαινόμενο 

για την  Κύπρο συγκριτικά με την Ελλάδα, όπου τα γηγενή παιδιά πιθανόν να είναι πιο 

εξοικειωμένα στη συνύπαρξη με παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στο σχολικό 

χώρο.  

Το φύλο των γηγενών παιδιών δεν διαφοροποίησε τη θετική τους στάση απέναντι 

στα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες σε καμία από τις δύο χώρες. Η 

ουδέτερη προς θετική στάση προς τα παιδιά αυτά και από τα αγόρια και από τα 

κορίτσια στις δύο χώρες, ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι τα γηγενή παιδιά ήθελαν να 

ανταποκριθούν στις σύγχρονες επιταγές των ευρωπαϊκών κοινωνικών για επίδειξη 

αντιρατσιστικών στάσεων875. 

Η τάξη φοίτησης διαφοροποιεί και στις δύο χώρες τη θετική στάση προς τα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, με τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων να έχουν 

μικρότερους μέσους όρους και τη διαφορά στην Κύπρο να είναι και στατιστικά 

σημαντική. Ίσως η μεγαλύτερη ηλικία συνοδεύεται από μεγαλύτερη ταύτιση με την 

εθνική ομάδα και την ταυτόχρονη απόρριψη ό,τι μη συγγενικού προς αυτήν876, γι’ αυτό 

και παρατηρείται η διαφορά αυτή. 

Το επάγγελμα πατέρα σε καμία από τις δύο χώρες δεν διαφοροποίησε τη θετική 

στάση των γηγενών παιδιών προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. Τα 

αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα και με ευρήματα άλλων ερευνών, στις οποίες το 
 

875 Παυλοπούλου, Ι. (2004). Προκαταλήψεις και διακρίσεις. Στο ΙΜΕΠΟ, Τσαλίκογλου, Φ., & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο 
συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 45-56. 
876 Phinney, J. (1989). Stages of ethnic identity in minority group adolescents. Journal of Early Adolescence, 9, pp. 34-49 
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επάγγελμα των γονιών φάνηκε να μη διαφοροποιεί τις στάσεις των γηγενών προς τα 

άτομα πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων877. 

Τα αποτελέσματα αυτού του παράγοντα είναι σχεδόν ταυτόσημα στις δύο χώρες. Τα 

γηγενή παιδιά και στα δύο κοινωνικά πλαίσια επιδεικνύουν μέτρια θετική στάση προς 

τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες. Όμως, τα γηγενή παιδιά στην Κύπρο 

παρουσιάζουν λίγο μικρότερη θετική στάση που η διαφορά της είναι στατιστικά 

σημαντική από αυτήν των γηγενών παιδιών στην Ελλάδα.  

 

4.4.2.4.2 Παράγοντας «Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες» 

 

Στον παράγοντα αυτό, η συμπεριφορά των γηγενών παιδιών στις δύο χώρες είναι 

ταυτόσημη. Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα παρουσίασαν χαμηλή αρνητική στάση 

προς τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες. Βέβαια, ίσως η δηλώσεις για μη 

αρνητική στάση πιθανόν να μη σημαίνουν και την εκδήλωση ανάλογων 

συμπεριφορών878.  Και ο προβληματισμός αυτός τίθεται σε αυτό το σημείο, λόγω του 

ότι τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων δείχνουν μη αντίστοιχες συμπεριφορές με τις 

στάσεις που δηλώνουν τα παιδιά στα ερωτηματολόγια.  

Ταυτόσημα είναι τα αποτελέσματα στις δύο χώρες όσον αφορά και το πώς το φύλο 

διαφοροποιεί τη στάση προς τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες. Και στις 

δύο χώρες, τα αγόρια δηλώνουν αρνητικότερες στάσεις από τα κορίτσια με στατιστικά 

σημαντικές διαφορές. Τα αγόρια συνηθίζουν να εξωτερικεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό 

την εθνική τους ταυτότητα879 και σε αυτό ίσως οφείλεται η διαφορά αυτή. Τα 

αποτελέσματα είναι σύμφωνα και με άλλων ερευνών, ως προς το ότι τα αγόρια 

εμφανίζουν γενικότερα αρνητικότερες στάσεις προς τα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων, συγκριτικά με τα κορίτσια880,881. 

Η τάξη φοίτησης δεν διαφοροποιεί σε καμία από τις δύο χώρες τους μέσους όρους 

των παιδιών. Αυτό που φαίνεται να διαφοροποιεί σε αυτό τον παράγοντα τις στάσεις 

των παιδιών είναι το επάγγελμα που δήλωσαν ότι κάνει ο πατέρας τους.  

 
877 Dimakos, I., C. & Tasiopoulou, K. (2003). Attitudes Towards Migrants: what do Greek students think about their immigrant 
classmates? Intercultural Education, 14(3), pp. 307-316. 
878 Παυλοπούλου, Ι. (2004). Προκαταλήψεις και διακρίσεις. Στο ΙΜΕΠΟ, Τσαλίκογλου, Φ., & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ.). Ο 
συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 45-56 
879 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 461-469 
880 Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and Modern Racism and prejudice in a 
Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
881 Ring, J., & Morgentau, S. (2004). Intolerans. Antisemitiska, homofobiska, islamofobiska and invandrarfientliga tendenser bland 
unga. Vrottsforevyggande Radet. Στο Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and 
Modern Racism and prejudice in a Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
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Συγκεκριμένα, και στις δύο χώρες, τα παιδιά που δήλωσαν ότι ο πατέρας τους 

κάνει χειρωνακτική εργασία παρουσίασαν τις ψηλότερες αρνητικές στάσεις. Τα 

αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με αποτελέσματα άλλων ερευνών στις οποίες βρέθηκε 

ότι τα άτομα της εργατικής τάξης επιδεικνύουν αρνητικότερες στάσεις προς τα άτομα 

από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες882,883.  

Σε αυτό τον παράγοντα, τα γηγενή παιδιά στις δύο χώρες εμφανίζουν ταυτόσημα 

αποτελέσματα ως προς την αρνητική στάση προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων. Δηλώνουν χαμηλή αρνητική στάση, με το φύλο και το επάγγελμα πατέρα να 

τη διαφοροποιούν και στις δύο χώρες, με τον ίδιο τρόπο.  

 

4.4.2.4.3 Παράγοντας «Άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλες 

χώρες 

 

Στον παράγοντα αυτό, τα γηγενή παιδιά στις δύο χώρες εμφανίζουν μέσους όρους 

κοντά στο 3, κάτι που δείχνει ότι η άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες είναι ουδέτερη. Στην Κύπρο,  ο μέσος όρος είναι λίγο 

μεγαλύτερος απ’ ό,τι  στα γηγενή  παιδιά στην Ελλάδα, χωρίς η διαφορά όμως να είναι 

στατιστικά σημαντική. Η μικρή αυτή διαφορά, ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι η 

μετανάστευση στην Κύπρο είναι πιο πρόσφατο φαινόμενο απ’ ό,τι στην Ελλάδα. Λόγω 

αυτού,  ίσως τα παιδιά να μην έχουν συνηθίσει να συνυπάρχουν με άτομα που 

διαφέρουν σε μερικά στοιχεία από αυτά, όπως ισχύει πιθανόν στην Ελλάδα, η οποία 

αποτελεί χώρα υποδοχής μεταναστών για περισσότερα χρόνια συγκριτικά με την 

Κύπρο. 

 

4.4.3 Αποτελέσματα Β’ μέρους για παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

 

To μέρος αυτό του ερωτηματολογίου και στις δύο χώρες αφορούσε τα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων βασίζεται σε 

δείγμα 514 παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στον ελλαδικό χώρο και 300 

στον κυπριακό.  

 

 
882 Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and Modern Racism and prejudice in a 
Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
883 Ring, J., & Morgentau, S. (2004). Intolerans. Antisemitiska, homofobiska, islamofobiska and invandrarfientliga tendenser bland 
unga. Vrottsforevyggande Radet. Στο Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and 
Modern Racism and prejudice in a Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
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4.4.3.1 Μέσοι όροι και μεταβλητές παραγόντων 

 

Οι επτά παράγοντες που δημιουργήθηκαν στο μέρος αυτό του ερωτηματολογίου , σε 

Ελλάδα και Κύπρο, παρουσιάζουν μέσους όρους και τυπικές αποκλίσεις, όπως 

φαίνονται στον πίνακα 238.  

 

Πίνακας 238: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις παραγόντων Β' μέρους για παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων σε Ελλάδα και Κύπρο 

 
 ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ  

Παράγοντες Mean SD Mean SD p 

Π1: Συνήθειες χώρας προέλευσης 3,58 1,02 3,49 1,00 0,22 
Π2: Ταύτιση με χώρα υποδοχής 3,98 1,04 3,68 0,99 0,00 
Π3: Συνήθειες χώρας υποδοχής 3,92 0,88 3,73 1,03 0,01 
Π4: Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης 3,86 0,92 3,83 0,96 0,60 
Π5: Ελληνική γλώσσα 4,51 0,76 4,61 0,67 0,06 
Π6: Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής 2,36 1,19 2,23 1,16 0,12 
Π7: Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής 4,15 0,74 4,01 0,72 0,01 

    p<0,05 

 

Τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες και στις δύο χώρες διατηρούν σε 

μεγάλο βαθμό συνήθειες της χώρας προέλευσής τους, αφού παρουσιάζουν μέσους 

όρους 3,58 και 3,49 αντίστοιχα, χωρίς να παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά 

σε αυτούς.  

Η ταύτιση με τη χώρα υποδοχής και στις δύο χώρες είναι αρκετά μεγάλη. Στην 

Ελλάδα είναι λίγο μεγαλύτερη, αφού ο μέσος όρος είναι σχεδόν 4 (3,98), ενώ στην 

Κύπρο 3,68, με τη διαφορά σε αυτή την περίπτωση στις δύο χώρες να είναι στατιστικά 

σημαντική.  

Μεγαλύτερη είναι και η υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής από τα παιδιά 

στην Ελλάδα σε σύγκριση με την ίδια ομάδα παιδιών στην Κύπρο. Βέβαια, και στις δύο 

χώρες οι μέσοι όροι είναι αρκετά ψηλοί, αλλά υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. 

Η υποχρέωση που νιώθουν τα παιδιά προς τη χώρα προέλευσής τους είναι αρκετά 

μεγάλη και στις δύο χώρες της έρευνας, και ο μέσοι όροι τους σε Ελλάδα και Κύπρο 

είναι σχεδόν ταυτόσημοι (3,86 και 3,83 αντίστοιχα).  

Τον πιο ψηλό μέσο όρο σε σχέση με τους υπόλοιπους παράγοντες (πολύ κοντά στο 

πέντε) εμφανίζουν τα παιδιά  στον παράγοντα «Ελληνική γλώσσα» και στην Ελλάδα 

και στην Κύπρο.  
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Χαμηλότερη του τρία στην πενταβάθμια κλίμακα είναι η αρνητική πρόσληψη 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής και στις δύο χώρες, χωρίς την ύπαρξη στατιστικά 

σημαντικής διαφοράς.  

Η θετική πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα υποδοχής είναι αρκετά ψηλή και στην 

Ελλάδα και στην Κύπρο, αφού οι μέσοι όροι των παιδιών είναι άνω του 4 στην 

πενταβάθμια κλίμακα. Ο μέσος όρος στον ελλαδικό χώρο είναι λίγο μεγαλύτερος (4,15) 

από αυτόν στον κυπριακό (4,01), με τη διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική.  

Οι διαφορές των μέσων όρων στον κάθε παράγοντα εξετάζονται και όσον αφορά την 

ξεχωριστή χώρα προέλευσης του κάθε παιδιού, στον πίνακα 239. 

Στον πρώτο παράγοντα, ο οποίος αφορά τη διατήρηση συνηθειών της χώρας 

προέλευσης, παρατηρούνται και στις δύο χώρες μέσοι όροι μεγαλύτεροι του 3, δηλαδή 

αρκετά μεγάλη διατήρηση συνηθειών της χώρας προέλευσης. Και στην Ελλάδα και 

στην Κύπρο, το μικρότερο μέσο όρο συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες παρουσιάζουν 

τα παιδιά από τη Γεωργία. Στην Ελλάδα, τον ψηλότερο μέσο όρο σε αυτό τον 

παράγοντα έχουν τα παιδιά από τη Βουλγαρία, ενώ στην Κύπρο τα παιδιά από κάποια 

ευρωπαϊκή χώρα. Και στις δύο χώρες υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους 

μέσους όρους των παιδιών σε αυτό τον παράγοντα ανάλογα με τη χώρα προέλευσης. 

Στην Ελλάδα, η στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίζεται στους μέσους όρους των 

παιδιών από τη Γεωργία με τα παιδιά από κάποια Άλλη χώρα. Στην Κύπρο, η 

στατιστικά σημαντική διαφορά εμφανίζεται μεταξύ των παιδιών της πρώην ΕΣΣΔ με τα 

παιδιά της Γεωργίας και μεταξύ Γεωργίας και κάποιας ευρωπαϊκής χώρας.  

Όσον αφορά το δεύτερο παράγοντα, δηλαδή την ταύτιση με τη χώρα υποδοχής, και 

στις δύο χώρες της έρευνας υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους 

όρους των παιδιών ανάλογα με τη χώρα καταγωγής τους. Στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη 

ταύτιση με τη χώρα υποδοχής έχουν τα παιδιά από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ενώ τη 

μικρότερη, τα παιδιά από κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Η στατιστικά σημαντική διαφορά 

εντοπίζεται μεταξύ των παιδιών που κατάγονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής 

ένωσης με τα παιδιά που έχουν αλβανική καταγωγή. Στην Κύπρο, το μεγαλύτερο μέσο 

όρο στον παράγοντα αυτό σημειώνουν τα παιδιά από τη Βουλγαρία, ενώ το 

χαμηλότερο, τα παιδιά από τη Γεωργία. Η στατιστικά σημαντική διαφορά βρίσκεται 

ανάμεσα στους μέσους όρους των παιδιών από τη Γεωργία με τις: Βουλγαρία, 

Ρουμανία, ευρωπαϊκή και Άλλη.  
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Πίνακας 239: Μέσοι όροι παραγόντων για την κάθε συγκεκριμένη χώρα 

προέλευσης 

 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ* ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ** 

Παράγοντες Χώρες  Mean SD F p Χώρες Mean SD F p 

Αλβανία 1 3,58 0,97    
Πρώην ΕΣΣΔ 

2 
3,59 1,08 Πρώην ΕΣΣΔ 

2 
3,73 0,75 

Γεωργία 3 3,09 1,22 Γεωργία 3 3,16 1,07 
Βουλγαρία 4 4,03 1,00 Βουλγαρία 4 3,62 0,89 
Ρουμανία 5 3,65 1,02 Ρουμανία 5 3,55 1,01 
Ευρωπαϊκή 6 3,70 0,88 Ευρωπαϊκή 6 3,84 1,05 

 
 
Π1 

Άλλη 7 3,80 1,01 

 
 

2,32 

 
 

0,03 

Άλλη 7 3,49 0,91 

 
 

4,18 

 
 

0,00 

Αλβανία 3,91 1,00    
Πρώην ΕΣΣΔ 4,38 0,98 Πρώην ΕΣΣΔ 3,59 1,01 
Γεωργία 4,22 0,73 Γεωργία 3,20 0,97 
Βουλγαρία 3,81 0,65 Βουλγαρία 4,08 0,76 
Ρουμανία 3,80 0,91 Ρουμανία 4,06 1,07 
Ευρωπαϊκή 3,75 1,37 Ευρωπαϊκή 3,88 0,84 

 
 
Π2 

Άλλη 3,84 0,84 

 
 

2,90 

 
 

0,01 

Άλλη 4,06 0,84 

 
 

9,40 

 
 

0,00 

Αλβανία 3,96 0,89    
Πρώην ΕΣΣΔ 4,11 0,72 Πρώην ΕΣΣΔ 3,46 1,10 
Γεωργία 4,07 0,74 Γεωργία 3,90 0,83 
Βουλγαρία 3,72 0,73 Βουλγαρία 4,00 0,73 
Ρουμανία 3,96 0,73 Ρουμανία 4,06 0,89 
Ευρωπαϊκή 3,93 1,10 Ευρωπαϊκή 3,23 1,29 

 
 
Π3 

Άλλη 3,42 0,98 

 
 

3,63 

 
 

0,00 

Άλλη 3,89 0,95 

 
 

4,92 

 
 

0,00 

Αλβανία 3,79 0,94    
Πρώην ΕΣΣΔ 3,81 1,00 Πρώην ΕΣΣΔ 3,93 0,80 
Γεωργία 4,00 0,86 Γεωργία 3,80 0,95 
Βουλγαρία 4,15 0,91 Βουλγαρία 3,78 0,84 
Ρουμανία 4,30 0,53 Ρουμανία 3,81 1,15 
Ευρωπαϊκή 4,05 0,90 Ευρωπαϊκή 3,81 1,03 

 
 
Π4 

Άλλη 4,11 0,74 

 
 

1,78 

 
 

0,10 

Άλλη 3,82 1,01 

 
 

0,13 

 
 

0,98 

Αλβανία 4,47 0,82    
Πρώην ΕΣΣΔ 4,69 0,56 Πρώην ΕΣΣΔ 4,45 0,75 
Γεωργία 4,62 0,54 Γεωργία 4,70 0,63 
Βουλγαρία 4,60 0,68 Βουλγαρία 4,52 0,59 
Ρουμανία 4,50 0,40 Ρουμανία 4,75 0,52 
Ευρωπαϊκή 4,41 1,20 Ευρωπαϊκή 4,56 0,70 

 
 
Π5 

Άλλη 4,50 0,69 

 
 

0,83 

 
 

0,54 

Άλλη 4,62 0,70 

 
 

1,10 

 
 

0,35 

Αλβανία 2,37 1,18    
Πρώην ΕΣΣΔ 2,29 1,11 Πρώην ΕΣΣΔ 2,20 1,23 
Γεωργία 2,05 1,11 Γεωργία 2,32 1,13 
Βουλγαρία 2,53 1,46 Βουλγαρία 2,35 1,19 
Ρουμανία 2,55 1,25 Ρουμανία 2,07 1,33 
Ευρωπαϊκή 2,00 1,26 Ευρωπαϊκή 2,16 1,14 

 
 
Π6 

Άλλη 2,54 1,28 

 
 

0,84 

 
 

0,53 

Άλλη 2,17 1,15 

 
 

0,30 

 
 

0,91 

Αλβανία 4,11 0,77    
Πρώην ΕΣΣΔ 4,14 0,77 Πρώην ΕΣΣΔ 3,90 0,74 
Γεωργία 4,08 0,76 Γεωργία 4,12 0,65 
Βουλγαρία 4,15 0,56 Βουλγαρία 3,96 0,76 
Ρουμανία 4,23 0,72 Ρουμανία 4,13 0,99 
Ευρωπαϊκή 4,50 0,78 Ευρωπαϊκή 3,95 0,62 

 
 
Π7 

Άλλη 4,40 0,50 

 
 

1,42 

 
 

0,20 

Άλλη 3,95 0,77 

 
 

0,95 

 
 

0,44 

*N1=335 ,* N2=60, *N3=37, *N4=15,* N5=10, *N6=6,* N7=51 

**Ν1=0, **Ν2=44, **Ν3=96, **Ν4=17, **Ν5=20, **Ν6=53, **Ν7=70  
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Στον τρίτο παράγοντα που αφορά την υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής, 

στον ελλαδικό χώρο, το μεγαλύτερο μέσο όρο εμφανίζουν τα παιδιά με καταγωγή 

χώρες της πρώην ΕΣΣΔ και στην Κύπρο, τα παιδιά με καταγωγή από τη Ρουμανία. Τη 

μικρότερη υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής παρουσιάζουν στην Ελλάδα τα 

παιδιά με καταγωγή κάποια Άλλη χώρα, και στην Κύπρο, τα παιδιά από κάποια 

ευρωπαϊκή χώρα. Η στατιστικά σημαντική διαφορά  ανάλογα με τη χώρα προέλευσης 

στον ελλαδικό χώρο εντοπίζεται μεταξύ των παιδιών Αλβανίας – Άλλης, πρώην ΕΣΣΔ 

– Άλλης, Γεωργίας – Άλλης. Στην Κύπρο, μεταξύ των παιδιών Γεωργίας – ευρωπαϊκής 

και ευρωπαϊκής με Ρουμανία και Άλλη χώρα.  

Η υποχρέωση που νιώθουν τα παιδιά προς τη χώρα προέλευσης (Π4) φαίνεται και 

στις δύο χώρες να είναι αρκετά μεγάλη, αφού έχουν μέσους όρους άνω του 3,5. Στον 

ελλαδικό χώρο, δε, κάποια παιδιά (από Γεωργία, Βουλγαρία, Ρουμανία, ευρωπαϊκή και 

Άλλη χώρα) εμφανίζουν μέσους όρους άνω του 4, κάτι που δεν παρατηρείται στα 

δεδομένα της Κύπρου, όπου καμία ομάδα παιδιών δεν έχει μέσο όρο άνω του 4. 

Επιπρόσθετα, σε καμία από τις δύο χώρες δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στους μέσους όρους ανάλογα με τη χώρα καταγωγής σε αυτό τον παράγοντα.  

Στον παράγοντα «Ελληνική γλώσσα», όλες οι ομάδες παιδιών και στις δύο χώρες 

παρουσιάζουν ψηλούς μέσους όρους, κοντά στο πέντε, που ήταν η ανώτατη επιλογή 

στο ερωτηματολόγιο. Επιπλέον, σε καμία από τις δύο χώρες δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάλογα με τη συγκεκριμένη χώρα καταγωγής για τον παράγοντα 

αυτό.  

Η αρνητική πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα υποδοχής (Π6) φαίνεται και στις 

δύο χώρες να είναι μικρή (κάτω του 3) σε όλες τις ομάδες παιδιών. Ακόμη, ούτε στην 

Ελλάδα ούτε στην Κύπρο παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα 

στους μέσους όρους για τον παράγοντα αυτό.  

Η  θετική πρόσληψη των συνθηκών στις χώρες υποδοχής (Π7) σημειώνεται να είναι 

αρκετά μεγάλη και στις δύο χώρες, αφού στην Ελλάδα οι μέσοι όροι κυμαίνονται από 

4,08 έως 4,50 και στην Κύπρο από 3,90 έως 4,13, χωρίς να υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές.  

 

4.4.3.2 Σύγκριση μέσων όρων των συγκεκριμένων μεταβλητών των παραγόντων 

 

Ο κάθε παράγοντας αποτελείται από συγκεκριμένο αριθμό δηλώσεων. Οι μέσοι όροι 

και οι τυπικές αποκλίσεις των δηλώσεων του κάθε παράγοντα παρουσιάζονται στον 

πίνακα 240.  
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Πίνακας 240: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις όλων των δηλώσεων του μέρους 

Β' για παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων σε Ελλάδα και Κύπρο 

 
 ΕΛΛΑΔΑ  ΚΥΠΡΟΣ 

 Mean SD Mean SD 
Συνήθειες χώρας προέλευσης     
Ξέρω τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου 3,97 1,34 3,89 1,39 
Με την οικογένειά μου μιλώ τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου 3,79 1,40 3,58 1,44 
Βλέπω τηλεόραση της χώρας των γονιών μου 3,20 1,64 3,45 1,57 
Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τη γλώσσα των γονιών μου 4,19 1,21 4,10 1,23 
Ακούω μουσική της χώρας των γονιών μου 3,54 1,52 3,52 1,54 
Πηγαίνω στη χώρα των γονιών μου 3,84 1,39 3,49 1,59 
Προτιμώ να μιλώ τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου με τους 
φίλους μου από την ίδια χώρα 

3,66 1,45 3,60 1,48 

Διαβάζω περιοδικά της χώρας των γονιών μου 2,47 1,59 2,33 1,50 
Ταύτιση με χώρα υποδοχής     
Είμαι περήφανος που ζω στην Ελλάδα/Κύπρο 4,06 1,24 3,75 1,28 
Είμαι ευχαριστημένος με τη ζωή μου στην Ελλάδα/Κύπρο 4,17 1,14 3,92 1,19 
Νιώθω ότι είμαι Έλληνας/Κύπριος 3,23 1,54 2,90 1,54 
Είναι σημαντικό να ξέρω την ιστορία της Ελλάδας/ Κύπρου 4,44 0,97 4,17 1,13 
Συνήθειες χώρας υποδοχής     
Ακούω ελληνική μουσική 4,20 1,29 3,75 1,41 
Βλέπω ελληνική/κυπριακή τηλεόραση 4,54 0,98 3,99 1,29 
Στο σπίτι με την οικογένειά μου μιλώ ελληνικά 3,43 1,46 3,57 1,38 
Διαβάζω ελληνικά περιοδικά 3,95 1,38 3,63 1,48 
Προτιμώ να μιλώ ελληνικά με τους φίλους από τη χώρα των γονιών 
μου 

3,49 1,51 3,48 1,46 

Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης     
Νιώθω άνετα να μιλώ στους άλλους για τη χώρα των γονιών μου 3,85 1,30 3,74 1,33 
Πρέπει να ξέρω πράγματα για τη χώρα των γονιών μου 4,39 1,98 4,31 1,02 
Γνωρίζω την ιστορία της χώρας των γονιών μου 3,35 1,48 3,43 1,40 
Ελληνική γλώσσα     
Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τα ελληνικά 4,65 0,80 4,63 0,77 
Ξέρω την ελληνική γλώσσα  4,37 1,00 4,60 0,81 
Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής     
Τα παιδιά από την Ελλάδα/Κύπρο λένε άσχημα πράγματα για μένα 
επειδή είμαι από άλλη χώρα 

2,09 1,43 1,96 1,35 

Τα παιδιά στην Ελλάδα/Κύπρο πιστεύουν ότι είμαι διαφορετικός 2,62 1,54 2,50 1,44 
Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής     
Οι δάσκαλοι στο σχολείο συμπαθούν τα παιδιά που είναι από άλλη 
χώρα 

4,30 1,07 4,12 1,13 

Τα παιδιά στην Ελλάδα/Κύπρο συμπαθούν τα παιδιά από άλλη χώρα 3,53 1,26 3,33 1,18 
Είμαι περήφανος για τη χώρα των γονιών μου 4,61 0,84 4,59 0,83 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 240, στον παράγοντα που αφορά τη διατήρηση 

συνηθειών της χώρας προέλευσης, σε όλες τις δηλώσεις και στις δύο χώρες υπάρχουν 

αρκετά ψηλοί μέσοι όροι, εξαιρουμένης της δήλωσης «Διαβάζω περιοδικά της χώρας 

των γονιών μου». Τον ψηλότερο μέσο όρο και στην Ελλάδα και στην Κύπρο τα παιδιά 

τον εμφανίζουν στη δήλωση «Είναι σημαντικό να ξέρω τη γλώσσα των γονιών μου», με 

μέσους όρους 4,19 και 4,10 αντίστοιχα. Σε γενικές γραμμές καταγράφεται ότι και στις 

δύο χώρες υποδοχής, τα παιδιά διατηρούν σε αρκετά μεγάλο βαθμό συνήθειες τις 

χώρας προέλευσής τους (γλώσσα, τηλεόραση, μουσική).  

Στον παράγοντα «Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής» και στις δύο χώρες, στις τρεις από 

τις τέσσερις δηλώσεις που ομαδοποιούνται σε αυτόν, υπάρχουν αρκετά ψηλοί μέσοι 
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όροι, κάτι που δείχνει αρκετά μεγάλη ταύτιση. Βέβαια, σε όλες τις δηλώσεις του 

παράγοντα αυτού, παρατηρείται ότι στην Ελλάδα, τα παιδιά εμφανίζουν μεγαλύτερους 

μέσους όρους απ’ ότι τα αντίστοιχα παιδιά στην Κύπρο, που δηλώνουν μικρότερη 

ταύτιση με τη χώρα αυτή. Επιπρόσθετα, και στις δύο χώρες, τα παιδιά σημειώνουν τους 

χαμηλότερους μέσους όρους τους με αρκετή διαφορά από τις άλλες δηλώσεις του 

παράγοντα αυτού, στη δήλωση «Νιώθω ότι είμαι Έλληνας/Κύπριος».  Ο μέσος όρος σε 

αυτή τη δήλωση είναι  μόλις λίγο πάνω από τρία στην Ελλάδα (3,23) και έχει μεγάλη 

τυπική απόκλιση (1,54) που δείχνει μεγάλη διακύμανση στις δηλώσεις των παιδιών, 

καθώς και στην Κύπρο είναι κάτω του 3 (2,90) και έχει τυπική απόκλιση 1,54, δηλαδή 

σε αυτή τη δήλωση τα παιδιά δηλώνουν από χαμηλή μέχρι αρνητική ταύτιση στις δύο 

χώρες.  

Τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες φαίνεται να υιοθετούν σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό συνήθειες των χωρών υποδοχής τους, αφού και στην Ελλάδα και στην 

Κύπρο σημειώνουν αρκετά ψηλούς μέσους όρους. Σχεδόν σε όλες τις δηλώσεις 

(εξαιρουμένης της δήλωσης Στο σπίτι με την οικογένειά μου μιλώ ελληνικά) τα παιδιά 

στον ελλαδικό χώρο εμφανίζουν ψηλότερους μέσους όρους από παιδιά στον κυπριακό.  

Η υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης είναι αρκετά μεγάλη, αφού σε όλες τις 

δηλώσεις του παράγοντα αυτού εμφανίζονται μέσοι όροι άνω του 3,43 και στις δύο 

χώρες. Το μεγαλύτερο μέσο όρο και στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο τα παιδιά τον 

παρουσιάζουν στη δήλωση «Πρέπει να ξέρω πράγματα για τη χώρα των γονιών μου», 

που και στις δύο περιπτώσεις, ξεπερνά το τέσσερα στην πενταβάθμια κλίμακα.  

Ταυτόσημη είναι η συμπεριφορά των παιδιών σε Ελλάδα και Κύπρο στις δηλώσεις 

του παράγοντα «Ελληνική γλώσσα». Εμφανίζουν πολύ ψηλούς μέσους όρους (κοντά 

στο πέντε), κάτι που δείχνει ότι γι’ αυτά τα παιδιά η γνώση και η χρήση της ελληνικής 

γλώσσας θεωρείται αναγκαία και σημαντική.  

Ο παράγοντας που περιλαμβάνει τις δηλώσεις οι οποίες αφορούν την αρνητική 

πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα υποδοχής είναι αυτός που και στις δύο χώρες της 

έρευνας παρουσίασε τους χαμηλότερους μέσους όρους (κάτω του τρία). 

Τέλος, η θετική πρόσληψη των συνθηκών είναι αρκετά μεγάλη και στις δύο χώρες, 

δεδομένων των ψηλών μέσων όρων που έχουν τα παιδιά στις δηλώσεις του παράγοντα 

αυτού.  
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4.4.3.3 Ανεξάρτητες μεταβλητές και παράγοντες 

 

Η χώρα γέννησης των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, το φύλο, η 

τάξη φοίτησης, το επάγγελμα πατέρα και τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο είναι οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές που μελετούνται για τις δύο χώρες της έρευνας.  

 

4.4.3.3.1 Ανεξάρτητη μεταβλητή «χώρα γέννησης» 

 

Η χώρα γέννησης εξετάζεται στο πώς πιθανόν διαφοροποιεί τις δηλώσεις των 

παιδιών στο σημείο αυτό. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τον παράγοντα που 

αφορά τη διατήρηση συνηθειών της χώρας προέλευσης παρουσιάζονται στον πίνακα  

241.  

 

Πίνακας 241: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Συνήθειες της χώρας προέλευσης" ανά 

χώρα γέννησης σε Ελλάδα και Κύπρο 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

 Χώρα γέννησης Meαn SD t p Mean SD t p 

Ελλάδα  / Κύπρος  1 3,29 1,08 -5,00 0,00 3,44 1,01 -0,68 0,49 Συνήθειες χώρας 
προέλευσης Άλλη 2 3,76 0,94   3,53 1,00   

*N1=195, *N2=319 , **Ν1=121 **Ν2=179 

 

Και στις δύο χώρες, τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα προέλευσης έχουν 

ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες υποδοχής. Στον 

ελλαδικό χώρο, η διαφορά στους μέσους όρους είναι στατιστικά σημαντική. Κάτι 

αντίστοιχο δεν παρατηρείται στην Κύπρο. Αναλυτικά, ο διαφορές στους μέσους όρους 

της κάθε δήλωσης του παράγοντα αυτού σχετικά με τη χώρα γέννησης, παρουσιάζονται 

στον πίνακα 242. 

Σε όλες τις δηλώσεις του παράγοντα «Συνήθειες της χώρας προέλευσης» στην 

Ελλάδα, εξαιρουμένης της δήλωσης «Διαβάζω περιοδικά της χώρας των γονιών μου», 

τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα έχουν μεγαλύτερους μέσους όρους από τα 

παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, με τις διαφορές τους να είναι στατιστικά 

σημαντικές. Στην περίπτωση της Κύπρου, σε καμία από τις δηλώσεις του παράγοντα 

αυτού δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. 
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Πίνακας 242: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Συνήθειες της χώρας 

προέλευσης" ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Χώρα γέννησης Mean SD t p Mean SD t p 

Ελλάδα / Κύπρος 1 3,55 1,50 3,76 1,42 -1,32 0,18 Ξέρω τη γλώσσα της 
χώρας των γονιών 
μου 
 

Άλλη  2 4,22 1,17 
-5,34 0,00 

3,97 1,37   

 Ελλάδα / Κύπρος 3,35 1,54 3,46 1,50 -1,19 0,23 Με την οικογένειά 
μου μιλώ τη γλώσσα 
της χώρας των 
γονιών μου 

Άλλη 4,06 1,24 
-5,42 0,00 

3,66 1,39   

Ελλάδα / Κύπρος 3,01 1,65 -2,07 0,04 3,30 1,56 -1,30 0,19 Βλέπω τηλεόραση 
της χώρας των 
γονιών μου 
 

Άλλη 3,32 1,63   3,54 1,57   

Ελλάδα / Κύπρος 3,94 1,39 4,09 1,20 -0,08 0,93 Είναι σημαντικό να 
μιλώ καλά τη 
γλώσσα των γονιών 
μου 

Άλλη 4,34 1,06 
-3,43 0,00 

4,11 1,26   

Ελλάδα / Κύπρος 3,23 1,59 3,52 1,56 0,01 0,99 Ακούω μουσική της 
χώρας των γονιών 
μου 
 

Άλλη 3,72 1,45 
-3,50 0,00 

3.51 1,53   

Ελλάδα / Κύπρος 3,54 1,50 3,56 1,60 0,58 0,56 Πηγαίνω στη χώρα 
των γονιών μου Άλλη 4,02 1,28 

-3,67 0,00 
3,45 1,58   

Ελλάδα / Κύπρος 3,36 1,52 3,53 1,55 -0,63 0,52 Προτιμώ να μιλώ τη 
γλώσσα της χώρας 
των γονιών μου με 
τους φίλους μου από 
την ίδια χώρα 

Άλλη 3,84 1,37 
-3,60 0,00 

3,64 1,44   

Ελλάδα / Κύπρος 2,34 1,56 2,34 1,52 0,13 0,89 Διαβάζω περιοδικά 
της χώρας των 
γονιών μου 

Άλλη 2,55 1,61 
-1,45 0,14 

2,32 1,50   

*N1=195, *N2=319 , **Ν1=121 **Ν2=179 

 

Για τον παράγοντα «Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής», τα αποτελέσματα στις δύο 

χώρες, παρουσιάζονται στον πίνακα 243. 

 

Πίνακας 243: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής" 

ανάλογα με τη χώρα γέννησης σε Ελλάδα και Κύπρο 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

 Χώρα γέννησης Mean SD t p Mean SD t p 

Ελλάδα  / Κύπρος  1 4,17 0,98 3,69 0,00 4,14 0,82 7,35 0,00 Ταύτιση με τη 
χώρα υποδοχής Άλλη 2 3,86 0,90   3,37 0,97   

*N1=195, *N2=319 , **Ν1=121 **Ν2=179 

 

Η ταύτιση με τη χώρα υποδοχής, και στις δύο χώρες, είναι μεγαλύτερη για τα παιδιά 

που γεννήθηκαν σε αυτήν. Τουτέστιν, τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή την 
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Κύπρο αντίστοιχα, εμφανίζουν ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά που 

γεννήθηκαν σε άλλες χώρες, με τις διαφορές και στις δύο χώρες να είναι στατιστικά 

σημαντικές. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και στην αναλυτική παρουσίαση όλων των 

δηλώσεων του παράγοντα αυτού, όπως σημειώνεται στον πίνακα 244. 

Σε όλες τις δηλώσεις του παράγοντα της ταύτισης με τη χώρα υποδοχής, και στις δύο 

χώρες, παρατηρείται ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν σε αυτήν (Ελλάδα ή Κύπρο) έχουν 

μεγαλύτερους μέσους όρους από τα παιδιά που γεννήθηκαν σε μια άλλη χώρα. Στην 

περίπτωση της Κύπρου, σε όλες τις δηλώσεις η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική, 

ενώ στην Ελλάδα στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει μόνο στη δήλωση «Νιώθω 

ότι είμαι Έλληνας». Στη δήλωση αυτή, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, παρατηρείται 

να υπάρχει η μεγαλύτερη διαφορά στους μέσους όρους των παιδιών σε σχέση με όλες 

τις δηλώσεις, με τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες καταγωγής τους,  και στις δύο 

χώρες, να παρουσιάζουν μέσους όρους κάτω του τρία.  

 

Πίνακας 244: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Ταύτιση με τη χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Χώρα γέννησης Mean SD t p Mean SD t p 

Ελλάδα / Κύπρος 
1 

4,19 1,24 4,11 1,13 4,20 0,00 Είμαι περήφανος που 
ζω στην Ελλάδα / 
Κύπρο Άλλη  2 3,99 1,23 

1,81 0,07 

3,51 1,32   

Ελλάδα / Κύπρος 4,25 1,13 4,11 1,11 2,35 0,02 Είμαι ευχαριστημένος 
από τη ζωή μου στην 
Ελλάδα/Κύπρο 

Άλλη 4,11 1,15 
1,31 0,18 

3,78 1,22   

Ελλάδα / Κύπρος 3,80 1,48 3,90 1,25 10,98 0,00 Νιώθω ότι είμαι 
Έλληνας/Κύπριος Άλλη 2,89 1,48 

6,72 0,00 
2,22 1,33   

Ελλάδα / Κύπρος 4,44 1,05 4,44 0,90 3,70 0,00 Είναι σημαντικό να 
ξέρω την ιστορία της 
Ελλάδας/Κύπρου 

Άλλη 4,44 0,93 
0,04 0,96 

3,98 1,23   

*N1=195, *N2=319 , **Ν1=121 **Ν2=179 

 

Όσον αφορά την υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής σε σχέση με τη χώρα 

γέννησης των παιδιών σε Ελλάδα και Κύπρο, τα αποτελέσματα καταγράφονται στον 

πίνακα 245.  
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Πίνακας 245: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Συνήθειες χώρας υποδοχής" ανάλογα 

με τη χώρα γέννησης σε Ελλάδα και Κύπρο 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

 Χώρα γέννησης Mean SD t p Mean SD t p 

Ελλάδα  / Κύπρος  1 4,02 0,98 1,82 0,07 3,92 1,05 2,59 0,01 Συνήθειες  χώρας 
υποδοχής Άλλη 2 3,86 0,81   3,61 1,00   

*N1=195, *N2=319 , **Ν1=121 **Ν2=179 

 

Η υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση που 

τα παιδιά γεννιούνται σε αυτήν. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τα παιδιά που 

γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής εμφανίζουν ψηλότερο μέσο όρο από τα παιδιά που 

γεννήθηκαν στη χώρα καταγωγής. Βέβαια, μόνο στην περίπτωση της Κύπρου η 

διαφορά είναι στατιστικά σημαντική. Στον πίνακα 246 παρουσιάζεται η διαφορά των 

μέσων όρων ανάλογα με τη χώρα γέννησης σε όλες τις δηλώσεις του παράγοντα. 

 

Πίνακας 246: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Συνήθειες της χώρας 

υποδοχής" ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Χώρα γέννησης Mean SD t p Mean SD t p 
Ελλάδα / Κύπρος 1 4,09 1,42 3,65 1,49 -0,95 0,33 Ακούω ελληνική 

μουσική Άλλη  2 4,26 1,20 
-1,45 0,14 

3,81 1,35   

 Ελλάδα / Κύπρος 4,38 1,18 4,25 1,17 2,97 0,00 Βλέπω 
ελληνική/κυπριακή 
τηλεόραση 

Άλλη 4,63 0,82 
-2,61 0,09 

3,82 1,34   

Ελλάδα / Κύπρος 3,84 1,38 4,02 1,20 5,01 0,00 Στο σπίτι με την 
οικογένειά μου μιλώ 
ελληνικά 

Άλλη 3,19 1,45 
5,03 0,00 

3,26 1,40   

Ελλάδα / Κύπρος 4,00 1,42 3,76 1,48 1,25 0,21 Διαβάζω ελληνικά 
περιοδικά Άλλη 3,93 1,35 

0,59 0,55 
3,54 1,48   

Ελλάδα / Κύπρος 3,77 1,43 3,36 1,52 -1,16 0,24 Προτιμώ να μιλώ 
ελληνικά με τους 
φίλους από τη χώρα 
των γονιών μου 

Άλλη 3,31 1,53 
3,42 0,00 

3,56 1,41   

*N1=195, *N2=319 , **Ν1=121 **Ν2=179 

 

Στις δύο χώρες της έρευνας, σε μερικές δηλώσεις υπάρχουν παρόμοια αποτελέσματα 

και σε άλλες όχι. Στις δηλώσεις «Ακούω ελληνική μουσική» και «Διαβάζω ελληνικά 

περιοδικά» παρατηρείται η μη ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς στους μέσους 

όρους των παιδιών ανάλογα με τη χώρα γέννησης, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 

Επιπλέον, στη δήλωση «Στο σπίτι με την οικογένειά μου μιλώ ελληνικά», και στις δύο 

χώρες, μεγαλύτερο μέσο όρο έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν σε αυτές, με τη διαφορά 
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τους από τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλες χώρες να είναι στατιστικά σημαντική. Στη 

δήλωση «Βλέπω ελληνική/κυπριακή τηλεόραση», στην περίπτωση της Ελλάδας δεν 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων των παιδιών, 

κάτι που συμβαίνει στην περίπτωση της Κύπρου. Τέλος, στη δήλωση «Προτιμώ να 

μιλώ ελληνικά με τους φίλους από τη χώρα των γονιών μου», στην Ελλάδα,  τα παιδιά 

που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής εμφανίζουν ψηλότερο μέσο όρο από τα παιδιά που 

γεννήθηκαν στη χώρα καταγωγής με στατιστικά σημαντική διαφορά, κάτι που δεν 

παρατηρείται στα αποτελέσματα της Κύπρου.  

Για τον παράγοντα «Υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης» ανάλογα με τη χώρα 

γέννησης, τα αποτελέσματα σημειώνονται στον πίνακα 247.  

 

Πίνακας 247: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης" 

ανάλογα με τη χώρα γέννησης σε Ελλάδα και Κύπρο 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

 Χώρα γέννησης Mean SD t p Mean SD t p 

Ελλάδα  / Κύπρος  1 3,75 0,97 -2,12 0,03 3,76 1,01 -0,97 0,92 Υποχρέωση στη 
χώρα 
προέλευσης 

Άλλη 2 3,93 0,78   3,87 0,93   

     *N1=195, *N2=319 , **Ν1=121 **Ν2=179 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 245, και στις δύο χώρες, τα παιδιά που γεννήθηκαν στη 

χώρα καταγωγής έχουν ψηλότερο μέσο όρο από τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες 

υποδοχής. Στην Ελλάδα, η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική, ενώ στην Κύπρο 

όχι.  

Οι διαφορές στους μέσους όρους ανάλογα με τη χώρα γέννησης για την κάθε 

δήλωση του παράγοντα αυτού εμφανίζονται στον πίνακα 248. 

Στις δηλώσεις «Νιώθω άνετα να μιλώ στους άλλους για τη χώρα των γονιών μου» 

και «Γνωρίζω την ιστορία της χώρας των γονιών μου» δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των δύο ομάδων παιδιών και στις δύο χώρες. 

Στη δήλωση «Πρέπει να ξέρω πράγματα για τη χώρα των γονιών μου», και στις δύο 

χώρες, ψηλότερο μέσο όρο έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα καταγωγής. 

Αυτή η διαφορά όμως, μόνο στην περίπτωση της Ελλάδας είναι στατιστικά σημαντική.  
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Πίνακας 248: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Υποχρέωση στη χώρα 

προέλευσης" ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Χώρα γέννησης Mean SD t p Mean SD t p 

Ελλάδα/ Κύπρος 1 3,83 1,27 3,77 1,30 0,32 0,74 Νιώθω άνετα να 
μιλώ στους άλλους 
για τη χώρα των 
γονιών μου 

Άλλη  2 3,86 1,32 
-0,22 0,82 

3,72 1,36   

Ελλάδα / Κύπρος 4,18 1,13 4,19 1,13 -1,59 0,11 Πρέπει να ξέρω 
πράγματα για τη 
χώρα των γονιών 
μου 

Άλλη 4,51 0,86 
-3,47 0,00 

4,39 0,94   

Ελλάδα / Κύπρος 3,24 1,55 3,32 1,41 -1,12 0,26 Γνωρίζω την 
ιστορία της χώρας 
των γονιών μου 

Άλλη 3,43 1,43 
-1,42 0,15 

3,50 1,39   

*N1=195, *N2=319 , **Ν1=121 **Ν2=179 

 

Η διαφοροποίηση στους μέσους όρους των παιδιών ανάλογα με τη χώρα γέννησης  

στον παράγοντα «Ελληνική γλώσσα» παρουσιάζεται στον πίνακα 249. 

 

Πίνακας 249: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Ελληνική γλώσσα" ανάλογα με τη 

χώρα γέννησης σε Ελλάδα και Κύπρο 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

 Χώρα γέννησης Mean SD t p Mean SD t p 

Ελλάδα/Κύπρος  1 4,55 0,84 0,92 0,35 4,76 0,52 3,24 0,00 Ελληνική γλώσσα 
Άλλη 2 4,49 0,69   4,52 0,74   

*N1=195, *N2=319 , **Ν1=121 **Ν2=179 

 

Τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες υποδοχής έχουν ψηλότερο μέσο όρο από τα 

παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα καταγωγής στον παράγοντα αυτό. Η διαφορά όμως 

είναι στατιστικά σημαντική μόνο στην περίπτωση των αποτελεσμάτων της Κύπρου. 

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα στην κάθε δήλωση του παράγοντα αυτού φαίνονται στον 

πίνακα 250. 

Στην περίπτωση της Κύπρου, και στις δύο δηλώσεις, τα παιδιά που γεννήθηκαν στη 

χώρα υποδοχής σημειώνουν ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά που γεννήθηκαν 

στη χώρα καταγωγής και οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές. Στην Ελλάδα, μόνο 

στη δήλωση «Ξέρω την ελληνική γλώσσα» η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική.  
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Πίνακας 250: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Ελληνική γλώσσα" 

ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Χώρα γέννησης Mean SD t p Mean SD t p 

Ελλάδα/Κύπρος 1 4,61 0,90 4,72 0,61 1,91 0,05 Είναι σημαντικό να 
μιλώ καλά τα 
ελληνικά 

Άλλη  2 4,68 0,74 
-1,03 0,30 

4,56 0,85   

Ελλάδα / Κύπρος 4,50 1,00 4,79 0,61 3,56 0,00 Ξέρω την ελληνική 
γλώσσα Άλλη 4,30 1,00 

2,26 0,02 
4,48 0,91   

*N1=195, *N2=319 , **Ν1=121 **Ν2=179 

 

Τα αποτελέσματα για τον παράγοντα «Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής» ανάλογα με τη χώρα γέννησης σημειώνονται συγκριτικά για Ελλάδα και 

Κύπρο στον πίνακα 251. 

 

Πίνακας 251: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη 

χώρα υποδοχής" ανάλογα με τη χώρα γέννησης σε Ελλάδα και Κύπρο 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

 Χώρα γέννησης Mean SD t p Mean SD t p 

Ελλάδα / Κύπρος  1 2,24 1,15 -1,69 0,09 1,93 1,05 -3,74 0,00 Αρνητική πρόσληψη 
συνθηκών στη χώρα 
υποδοχής 

Άλλη 2 2,43 1,21   2,43 1,19   

*N1=195, *N2=319 , **Ν1=121 **Ν2=179 

 

Στα αποτελέσματα και των δύο χωρών, τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα 

καταγωγής εμφανίζουν μεγαλύτερους μέσους όρους από τα παιδιά που γεννήθηκαν στις 

χώρες υποδοχής, ήτοι, προσλαμβάνουν περισσότερο αρνητικά τις συνθήκες στις χώρες 

υποδοχής. Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι διαφορές των μέσων όρων στις δύο ομάδες 

παιδιών δεν είναι στατιστικά σημαντικές, κάτι που συμβαίνει στην περίπτωση της 

Κύπρου. Αναλυτικά, η σύγκριση των μέσων όρων ανάλογα με τη χώρα γέννησης σε 

κάθε δήλωση του παράγοντα καταγράφεται στον πίνακα 252.  

Στις δύο χώρες, στη δήλωση «Τα παιδιά από την Ελλάδα/Κύπρο πιστεύουν ότι είμαι 

διαφορετικός», τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες καταγωγής έχουν ψηλότερους 

μέσους όρους από τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες υποδοχής, με τις διαφορές να 

είναι στατιστικά σημαντικές. 
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Πίνακας 252: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Αρνητική πρόσληψη 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής" ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Χώρα γέννησης Mean SD t p Mean SD t p 

Ελλάδα/Κύπρος 1 2,10 1,45 1,66 1,20 -3,32 0,00 Τα παιδιά από την 
Ελλάδα/Κύπρο λένε 
άσχημα πράγματα για 
μένα επειδή είμαι από 
άλλη χώρα  

Άλλη  2 2,09 1,42 
0,06 0,94 

2,16 1,41   

Ελλάδα / Κύπρος 2,39 1,52 2,21 1,39 -2,83 0,00 Τα παιδιά στην 
Ελλάδα/Κύπρο πιστεύουν 
ότι είμαι διαφορετικός 

Άλλη 2,77 1,54 
-2,69 0,01 

2,69 1,45   

      *N1=195, *N2=319 , **Ν1=121 **Ν2=179 

 

Στη δήλωση «Τα παιδιά από την Ελλάδα/Κύπρο λένε άσχημα πράγματα για μένα 

επειδή είμαι από άλλη χώρα»  δεν υπάρχει διαφορά στους μέσους όρους ανάλογα με τη 

χώρα γέννησης των παιδιών στην Ελλάδα. Αντίθετα, στην Κύπρο, τα παιδιά που 

γεννήθηκαν στη χώρα καταγωγής έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο από τα παιδιά που 

γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής, με τη διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. Βέβαια, 

όπως φαίνεται στον πίνακα 252, τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής στον 

ελλαδικό χώρο εμφανίζουν αρκετά ψηλότερο μέσο όρο από την αντίστοιχη ομάδα 

παιδιών στην Κύπρο.  

Για τον παράγοντα «Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής», τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης για τις δύο χώρες εμφανίζονται στον πίνακα 253.  

 

Πίνακας 253: Μέσοι όροι στον παράγοντα "Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με τη χώρα γέννησης σε Ελλάδα και Κύπρο 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

 Χώρα γέννησης Mean SD t p Mean SD t p 

Ελλάδα  / Κύπρος  1 4,20 0,71 1,15 0,24 4,06 0,64 1,04 0,29 Θετική πρόσληψη 
συνθηκών στη χώρα 
υποδοχής 

Άλλη 2 4,12 0,76   3,97 0,77   

     *N1=195, *N2=319 , **Ν1=121 **Ν2=179 

 

Και στις δύο χώρες, όλες οι ομάδες παιδιών παρουσιάζουν αρκετά ψηλούς μέσους 

όρους. Τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή στην Κύπρο αντίστοιχα, σημειώνουν 

ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα καταγωγής. Σε 

καμία όμως από τις δύο χώρες οι διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 
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Αναλυτικά, για κάθε δήλωση του παράγοντα αυτού τα αποτελέσματα φαίνονται στον 

πίνακα 254.  

 

Πίνακας 254: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Θετική πρόσληψη 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής" ανάλογα με τη χώρα γέννησης 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Χώρα γέννησης Mean SD t p Mean SD t p 

Ελλάδα / Κύπρος 1 4,42 0,94 4,20 0,99 1,08 0,27 Οι δάσκαλοι στο σχολείο 
συμπαθούν τα παιδιά που 
είναι από άλλη χώρα 

Άλλη  2 4,22 1,14 
2,15 0,03 

4,06 1,21   

Ελλάδα / Κύπρος 3,58 1,27 3,40 1,07 0,84 0,40 Τα παιδιά στην 
Ελλάδα/Κύπρο συμπαθούν 
τα παιδιά από άλλη χώρα 

Άλλη 3,50 1,26 
0,69 0,48 

3,29 1,26   

Ελλάδα / Κύπρος 4,58 0,89 4,59 0,80 0,08 0,93 Είμαι περήφανος για τη 
χώρα των γονιών μου Άλλη 4,63 0,81 

-0,56 0,57 
4,58 0,85   

*N1=195, *N2=319 , **Ν1=121 **Ν2=179 

 

4.4.3.3.2 Ανεξάρτητη μεταβλητή «φύλο» 

 

Η ανεξάρτητη μεταβλητή που εξετάζεται σε αυτό το σημείο είναι το φύλο. Στον 

παράγοντα που αφορά τη διατήρηση συνηθειών της χώρας προέλευσης, τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης στις δύο χώρες παρουσιάζονται στον πίνακα 255.  

 

Πίνακας 255: Σύγκριση μέσων όρων για τις "Συνήθειες χώρας προέλευσης" 

ανάλογα με το φύλο στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Παράγοντας Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρι 1 3,62 1,03 0,75 0,45 3,54 0,98 0,90 0,36 Συνήθειες 
χώρας 
προέλευσης 

Κορίτσι 2 3,55 1,01   3,43 1,03   

*Ν1=255 *Ν2=259,  **N1=165, **N2=135 

 

Και στις δύο χώρες, τα αγόρια έχουν ελαφρώς μεγαλύτερους μέσους όρους από τα 

κορίτσια, χωρίς όμως οι διαφορές να είναι στατιστικά σημαντικές. Όσον αφορά τις 

διαφορές στους μέσους όρους ανάλογα με το φύλο σε όλες τις δηλώσεις του 

παράγοντα, τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 256. 
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Πίνακας 256: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Συνήθειες της χώρας 

προέλευσης" ανάλογα με το φύλο 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρι 1 3,92 1,38 3,91 1,39 0,34 0,73 Ξέρω τη γλώσσα της χώρας των 
γονιών μου 
 

Κορίτσι  2 4,01 1,30 
-0,72 0,47 

3,85 1,39   

Αγόρι 3,76 1,39 3,63 1,41 0,62 0,53 Με την οικογένειά μου μιλώ τη 
γλώσσα της χώρας των γονιών 
μου 

Κορίτσι 3,82 1,42 
-0,52 0,59 

3,52 1,48   

Αγόρι 3,33 1,66 1,71 0,09 3,60 1,54 1,83 0,06 Βλέπω τηλεόραση της χώρας 
των γονιών μου 
 

Κορίτσι 3,08 1,62   3,26 1,59   

Αγόρι 4,14 1,26 4,09 1,27 -0,15 0,88 Είναι σημαντικό να μιλώ καλά 
τη γλώσσα των γονιών μου Κορίτσι 4,24 1,16 

-0,87 0,38 
4,11 1,19   

Αγόρι 3,61 1,54 3,55 1,56 0,39 0,69 Ακούω μουσική της χώρας των 
γονιών μου 
 

Κορίτσι 3,46 1,49 
1,16 0,24 

3,48 1,52   

Αγόρι 3,83 1,39 3,60 1,59 1,31 0,18 Πηγαίνω στη χώρα των γονιών 
μου Κορίτσι 3,85 1,39 

-0,14 0,88 
3,36 1,58   

Αγόρι 3,70 1,43 3,63 1,47 0,34 0,72 Προτιμώ να μιλώ τη γλώσσα της 
χώρας των γονιών μου με τους 
φίλους μου από την ίδια χώρα 

Κορίτσι 3,62 1,47 
  

3,57 1,50   

Αγόρι 2,63 1,63 2,33 1,48 0,00 1,00 Διαβάζω περιοδικά της χώρας 
των γονιών μου Κορίτσι 2,31 1,53 

2,27 0,02 
2,33 1,54   

*Ν1=255 *Ν2=259,  **N1=165, **N2=135 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 256, σε καμία από τις δηλώσεις (εξαιρουμένης της 

δήλωσης Διαβάζω περιοδικά της χώρας των γονιών μου στον ελλαδικό χώρο) δεν 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους αγοριών και 

κοριτσιών και στις δύο χώρες.  

Ο παράγοντας «Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής», σχετιζόμενος με το φύλο των 

παιδιών σε Ελλάδα και Κύπρο, έδωσε τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στον πίνακα 

257.  

 

Πίνακας 257: Σύγκριση μέσων όρων για τον παράγοντα "Ταύτιση με τη χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με το φύλο στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Παράγοντας Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρι 1 3,92 0,97 -1,39 0,16 3,65 1,02 -0,68 0,49 Ταύτιση με τη χώρα 
υποδοχής Κορίτσι 2 4,03 0,90   3,73 0,94   
*Ν1=255 *Ν2=259,  **N1=165, **N2=135 
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Στον παράγοντα αυτό, και στις δύο χώρες, τα κορίτσια έχουν λίγο μεγαλύτερο μέσο 

όρο από τα αγόρια, χωρίς η διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. Αναλυτικά, οι 

μέσοι όροι σε όλες τις δηλώσεις αυτού του παράγοντα ανά φύλο παρουσιάζονται στον 

πίνακα 258 και για τις δύο χώρες.  

 

Πίνακας 258: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Ταύτιση με τη χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με το φύλο 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρι 1 3,99 1,30 3,73 1,30 -
0,34 

0,72 Είμαι περήφανος που ζω 
στην Ελλάδα/Κύπρο 

Κορίτσι  2 4,14 1,17 

-1,37 0,16 

3,78 1,26   
Αγόρι 4,10 1,21 3,84 1,21 -

1,15 
0,25 Είμαι ευχαριστημένος με τη 

ζωή μου στην Ελλάδα/Κύπρο 
Κορίτσι 4,23 1,07 

-1,28 0,20 

4,00 1,15   
Αγόρι 3,17 1,59 2,92 1,54 0,29 0,76 Νιώθω ότι είμαι 

Έλληνας/Κύπριος Κορίτσι 3,30 1,49 
-0,94 0,34 

2,87 1,54   
Αγόρι 4,41 0,97 4,10 1,16 -

1,18 
0,23 Είναι σημαντικό να ξέρω την 

ιστορία της Ελλάδας/Κύπρου 
Κορίτσι 4,47 0,98 

-0,64 0,52 

4,25 1,09   

*Ν1=255 *Ν2=259,  **N1=165, **N2=135 

 

Σε όλες τις δηλώσεις εξαιρουμένης της «Νιώθω ότι είμαι Έλληνας/Κύπριος» τα 

αποτελέσματα σε Ελλάδα και Κύπρο είναι παρόμοια. Δηλαδή, τα κορίτσια εμφανίζουν 

ελαφρώς ψηλότερους μέσους όρους σε σχέση με τα αγόρια, με τις διαφορές να μην 

είναι στατιστικά σημαντικές και στις δύο χώρες. Στη δήλωση «Νιώθω ότι είμαι 

Έλληνας/Κύπριος», αγόρια και κορίτσια στην Ελλάδα παρουσιάζουν μέσους όρους άνω 

του 3, ενώ στην Κύπρο και οι δύο ομάδες παιδιών, κάτω του τρία. Επίσης, στην Ελλάδα 

ψηλότερο μέσο όρο έχουν τα κορίτσια, ενώ στην Κύπρο τα αγόρια. Βέβαια σε καμία 

από τις δύο χώρες οι διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές.  

Η υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής ανάλογα με το φύλο στις δύο χώρες 

της έρευνας παρουσιάζεται στον πίνακα 259.  

 

Πίνακας 259: Σύγκριση μέσων όρων για τον παράγοντα "Συνήθειες χώρας 

υποδοχής" ανάλογα με το φύλο στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Παράγοντας Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρι 1 3,85 0,90 -1,82 0,07 3,63 1,06 -1,89 0,06 Συνήθειες χώρας 
υποδοχής Κορίτσι 2 3,99 0,86   3,86 0,97   
*Ν1=255 *Ν2=259,  **N1=165, **N2=135 
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Και στις δύο χώρες παρατηρείται ότι τα κορίτσια σημειώνουν ψηλότερους μέσους 

όρους από τα αγόρια στον παράγοντα «Συνήθειες της χώρας υποδοχής», χωρίς όμως οι 

διαφορές να είναι στατιστικά σημαντικές. Ο πίνακας 260 παρουσιάζει αναλυτικά τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης σε κάθε δήλωση αυτού του παράγοντα.  

 

Πίνακας 260: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Συνήθειες της χώρας 

υποδοχής" ανάλογα με το φύλο 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρι 1 4,10 1,32 3,69 1,41 -0,71 0,47 Ακούω ελληνική μουσική 
Κορίτσι  2 4,30 1,25 

-1,75 0,08 
3,81 1,42   

Αγόρι 4,47 1,03 3,94 1,31 -0,75 0,44 Βλέπω ελληνική/κυπριακή 
τηλεόραση Κορίτσι 4,61 0,93 

-1,60 0,10 
4,05 1,26   

Αγόρι 3,34 1,45 3,55 1,38 -0,17 0,86 Στο σπίτι με την οικογένειά 
μου μιλώ ελληνικά Κορίτσι 3,52 1,47 

-1,39 0,16 
3,58 1,37   

Αγόρι 3,71 1,46 3,33 1,54 -3,89 0,00 Διαβάζω ελληνικά περιοδικά 
Κορίτσι 4,20 1,25 

-4,05 0,00 
3,98 1,32   

Αγόρι 3,63 1,47 3,62 1,42 1,85 0,06 Προτιμώ να μιλώ ελληνικά 
με τους φίλους από τη χώρα 
των γονιών μου 

Κορίτσι 3,34 1,54 
2,22 0,03 

3,31 1,49   

*Ν1=255 *Ν2=259,  **N1=165, **N2=135 

 

Και στις δύο χώρες, στις δηλώσεις Ακούω ελληνική μουσική, Βλέπω 

ελληνική/κυπριακή τηλεόραση και Στο σπίτι με την οικογένειά μου μιλώ ελληνικά, τα 

κορίτσια έχουν λίγο ψηλότερο μέσο όρο από τα αγόρια χωρίς όμως οι διαφορές να είναι 

στατιστικά σημαντικές. Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

και στις δύο χώρες, υπάρχει στη δήλωση Διαβάζω ελληνικά περιοδικά, όπου τα 

κορίτσια εμφανίζουν ψηλότερο μέσο όρο από τα αγόρια. Στη δήλωση «Προτιμώ να 

μιλώ ελληνικά με τους φίλους από τη χώρα των γονιών μου», μεγαλύτερο μέσο όρο και 

στις δύο χώρες παρουσιάζουν τα αγόρια. Στην Ελλάδα η διαφορά από το μέσο όρο των 

κοριτσιών είναι στατιστικά σημαντική, ενώ στην Κύπρο όχι.  

Η υποχρέωση που νιώθουν τα παιδιά προς τη χώρα προέλευσης και στις δύο χώρες 

είναι αρκετά μεγάλη ανεξαρτήτως φύλου, όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα 261.  

Στον πίνακα 261 φαίνεται ότι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο,  τα αγόρια και τα 

κορίτσια έχουν μέσους όρους κοντά στο τέσσερα, χωρίς να υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ τους. 
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Πίνακας 261: Σύγκριση μέσων όρων για τον παράγοντα "Υποχρέωση στη χώρα 

προέλευσης" ανάλογα με το φύλο στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Παράγοντας Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρι 1 3,88 0,97 0,43 0,66 3,82 0,95 -0,07 0,93 Υποχρέωση στη χώρα 
προέλευσης Κορίτσι 2 3,85 0,86   3,83 0,98   

*Ν1=255 *Ν2=259,  **N1=165, **N2=135 

 

Η παρατήρηση αυτή ισχύει και στην παρουσίαση των μέσων όρων της κάθε 

δήλωσης του παράγοντα αυτού ανά φύλο, στον πίνακα 262, για τις δύο χώρες.  

 

Πίνακας 262: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Υποχρέωση στη χώρα 

προέλευσης" ανάλογα με το φύλο 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 
Αγόρι1 3,85 1,34 3,61 1,33 -1,84 0,07 Νιώθω άνετα να μιλώ στους άλλους 

για τη χώρα των γονιών μου Κορίτσι2 3,84 1,27 
0,04 0,96 

3,90 1,33   

Αγόρι 4,38 1,05 4,35 0,99 0,76 0,44 Πρέπει να ξέρω πράγματα για τη 
χώρα των γονιών μου Κορίτσι 4,40 0,91 

-0,19 0,84 
4,26 1,05   

Αγόρι 3,41 1,52 3,50 1,39 1,03 0,30 Γνωρίζω την ιστορία της χώρας των 
γονιών μου Κορίτσι 3,30 1,43 

0,90 0,36 
3,34 1,41   

*Ν1=255 *Ν2=259,  **N1=165, **N2=135 

 

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας φαίνεται να θεωρείται σε μεγάλο βαθμό σημαντική 

και από τα αγόρια και από τα κορίτσια στις δύο χώρες της έρευνας, όπως 

παρουσιάζεται και στον πίνακα 263.  

 

Πίνακας 263: Σύγκριση μέσων όρων για τον παράγοντα "Ελληνική γλώσσα" 

ανάλογα με το φύλο στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Παράγοντας Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρι 1 4,40 0,85 -3,44 0,00 4,56 0,73 -1,38 0,16 Ελληνική γλώσσα  
Κορίτσι 2 4,63 0,63   4,67 0,58   

*Ν1=255 *Ν2=259,  **N1=165, **N2=135 

 

Και στις δύο χώρες, τα κορίτσια έχουν ψηλότερο μέσο όρο από τα αγόρια στον 

παράγοντα αυτό. Εντούτοις, και οι δύο ομάδες παιδιών εμφανίζουν ψηλούς μέσους 
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όρους με μικρές τυπικές αποκλίσεις. Στην περίπτωση της Ελλάδας η διαφορά στο μέσο 

όρο αγοριών και κοριτσιών είναι στατιστικά σημαντική, ενώ στην Κύπρο δεν είναι. 

Αναλυτικά, οι διαφορές ανά φύλο στις δηλώσεις του παράγοντα αυτού και στις δύο 

χώρες παρουσιάζονται στον πίνακα 264. 

 

Πίνακας 264: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Ελληνική γλώσσα" 

ανάλογα με το φύλο 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρι 1 4,57 0,91 4,55 0,85 -1,85 0,06 Είναι σημαντικό να μιλώ 
καλά τα ελληνικά Κορίτσι 2 4,74 0,67 

-2,43 0,01 
4,71 0,64   

Αγόρι 4,23 1,11 4,58 0,80 -0,58 0,55 Ξέρω την ελληνική γλώσσα  
Κορίτσι 4,52 0,86 

-3,24 0,00 
4,63 0,82   

*Ν1=255 *Ν2=259,  **N1=165, **N2=135 

 

Στις δύο δηλώσεις του παράγοντα αυτού και στις δύο χώρες, τα κορίτσια έχουν 

ψηλότερους μέσους όρους από τα αγόρια. Στην Ελλάδα, οι διαφορές είναι στατιστικά 

σημαντικές, κάτι που δεν παρατηρείται στην περίπτωση της Κύπρου.  

Για τον παράγοντα «Αρνητική πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα υποδοχής» 

σχετιζόμενο με το φύλο στις δύο χώρες της έρευνας, τα αποτελέσματα σημειώνονται 

στον πίνακα 265.  

 

Πίνακας 265: Σύγκριση μέσων όρων για τον παράγοντα "Αρνητική πρόσληψη 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής" ανάλογα με το φύλο στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Παράγοντας Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρι 1 2,52 1,17 3,01 0,00 2,31 1,15 1,32 0,18 Αρνητική πρόσληψη 
συνθηκών στη χώρα 
υποδοχής  

Κορίτσι 2 2,20 1,19   2,13 1,17   

*Ν1=255 *Ν2=259,  **N1=165, **N2=135 

 

Στον πίνακα 265 φαίνεται ότι και στις δύο χώρες, τα αγόρια προσλαμβάνουν 

αρνητικότερα τις συνθήκες στη χώρα υποδοχής από τα κορίτσια, αφού παρουσιάζουν 

ψηλότερους μέσους όρους στον αντίστοιχο παράγοντα. Στην περίπτωση της Ελλάδας η 

διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική, κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση της 

Κύπρου. Ο πίνακας 266 παρουσιάζει τους μέσους όρους ανά φύλο στις δηλώσεις του 

παράγοντα αυτού.  
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Πίνακας 266: Μέσοι όροι όλων των δηλώσεων του παράγοντα "Αρνητική 

πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής" ανάλογα με το φύλο 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρι 1 2,23 1,47 2,03 1,39 1,03 0,30 Τα παιδιά στην Ελλάδα/Κύπρο 
λένε άσχημα πράγματα για μένα 
επειδή είμαι από άλλη χώρα 

Κορίτσι 2 1,95 1,38 
2,23 0,03 

1,87 1,31   

Αγόρι 2,80 1,60 2,58 1,40 1,16 0,24 Τα παιδιά στην Ελλάδα/Κύπρο 
πιστεύουν ότι είμαι διαφορετικός Κορίτσι 2,45 1,46 

2,57 0,01 
2,39 1,49   

     *Ν1=255 *Ν2=259,  **N1=165, **N2=135 

 

Στις δύο δηλώσεις του παράγοντα αυτού, τα αγόρια και στις δύο χώρες εμφανίζουν 

ψηλότερους μέσους όρους από τα κορίτσια. Μόνο στην Ελλάδα όμως οι διαφορές είναι 

στατιστικά σημαντικές.  

Για τον παράγοντα «Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής» σε σχέση με 

το φύλο, η ανάλυση έδωσε τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα 267.  

 

Πίνακας 267: Σύγκριση μέσων όρων για τον παράγοντα "Θετική πρόσληψη 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής" ανάλογα με το φύλο στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Παράγοντας Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρι 1 4,10 0,78 -1,24 0,21 3,92 0,79 -2,34 0,02 Θετική πρόσληψη 
συνθηκών στη χώρα 
υποδοχής  

Κορίτσι 2 4,19 0,70   4,12 0,62   

*Ν1=255 *Ν2=259,  **N1=165, **N2=135 
 

Όσον αφορά τη θετική πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα υποδοχής, και στις δύο 

χώρες, τα κορίτσια έχουν ψηλότερους μέσους όρους από τα αγόρια. Μόνο στην 

περίπτωση της Κύπρου όμως η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική.  

Στον πίνακα 268 φαίνονται οι μέσοι όροι ανά φύλο σε όλες τις δηλώσεις του 

παράγοντα αυτού.  

 

 

 

 

 



 408

 

Πίνακας 268: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Θετική πρόσληψη 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής" ανάλογα με το φύλο 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Αγόρι 1 4,22 1,10 4,00 1,20 -2,03 0,04 Οι δάσκαλοι στο σχολείο 
συμπαθούν τα παιδιά από άλλες 
χώρες 

Κορίτσι 2 4,37 1,03 
-1,55 0,12 

4,26 1,02   

Αγόρι 3,56 1,27 3,29 1,25 -0,73 0,46 Τα παιδιά από την 
Ελλάδα/Κύπρο συμπαθούν τα 
παιδιά από άλλη χώρα 

Κορίτσι 3,50 1,26 
0,45 0,64 

3,39 1,10   

Αγόρι 4,54 0,94 4,49 0,92 -2,21 0,03 Είμαι περήφανος για τη χώρα 
των γονιών μου Κορίτσι 4,69 0,72 

-2,01 0,04 
4,70 0,69   

*Ν1=255 *Ν2=259,  **N1=165, **N2=135 

 

4.4.3.3.3 Ανεξάρτητη μεταβλητή «τάξη φοίτησης» 

 

Η τάξη φοίτησης είναι μια μεταβλητή που πιθανόν να διαφοροποιεί τις δηλώσεις των 

παιδιών στους διάφορους παράγοντες. Εξετάζοντάς την σε σχέση με τον πρώτο 

παράγοντα, «Συνήθειες χώρας προέλευσης», η ανάλυση έδωσε τα αποτελέσματα που 

καταγράφονται στον πίνακα 269. 

 

Πίνακας 269: Σύγκριση μέσων όρων για τον παράγοντα "Συνήθειες χώρας 

προέλευσης" ανάλογα με την τάξη φοίτησης στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Παράγοντας Τάξη Mean SD t p Mean SD t p 

Ε 1 3,58 1,00 -0,06 0,94 3,50 0,97 0,07 0,93 Συνήθειες χώρας 
προέλευσης Στ 2 3,58 1,04   3,49 1,03   
*Ν1=251 *Ν2=263,  **N1=139, **N2=161 

 

Και στις δύο χώρες, οι μέσοι όροι των παιδιών δεν διαφέρουν ως προς το βαθμό της 

διατήρησης συνηθειών της χώρας προέλευσης σχετιζόμενο με την τάξη φοίτησης. 

Επιπλέον, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά.  

Τα αποτελέσματα της ανάλογης ανάλυσης σε όλες τις δηλώσεις του παράγοντα 

αυτού σημειώνονται στον πίνακα 270.   

Σε όλες τις δηλώσεις του παράγοντα αυτού και στις δύο χώρες (εξαιρουμένης της 

δήλωσης «Διαβάζω περιοδικά της χώρας των γονιών μου» στην Ελλάδα), δεν 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των παιδιών ανάλογα 

με την τάξη φοίτησής τους.  
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Πίνακας 270: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Συνήθειες της χώρας 

προέλευσης" ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Τάξη Mean SD t p Mean SD t p 

Ε 1 3,92 1,38 3,82 1,42 -0,72 0,47 Ξέρω τη γλώσσα της χώρας των 
γονιών μου 
 

Στ 2 4,01 1,30 
-0,72 0,47 

3,94 1,37   

Ε 3,76 1,39 3,58 1,47 -0,01 0,99 Με την οικογένειά μου μιλώ τη 
γλώσσα της χώρας των γονιών μου Στ 3,82 1,42 

-0,52 0,59 
3,58 1,41   

Ε 3,33 1,66 1,71 0,09 3,44 1,61 -0,04 0,96 Βλέπω τηλεόραση της χώρας των 
γονιών μου 
 

Στ 3,08 1,62   3,45 1,53   

Ε 4,14 1,26 4,18 1,21 1,04 0,29 Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τη 
γλώσσα των γονιών μου Στ 4,24 1,16 

-0,87 0,38 
4,03 1,24   

Ε 3,61 1,54 3,61 1,46 0,95 0,34 Ακούω μουσική της χώρας των 
γονιών μου 
 

Στ 3,46 1,49 
1,16 0,24 

3,44 1,60   

Ε 3,83 1,39 3,35 1,61 -1,38 0,16 Πηγαίνω στη χώρα των γονιών μου 
Στ 3,85 1,39 

-0,14 0,88 
3,61 1,56   

Ε 3,70 1,43 3,61 1,57 0,16 0,86 Προτιμώ να μιλώ τη γλώσσα της 
χώρας των γονιών μου με τους 
φίλους μου από την ίδια χώρα 

Στ 3,62 1,47 
0,65 0,51 

3,59 1,41   

Ε 2,63 1,63 2,38 1,64 0,58 0,56 Διαβάζω περιοδικά της χώρας των 
γονιών μου Στ 2,31 1,53 

2,27 0,02 
2,28 1,38   

*Ν1=251 *Ν2=263,  **N1=139, **N2=161 

 

Ο επόμενος παράγοντας που εξετάζεται ως προς την τάξη φοίτησης είναι η 

«Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής». Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται 

στον πίνακα 271.  

 

Πίνακας 271: Σύγκριση μέσων όρων για τον παράγοντα "Ταύτιση με χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με την τάξη φοίτησης στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Παράγοντας Τάξη Mean SD t p Mean SD t p 

Ε 1 4,17 0,85 4,58 0,00 3,72 1,00 0,62 0,53 Ταύτιση με χώρα 
υποδοχής Στ 2 3,79 0,98   3,65 0,97   
*Ν1=251 *Ν2=263,  **N1=139, **N2=161 

 

Τα παιδιά της Ε’ δημοτικού και στις δύο χώρες έχουν μεγαλύτερους μέσους όρους 

από τα παιδιά της Στ’ τάξης, δηλαδή μεγαλύτερη ταύτιση με τη χώρα υποδοχής. Στην 

περίπτωση της Ελλάδας, η διαφορά μεταξύ των παιδιών της Ε’ από τη Στ’ τάξη είναι 

μεγαλύτερη και στατιστικά σημαντική. Η ίδια παρατήρηση γίνεται και στον πίνακα 



 410

 

272, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης για όλες τις δηλώσεις του 

παράγοντα αυτού.  

 

Πίνακας 272: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Ταύτιση με χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Τάξη Mean SD t p Mean SD t p 

Ε 1 4,31 1,07 3,73 1,30 Είμαι περήφανος που ζω στην 
Ελλάδα/Κύπρο Στ 2 3,83 1,34 

4,50 0,00 
3,78 1,26 

-0,34 0,72 

Ε 4,33 1,10 3,84 1,21 Είμαι ευχαριστημένος από τη 
ζωή μου στην Ελλάδα/Κύπρο Στ 4,01 1,17 

3,10 0,00 
4,00 1,15 

-1,15 0,25 

Ε 3,47 1,52 2,92 1,54 Νιώθω ότι είμαι 
Έλληνας/Κύπριος Στ 3,01 1,53 

3,36 0,00 
2,87 1,54 

0,29 
 

0,76 
 

Ε 4,56 0,79 4,10 1,16 Είναι σημαντικό να ξέρω την 
ιστορία της Ελλάδας/Κύπρου Στ 4,32 1,11 

2,89 0,00 
4,25 1,09 

-1,18 0,23 

*Ν1=251 *Ν2=263,  **N1=139, **N2=161 

 

Στον ελλαδικό χώρο, σε όλες τις δηλώσεις, τα παιδιά της Ε’ τάξης εμφανίζουν 

ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά της Στ’ τάξης με τις διαφορές να είναι 

στατιστικά σημαντικές. Στον κυπριακό χώρο, σε καμία από τις δηλώσεις δεν 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους ανάλογα με την τάξη 

φοίτησης.  

Όσον αφορά τον παράγοντα «Συνήθειες χώρας υποδοχής», τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης στις δύο χώρες παρουσιάζονται στον πίνακα 273.  

 

Πίνακας 273: Σύγκριση μέσων όρων για τον παράγοντα "Συνήθειες χώρας 

υποδοχής" ανάλογα με την τάξη φοίτησης στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Παράγοντας Τάξη Mean SD t p Mean SD t p 

Ε 1 4,01 0,85 2,26 0,02 3,68 1,05 -0,80 0,42 Συνήθειες  χώρας 
υποδοχής Στ 2 3,84 0,90   3,78 1,01   
*Ν1=251 *Ν2=263,  **N1=139, **N2=161 

 

Στην Ελλάδα, ψηλότερο μέσο όρο, δηλαδή μεγαλύτερη υιοθέτηση συνηθειών της 

χώρας υποδοχής, παρουσιάζουν τα παιδιά της Ε’ τάξης και η διαφορά από το μέσο όρο 

των παιδιών της Στ’ τάξης είναι στατιστικά σημαντική. Στον κυπριακό χώρο, ψηλότερο 

μέσο όρο έχουν τα παιδιά της Στ’ τάξης, χωρίς όμως η διαφορά από τα παιδιά της Ε’ 

τάξης να είναι στατιστικά σημαντική. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για όλες τις 
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δηλώσεις σε αυτό τον παράγοντα ανάλογα με την τάξη φοίτησης παρουσιάζονται στον 

πίνακα 274.  

 

Πίνακας 274: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Συνήθειες της χώρας 

υποδοχής" ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Τάξη Mean SD t p Mean SD t p 

Ε 1 4,28 1,26 3,69 1,41 Ακούω ελληνική μουσική 
Στ 2 4,12 1,31 

1,38 0,16 
3,81 1,42 

-0,71 0,47 

Ε 4,59 0,94 3,94 1,31 Βλέπω ελληνική/κυπριακή 
τηλεόραση Στ 4,49 1,01 

1,19 0,23 
4,05 1,26 

-0,75 0,44 

Ε 3,61 1,45 2,70 0,01 3,55 1,38 Στο σπίτι με την οικογένειά 
μου μιλώ ελληνικά Στ 3,27 1,45   3,58 1,37 

-0,17 0,86 

Ε 4,00 1,35 3,33 1,54 Διαβάζω ελληνικά 
περιοδικά Στ 3,91 1,40 

0,71 0,47 
3,98 1,32 

-3,89 0,00 

Ε 3,58 1,56 3,62 1,42 Προτιμώ να μιλώ ελληνικά 
με τους φίλους από τη 
χώρα των γονιών μου 

Στ 3,39 1,46 
1,39 0,16 

3,31 1,49 
1,85 0,06 

*Ν1=251 *Ν2=263,  **N1=139, **N2=161 

 

Στον ελλαδικό χώρο, σε όλες τις δηλώσεις, τα παιδιά της Ε’ τάξης σημειώνουν 

ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά της Στ’ τάξης. Στατιστικά σημαντική διαφορά 

παρατηρείται μόνο στη δήλωση «Στο σπίτι με την οικογένειά μου μιλώ ελληνικά». 

Στον κυπριακό χώρο, στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει μόνο στη δήλωση 

«Διαβάζω ελληνικά περιοδικά», στην οποία τα παιδιά της Στ’ τάξης εμφανίζουν 

ψηλότερο μέσο όρο από τα παιδιά της Ε’ τάξης.  

Η υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης σχετικά με την τάξη φοίτησης, 

διαφοροποιείται με τον τρόπο που φαίνεται στον πίνακα 275.  

 

Πίνακας 275: Σύγκριση μέσων όρων για τον παράγοντα "Υποχρέωση στη χώρα 

προέλευσης" ανάλογα με την τάξη φοίτησης στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Παράγοντας Τάξη Mean SD t p Mean SD t p 

Ε 1 3,92 0,88 1,44 0,15 3,83 0,95 -0,01 0,99 Υποχρέωση στη χώρα 
προέλευσης Στ 2 3,81 0,95   3,83 0,98   

  *Ν1=251 *Ν2=263,  **N1=139, **N2=161 

 

Και στις δύο χώρες όπως σημειώνεται στον πίνακα 275, δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των παιδιών ανάλογα με την τάξη φοίτησης 
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στον παράγοντα αυτό. Στην περίπτωση των μέσων όρων σε όλες τις δηλώσεις του 

παράγοντα με την τάξη φοίτησης, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 276. 

 

Πίνακας 276: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Υποχρέωση στη χώρα 

προέλευσης" ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Τάξη Mean SD t p Mean SD t p 

Ε 1 3,96 1,25 3,66 1,42 Νιώθω άνετα να μιλώ 
στους άλλους για τη χώρα 
των γονιών μου 

Στ 2 3,74 1,34 
1,97 0,05 

3,81 1,25 
-1,01 0,31 

Ε 4,38 1,01 4,43 1,00 Πρέπει να ξέρω πράγματα 
για τη χώρα των γονιών 
μου 

Στ 4,40 0,96 
-0,23 0,81 

4.21 1,03 
1,92 0,05 

Ε 3,43 1,49 3,39 1,39 Γνωρίζω την ιστορία της 
χώρας των γονιών μου Στ 3,28 1,46 

1,11 0,26 
3,46 1,40 

-0,43 0,66 

      *Ν1=251 *Ν2=263,  **N1=139, **N2=161 

 

Στον ελλαδικό χώρο, στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει για το μέσο όρο των 

παιδιών της Ε’ τάξης (3,96) σε σύγκριση με το μέσο όρο των παιδιών της Στ’ τάξης 

(3,74) για τη δήλωση «Νιώθω άνετα να μιλώ στους άλλους για τη χώρα των γονιών 

μου». Στον κυπριακό χώρο, στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρείται στη δήλωση 

«Πρέπει να ξέρω πράγματα για τη χώρα των γονιών μου», στην οποία τα παιδιά της Ε’ 

τάξης έχουν ψηλότερο μέσο όρο από τα παιδιά της Στ’ τάξης.   

Για τον παράγοντα «Ελληνική γλώσσα» σχετικά με την τάξη φοίτησης, η ανάλυση 

έδωσε τα αποτελέσματα που καταγράφονται στον πίνακα 277.  

 

Πίνακας 277: Σύγκριση μέσων όρων για τον παράγοντα "Ελληνική γλώσσα" 

ανάλογα με την τάξη φοίτησης στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Παράγοντας Τάξη Mean SD t p Mean SD t p 

Ε 1 4,61 0,67 2,83 0,00 4,58 0,74 -0,85 0,39 Ελληνική γλώσσα 
Στ 2 4,42 0,82   4,64 0,60   

*Ν1=251 *Ν2=263,  **N1=139, **N2=161 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 277, στον ελλαδικό χώρο, μεγαλύτερο μέσο όρο στον 

παράγοντα αυτό εμφανίζουν τα παιδιά που φοιτούν στην Ε΄ τάξη σε σύγκριση με τα 

παιδιά της Στ΄ τάξης, με τη διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. Στον κυπριακό 

χώρο δεν παρατηρείται κάτι αντίστοιχο, αφού μεταξύ των μέσων όρων των παιδιών δεν 



 413

 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Αναλυτικά, για όλες τις δηλώσεις του 

παράγοντα σε σχέση με την τάξη φοίτησης, τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 

278.  

 

Πίνακας 278: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Ελληνική γλώσσα" 

ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Τάξη Mean SD t p Mean SD t p 

Ε 1 4,73 0,73 4,64 0,85 Είναι σημαντικό να μιλώ καλά 
τα ελληνικά Στ 2 4,58 0,86 

2,03 0,04 
4,62 0,68 

0,21 0,83 

Ε 4,49 0,90 4,52 0,91 Ξέρω την ελληνική γλώσσα 
Στ 4,26 1,09 

2,63 0,01 
4,67 0,71 

-1,58 0,11 

*Ν1=251 *Ν2=263,  **N1=139, **N2=161 

 

Στη δήλωση «Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τα ελληνικά» και στις δύο χώρες της 

έρευνας, τα παιδιά της Ε’ τάξης παρουσιάζουν ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά 

της Στ’ τάξης, με τη διαφορά να είναι μεγαλύτερη και στατιστικά σημαντική μόνο στον 

ελλαδικό χώρο. Όσον αφορά τη δήλωση «Ξέρω την ελληνική γλώσσα», στην Ελλάδα, 

τα παιδιά της Ε’ τάξης έχουν ψηλότερο μέσο όρο και η διαφορά από τα παιδιά της Στ΄ 

τάξης είναι στατιστικά σημαντική. Στην Κύπρο, λίγο ψηλότερο μέσο όρο έχουν τα 

παιδιά της Στ’ τάξης χωρίς όμως η διαφορά από τα παιδιά της Ε’ τάξης να είναι 

στατιστικά σημαντική. 

Ο παράγοντας «Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής» σε σχέση με 

την τάξη φοίτησης δίνει τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στον πίνακα 279. 

 

Πίνακας 279: Σύγκριση μέσων όρων για τον παράγοντα "Αρνητική πρόσληψη 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής" ανάλογα με την τάξη φοίτησης στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Παράγοντας Τάξη Mean SD t p Mean SD t p 

Ε 1 2,24 1,17 -2,12 0,03 2,30 1,19 1,02 0,30 Αρνητική πρόσληψη 
συνθηκών στη χώρα 
υποδοχής 

Στ 2 2,47 1,19   2,16 1,14   

*Ν1=251 *Ν2=263,  **N1=139, **N2=161 

 

Στον ελλαδικό χώρο, ψηλότερο μέσο όρο στην αρνητική πρόσληψη των συνθηκών 

στη χώρα υποδοχής έχουν τα παιδιά της Στ’ τάξης, με τη διαφορά από το μέσο όρο των 

παιδιών της Ε’ τάξης να είναι στατιστικά σημαντική. Στην Κύπρο δεν παρατηρείται 
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στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους ανάλογα με την τάξη φοίτησης. 

Στις δηλώσεις του παράγοντα αυτού, σχετιζόμενες με την τάξη φοίτησης, η ανάλυση 

έδωσε τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα 280. 

 

Πίνακας 280: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Αρνητική πρόσληψη 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής" ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Τάξη Mean SD t p Mean SD t p 

Ε 1 2,01 1,40 2,07 1,42 Τα παιδιά στην Ελλάδα/Κύπρο 
λένε άσχημα πράγματα για μένα 
επειδή είμαι από άλλη χώρα 

Στ 2 2,17 1,46 
-1,19 0,23 

1,86 1,28 
1,37 1,17 

Ε 2,47 1,53 2,53 1,47 Τα παιδιά στην Ελλάδα/Κύπρο 
πιστεύουν ότι είμαι διαφορετικός Στ 2,77 1,53 

-2,16 0,03 
2,47 1,43 

0,35 0,72 

*Ν1=251 *Ν2=263,  **N1=139, **N2=161 

 

Στην πρώτη δήλωση στον πίνακα 280, σε καμία από τις δύο χώρες δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους ανάλογα με την τάξη φοίτησης. 

Στη δήλωση «Τα παιδιά στην Ελλάδα/Κύπρο πιστεύουν ότι είμαι διαφορετικός», στον 

ελλαδικό χώρο, τα παιδιά της Στ’ τάξης έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο από τα παιδιά της 

Ε’ τάξης με τη διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. Κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει 

στον κυπριακό χώρο.  

Για τον παράγοντα «Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής» σε σχέση με 

την τάξη φοίτησης, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 281.  

 

Πίνακας 281: Σύγκριση μέσων όρων για τον παράγοντα "Θετική πρόσληψη 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής" ανάλογα με την  τάξη φοίτησης στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Παράγοντας Τάξη Mean SD t p Mean SD t p 

Ε 1 4,29 0,67 4,42 0,00 4,08 0,74 1,51 0,13 Θετική πρόσληψη 
συνθηκών στη χώρα 
υποδοχής 

Στ 2 4,01 0,79   3,95 0,70   

*Ν1=251 *Ν2=263,  **N1=139, **N2=161 

 

Και στις δύο χώρες, τα παιδιά που φοιτούσαν στις Ε’ τάξεις εμφανίζουν ψηλότερο 

μέσο όρο από αυτά της Στ’ τάξης. Όμως, η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική μόνο 

στην περίπτωση της Ελλάδας. Οι δηλώσεις του παράγοντα αυτού σχετιζόμενες με την 

τάξη φοίτησης των παιδιών έδωσαν μέσους όρους όπως φαίνονται στον πίνακα 282. 
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Πίνακας 282: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Θετική πρόσληψη 

συνθηκών στη χώρα υποδοχής" ανάλογα με την τάξη φοίτησης 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Δηλώσεις Τάξη Mean SD t p Mean SD t p 

Ε 1 4,52 0,90 4,25 1,09 Οι δάσκαλοι στο σχολείο 
συμπαθούν τα παιδιά από άλλη 
χώρα 

Στ 2 4,08 1,17 
4,75 0,00 

4,00 1,15 
1,98 0,05 

Ε 3,72 1,24 3,44 1,24 Τα παιδιά από την Ελλάδα/Κύπρο 
συμπαθούν τα παιδιά που είναι από 
άλλη χώρα 

Στ 3,35 1,26 
3,35 0,00 

3,24 1,13 
1,47 0,14 

Ε 4,64 0,82 4,54 0,90 Είμαι περήφανος για τη χώρα των 
γονιών μου Στ 4,59 0,86 

0,64 0,51 
4,62 0,76 

-
0,83 

0,40 

     *Ν1=251 *Ν2=263,  **N1=139, **N2=161 

 

4.4.3.3.4 Ανεξάρτητη μεταβλητή «επάγγελμα πατέρα» 

 

Η ανεξάρτητη αυτή μεταβλητή εξετάζεται ως προς το πώς διαφοροποιεί τους μέσους 

όρους των παιδιών στις δηλώσεις. Ακολουθώντας τη δομή της παρουσίασης των 

αποτελεσμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου στα προηγούμενα κεφάλαια, γίνεται 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων μόνο για τους παράγοντες και όχι και για τις 

συγκεκριμένες δηλώσεις που ομαδοποιούνται στον κάθε παράγοντα.  

Οι μέσοι όροι σχετικά με το επάγγελμα πατέρα των παιδιών από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες, παρουσιάζονται στον πίνακα 283.  

Όσον αφορά τον παράγοντα «Συνήθειες χώρας προέλευσης», όπως φαίνεται στον 

πίνακα 283, δεν διαφοροποιείται σημαντικά από το είδος του επαγγέλματος του πατέρα 

των παιδιών. Και αυτό, αφού σε καμία από τις δύο χώρες δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των παιδιών ανάλογα με το επάγγελμα του 

πατέρα τους.  

Στον παράγοντα «Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής», στον ελλαδικό χώρο δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους σε καμία από τις ομάδες παιδιών. 

Στον κυπριακό χώρο παρατηρείται η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς στους 

μέσους όρους των παιδιών ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα. Αυτή,  εντοπίζεται 

μεταξύ των ομάδων των παιδιών που δήλωσαν ότι ο πατέρας τους κάνει χειρωνακτική 

εργασία με αυτά που δήλωσαν ότι κάνει κάποια χειρωνακτική που δεν απαιτεί πτυχίο.  

Οι συνήθειες της χώρας υποδοχής φαίνεται να υιοθετούνται σε μεγάλο βαθμό από 

όλες τις ομάδες παιδιών και στις δύο χώρες. Μάλιστα, σε καμία από τις δύο χώρες της 

έρευνας δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους ανάλογα με το 

επάγγελμα πατέρα.  
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Πίνακας 283: Σύγκριση μέσων όρων των παραγόντων του μέρους Β' για παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ανά επάγγελμα πατέρα στις δύο χώρες 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 

Παράγοντες  Εργασία πατέρα Mean SD F p Mean SD F p 

Χειρωνακτική 1 3,60 1,01 3,49 1,00 
Καμία 2 3,45 1,32 3,52 0,83 

Απαιτεί πτυχίο 3 3,11 0,87 3,71 0,80 

Συνήθειες χώρας 
προέλευσης 

Μη χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 4 

3,51 0,93 

 
0,91 

 
0,43 

3,43 1,08 

 
0,31 

 
0,81 

Χειρωνακτική 3,97 0,94 3,52 1,00 
Καμία 4,35 0,53 3,88 1,00 

Απαιτεί πτυχίο 3,97 1,09 3,90 0,87 

Ταύτιση με χώρα 
υποδοχής 

Μη χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 

3,89 1,00 

 
0,97 

 
0,40 

4,11 0,81 

 
6,90 

 
0,00 

Χειρωνακτική 3,92 0,88 3,71 1,00 
Καμία 4,32 0,53 3,86 1,10 

Απαιτεί πτυχίο 3,78 1,02 3,31 1,04 

Συνήθειες χώρας 
υποδοχής 

Μη χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 

3,78 0,93 

 
1,48 

 
0,21 

3,88 1,09 

 
1,44 

 
0,23 

Χειρωνακτική 3,86 0,92 3,88 0,93 
Καμία 3,78 1,02 3,76 0,83 

Απαιτεί πτυχίο 3,70 0,80 3,66 1,06 

Υποχρέωση στη χώρα 
προέλευσης 

Μη χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 

4,13 0,75 

 
0,85 

 
0,46 

3,72 1,05 

 
0,62 

 

 
0,60 

 

Χειρωνακτική 4,50 0,76   4,60 0,68 
Καμία 4,91 0,26 1,75 0,15 4,46 0,87 

Απαιτεί πτυχίο 4,65 0,78   4,59 0,68 

Ελληνική γλώσσα 

Μη χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 

4,44 0,86   4,71 0,58 

 
0,71 

 

 
0,54 

 

Χειρωνακτική 2,37 1,18   2,35 1,19 
Καμία 2,55 1,22 2,69 0,04 2,76 1,07 

Απαιτεί πτυχίο 1,35 0,57   1,81 1,04 

Αρνητική πρόσληψη 
συνθηκών στη χώρα 
υποδοχής 

Μη χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 

2,50 1,34   1,84 1,02 

 
4,91 

 
0,00 

Χειρωνακτική 4,15 0,75 3,97 0,76 
Καμία 3,98 0,66 4,28 0,65 

Απαιτεί πτυχίο 4,16 0,77 3,93 0,54 

Θετική πρόσληψη 
συνθηκών στη χώρα 
υποδοχής 

Μη χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 

4,18 0,60 

 
0,31 

 
0,81 

4,10 0,64 

 
1,19 

 
0,31 

*Ν1=462 *Ν2=17  *Ν3=10 *Ν4=25,  **Ν1=205, **Ν2=13, **Ν3=16, **Ν4=66 

 

Το αίσθημα της υποχρέωσης προς τη χώρα προέλευσης, και στις δύο χώρες της 

έρευνας, φαίνεται ότι είναι έντονο αφού όλες οι ομάδες παιδιών και στις δύο 

περιπτώσεις της έρευνας παρουσιάζουν μέσους όρους που κυμαίνονται από 3,70 έως 

4,13. Σε καμία από τις δύο χώρες επίσης, δεν παρατηρείται η ύπαρξη στατιστικά 

σημαντικής διαφοράς μεταξύ των μέσων όρων των ομάδων.  

Η γνώσης τη ελληνικής γλώσσας θεωρείται αρκετά σημαντική σε όλες τις ομάδες 

παιδιών και στις δύο χώρες, αφού έχουν μέσους όρους κοντά στο πέντε, χωρίς να 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά.  

Όσον αφορά την «Αρνητική πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα υποδοχής» και στις 

δύο χώρες υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των παιδιών 
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ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, το μεγαλύτερο 

μέσο όρο σε αυτό τον παράγοντα έχουν τα παιδιά που ο πατέρας τους δεν κάνει καμία 

εργασία, ενώ το χαμηλότερο, τα παιδιά που ο πατέρας τους κάνει εργασία που απαιτεί 

πτυχίο. Η στατιστικά σημαντική διαφορά και στις δύο χώρες εντοπίζεται μεταξύ των 

μέσων όρων αυτών των δύο ομάδων.  

Η θετική πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα υποδοχής είναι αρκετά μεγάλη σε όλες 

τις ομάδες παιδιών και στις δύο χώρες, δεδομένου ότι παρουσιάζουν μέσους όρους άνω 

του τέσσερα, και επιπρόσθετα, δεν παρατηρείται μεταξύ τους στατιστικά σημαντική 

διαφορά.  

 

4.4.3.3.5 Ανεξάρτητη μεταβλητή «χρόνια στο ελληνικό σχολείο» 

 

Τα  χρόνια στο ελληνικό σχολείο είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή της οποίας η σχέση 

με τους παράγοντες του μέρους Β’ του ερωτηματολογίου των παιδιών από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες εξετάζεται στο σημείο αυτό.  

Οι συντελεστές συσχέτισης των χρόνων φοίτησης στο ελληνικό σχολείο με τον κάθε 

παράγοντα παρουσιάζονται στον πίνακα 284.  

Οι συνήθειες της χώρας προέλευσης και στις δύο χώρες φαίνεται να έχουν αρνητική 

και στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο. Με άλλα 

λόγια, όσο αυξάνονται τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο, τόσο φαίνεται να μειώνεται η 

διατήρηση συνηθειών από τη χώρα προέλευσης. 

Η ταύτιση με τη χώρα υποδοχής σε Ελλάδα και Κύπρο παρουσιάζει σχεδόν τον ίδιο 

βαθμό συσχέτισης, είναι θετική και στατιστικά σημαντική. Όσο τα χρόνια στο ελληνικό 

σχολείο αυξάνονται, τόσο μεγαλώνει και η ταύτιση των παιδιών από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες με τη χώρα υποδοχής. Το ίδιο συμβαίνει και με τον παράγοντα της 

υιοθέτησης συνηθειών της χώρας υποδοχής. Και στις δύο χώρες η συσχέτιση είναι 

θετική και στατιστικά σημαντική. Τουτέστιν, όσο αυξάνονται τα χρόνια φοίτησης των 

παιδιών στο ελληνικό σχολείο, τόσο μεγαλώνει και η υιοθέτηση συνηθειών της χώρας 

υποδοχής. 
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Πίνακας 284: Συντελεστές συσχέτισης της ανεξάρτητης μεταβλητής "χρόνια στο 

ελληνικό σχολείο" με τους παράγοντες του μέρους Β' για παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων 

 
 ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 

 

  

Συντελεστής συσχέτισης Συντελεστής συσχέτισης 

Συνήθειες χώρας προέλευσης -0,19** -0,21** 

Ταύτιση με χώρα υποδοχής 0,23** 0,22** 

Συνήθειες χώρας υποδοχής 0,31** 0,19** 

Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης -0,14** -0,07 

Ελληνική γλώσσα  0,30** 0,26** 

Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 
υποδοχής 

-0,06 -0,17** 

Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 
υποδοχής 

0,16**               0,06 

         **p<0,01 

 

Η υποχρέωση στη χώρα προέλευσης και στις δύο χώρες σχετίζεται αρνητικά με τα 

χρόνια στο ελληνικό σχολείο. Δηλαδή, όσο αυξάνονται τα χρόνια στο ελληνικό 

σχολείο, τόσο τείνει να μειώνεται το αίσθημα της υποχρέωσης προς τη χώρα 

προέλευσης. Στην Κύπρο η σχέση είναι αμελητέα, ενώ στην Ελλάδα είναι στατιστικά 

σημαντική.  

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αυξάνει όσο αυξάνονται τα χρόνια στο ελληνικό 

σχολείο. Αυτό φαίνεται από τη θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση του 

παράγοντα «Ελληνική γλώσσα» με τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο και στις δύο χώρες.  

Η «Αρνητική πρόσληψη των συνθηκών στη χώρα υποδοχής» έχει και στις δύο χώρες 

αρνητική συσχέτιση με τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο. Ήτοι, όσο αυξάνουν τα χρόνια 

στο ελληνικό σχολείο, τόσο τείνει να μειώνεται η αρνητική πρόσληψη των συνθηκών 

στη χώρα υποδοχής. Η σχέση φαίνεται να έχει αμελητέα τιμή στην Ελλάδα, ενώ στην 

Κύπρο είναι στατιστικά σημαντική.  

Η σχέση της «Θετικής πρόσληψης των συνθηκών στη χώρα υποδοχής» με τα χρόνια 

στο ελληνικό σχολείο είναι θετική και στις δύο χώρες. Όμως, μόνο στον κυπριακό χώρο  

η σχέση είναι στατιστικά σημαντική.  
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4.4.3.4 Ερμηνεία αποτελεσμάτων Β’ μέρους ερωτηματολογίων για μαθητές/τριες 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων σε Ελλάδα και Κύπρο ανά παράγοντα 

 

Το μέρος αυτό αφορά αποκλειστικά τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. 

Τα αποτελέσματα ως προς τη συμπεριφορά των παιδιών σε κάθε παράγοντα στις δύο 

χώρες, συζητούνται στη συνέχεια.  

 

4.4.3.4.1 Παράγοντας «Συνήθειες χώρας προέλευσης» 

 

Ως προς τη διατήρηση συνηθειών της χώρας προέλευσης, τα παιδιά εντοπίστηκε να 

παρουσιάζουν παρόμοιους μέσους όρους και στις δύο χώρες της έρευνας. Οι μέσοι όροι 

και στις δύο χώρες είναι γύρω στο 3,5.  Οι τιμές αυτές δείχνουν ότι τα παιδιά διατηρούν 

σε αρκετά μεγάλο βαθμό συνήθειες από τις χώρες καταγωγής. Το αποτέλεσμα 

συμφωνεί και με άλλες έρευνες, ως προς το ότι κατά τη διαμόρφωση των 

υποκειμενικοτήτων των μεταναστών στις χώρες υποδοχής τους, βασικό στοιχείο 

αποτελούσε η διατήρηση παρά η εγκατάλειψη στοιχείων της χώρας καταγωγής έστω κι 

αν υιοθετούνταν και στοιχεία της νέας χώρας884. 

Ακόμα ένα κοινό στοιχείο στη συμπεριφορά των παιδιών στις δύο χώρες της 

έρευνας είναι ότι σημείωσαν τους ψηλότερους μέσους όρους στις δηλώσεις που 

σχετίζονται με τη γλώσσα καταγωγής («Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τη γλώσσα της 

χώρας των γονιών μου», «Ξέρω τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου», «Προτιμώ να 

μιλώ τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου με τους φίλους μου από την ίδια χώρα»). 

Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει τη σημαντικότητα που αποδίδουν τα άτομα που 

μεταναστεύουν στον πιο σημαντικό ίσως δείκτη της εθνικής προέλευσης, τη γλώσσα885. 

Επιπλέον, και στα δύο κοινωνικά πλαίσια στα οποία διεξήχθη η έρευνα (της Ελλάδας 

και της Κύπρου) διαπιστώνεται ότι ένα βασικό στοιχείο της διαμορφούμενης 

υποκειμενικότητας των ατόμων που μεταναστεύουν είναι ο στόχος για διατήρηση της 

εθνικής γλώσσας886.  

H χώρα γέννησης των παιδιών διαφοροποιεί τους μέσους όρους τους ως προς τη 

διατήρηση στοιχείων της χώρας προέλευσης, με τη διαφορά να είναι στατιστικά 

σημαντική στην Ελλάδα. Τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες υποδοχής (Ελλάδα και 

 
884 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
885 Hamberg, E., & Hammar, T. (1984). Invandringen och framtiden. Stockholm: Liber. Στο Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική 
ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7. Πάτρα: αυτοέκδοση, σσ. 461-469, σ. 462 
886 Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., & Dasen, P.R. (1992). Cross-cultural psychology: Research and applications. 
Cambridge University Press, pp. 305-312 
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Κύπρο) έχουν χαμηλότερους μέσους όρους συγκριτικά με τα παιδιά που γεννήθηκαν 

στις χώρες καταγωγής, δηλαδή διατηρούν σε μικρότερο βαθμό στοιχεία της χώρας 

προέλευσης.  Δεδομένου ότι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στις χώρες καταγωγής έχουν 

υποστεί μια πρώτη κοινωνικοποίηση στα πολιτισμικά νοήματά της, ίσως εξηγείται αυτή 

η συμπεριφορά ως προς τη διατήρηση στοιχείων του εθνικού πολιτισμού. Τα 

αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν και άλλες έρευνες, στις οποίες είχε βρεθεί ότι τα 

άτομα από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες που έχουν γεννηθεί στις χώρες καταγωγής, 

τείνουν να κρατούν ισχυρότερους δεσμούς με τις χώρες αυτές, σε σύγκριση με τα 

άτομα που δεν έχουν γεννηθεί σε αυτές 887. 

Τα κορίτσια εμφανίζουν λίγο χαμηλότερους μέσους όρους συγκριτικά με τα αγόρια 

ως προς τη διατήρηση στοιχείων της χώρας προέλευσης και στην Ελλάδα και στην 

Κύπρο.  Οι διαφορές και στις δύο χώρες δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Το στοιχείο 

αυτό συμφωνεί και με ευρήματα άλλων ερευνών στις οποίες βρέθηκε ότι τα αγόρια 

τείνουν να διατηρούν σε μεγαλύτερο βαθμό στοιχεία της εθνικής καταγωγής σε 

σύγκριση με τα κορίτσια888,889.  

Ένα άλλο κοινό στοιχείο που εμφανίζεται στις δύο χώρες της έρευνας είναι η 

διαφοροποίηση στους μέσους όρους των παιδιών στη διατήρηση στοιχείων της χώρας 

προέλευσης, ανάλογα με τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο. Και στις δύο χώρες υπήρξε 

στατιστικά σημαντική και αρνητική σχέση των «χρόνων στο ελληνικό σχολείο» με τον 

παράγοντα της διατήρησης στοιχείων της χώρας προέλευσης. Δηλαδή, όσο αυξάνονται 

τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο, τόσο φαίνεται η τάση να μειώνεται ο βαθμός 

διατήρησης στοιχείων της χώρας καταγωγής. Εξήγηση αυτού, ίσως αποτελεί η πιθανώς 

μεγαλύτερη υποκειμενοποίηση στοιχείων της κυρίαρχης κουλτούρας όσο αυξάνονται 

τα χρόνια φοίτησης στο σχολείο, το οποίο αποτελεί σημαντικό φορέα και μεταδότη 

πολιτισμικών νοημάτων και στοιχείων της890. 

Ανακεφαλαιώνοντας όσον αφορά τον παράγοντα «Συνήθειες της χώρας 

προέλευσης», τα αποτελέσματα στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι ταυτόσημα. Δηλαδή 

και στις δύο χώρες, παρατηρείται να αποτελεί βασική διαμεσολάβηση ως προς τη 

διαμόρφωση της υποκειμενικότητας των παιδιών η διατήρηση στοιχείων της χώρας 

 
887 Gim Chung,R.H., Kim, B. S. K.,  & Abreu, J. M. (2004). Asian American Multidimensional Acculturation Scale: Development, 
factor analysis, reliability, and validity. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 10, pp. 66-80. 
888 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 461-469 
889 Dion, K., & Dion, K. (2004). Gender, immigrant generation and ethnocultural identity. Sex Roles: A Journal of Research. 
FindArticles.com. Διαθέσιμο στο: http://findarticles.com/p/articles/mi_m2294/is_5-6_50/ai_n6079154/  Ανασύρθηκε στις 26.04.09 
890 Trickett, E. J., & Birman, D. (2005). Acculturation, School Context, and School Outcomes: Adaptation Of Refugee Adolescents 
From The Former Soviet Union. Psychology in the schools, 42 (1), 27- 37 
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καταγωγής. Επιπρόσθετα,  η χώρα γέννησης και τα χρόνια φοίτησης στο ελληνικό 

σχολείο διαφοροποιούν το βαθμό διατήρησης των στοιχείων αυτών.  

 

4.4.3.4.2 Παράγοντας «Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής» 

 

Η ταύτιση με τη χώρα υποδοχής στην Ελλάδα και την Κύπρο παρουσιάζει 

ομοιότητες σε μερικά σημεία και μικρές διαφορές σε  άλλα.  

Μια διαφορά που παρατηρείται ως προς την ταύτιση με τη χώρα υποδοχής είναι ότι 

τα παιδιά στην Ελλάδα έχουν λίγο ψηλότερο μέσο όρο συγκριτικά με τα παιδιά στην 

Κύπρο, με τη διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. Το γεγονός αυτό ίσως είναι μια 

ένδειξη ότι έχουν αφομοιωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό891 συγκριτικά με τα παιδιά στην 

Κύπρο. Εξήγηση αυτού, πιθανόν να αποτελεί και η παρατήρηση ότι στην πλειοψηφία 

τους, τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στην Κύπρο, προέρχονται από τη 

Γεωργία (ποντιακής καταγωγής). Τα άτομα αυτής της προέλευσης  έχουν δημιουργήσει 

πολύ μεγάλες και συμπαγείς κοινότητες με άτομα της εθνικής τους καταγωγής, μέσω 

των οποίων ίσως προσλαμβάνουν την απαιτούμενη ασφάλεια για την ομαλή 

προσαρμογή  στη χώρα υποδοχής (Κύπρο) και λόγω αυτού, πιθανόν να μην είναι 

αναγκαίο να επιδείξουν μεγάλη ταύτιση με αυτή. Η κατάσταση αυτή αναφέρεται και σε 

άλλη έρευνα σχετικά με την προσαρμογή ρωσόφωνων μεταναστών στη Νέα 

Ζηλανδία892. Ακόμα,  η διαμονή μεταναστευτικών ομάδων σε εθνικά ομοιογενείς 

γειτονιές, όπως συμβαίνει συχνά με τις ομάδες των Γεωργιανών στην Κύπρο, έχει φανεί 

ότι συντείνει στο μεγαλύτερο προσδιορισμό των ομάδων αυτών  με την εθνική  

καταγωγή παρά με τη χώρα υποδοχής893.  Το αποτέλεσμα αυτό από τα δεδομένα της 

Κύπρου συμφωνεί με το αποτέλεσμα άλλης έρευνας στον ελλαδικό χώρο, στην οποία 

τα παιδιά με ποντιακή καταγωγή από την πρώην ΕΣΣΔ είχαν επιδείξει πολύ μικρότερη 

ταύτιση με τη χώρα υποδοχής συγκριτικά με άλλες ομάδες μεταναστών894. 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την ταύτιση των ατόμων από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες με τις χώρες υποδοχής, τα αποτελέσματα σε Ελλάδα 

και Κύπρο είναι ταυτόσημα.  

 
891 Birman, D., & Trickett, E. J. (2001). Cultural Transitions in First-Generation Immigrants. Acculturation of Soviet Jewish 
Refugee Adolescents and Parents. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(4), pp. 456-477 
892 Maydell-Stevens, E., Masgoret, A. M., & Ward, T. (2007). Problems of psychological and sociocultural adaptation among 
Russian-speaking immigrants in New Zealand. Social Policy Journal of New Zealand. Διαθέσιμο στο 
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6480/is_30/ai_n29345160/  Ανασύρθηκε στις 18.07.08 
893 Ward, C., Bochner, S., & Furnham, A. (2001). The psychology of culture schock (2nd ed). Hove, UK: Routledge. Στο 893 Motti-
Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., Obradovic, J., & Masten, A., S. (2008). Acculturation and adaptation of immigrant adolescents in 
Greek urban schools. International Journal of Psychology, 43 (1), pp. 45-58, σελ. 55 
894 Motti-Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., Obradovic, J., & Masten, A., S. (2008). Acculturation and adaptation of immigrant 
adolescents in Greek urban schools. International Journal of Psychology, 43 (1), pp. 45-58 
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Η χώρα γέννησης των παιδιών διαφοροποιεί την ταύτιση με τις χώρες υποδοχής με 

στατιστικά σημαντικό τρόπο και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Τα παιδιά που 

γεννήθηκαν σε αυτές τις χώρες (Ελλάδα και Κύπρο) εμφανίζουν ψηλότερους μέσους 

όρους σε αυτό τον παράγοντα συγκριτικά με τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες 

καταγωγής. Τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα και με αυτά άλλων ερευνών, όπου 

βρέθηκε ότι τα άτομα που γεννιούνται στις χώρες υποδοχής παρουσιάζουν ψηλότερες 

ταυτίσεις με αυτές895,896. Ο μεγαλύτερος χρόνος παραμονής των παιδιών που 

γεννήθηκαν στις χώρες υποδοχής σε αυτές, ίσως συντείνει στη μεγαλύτερη εξοικείωση 

με τα νοήματα και τις πρακτικές τους.  

Το φύλο δεν διαφοροποιεί σε καμία από τις δύο χώρες με στατιστικά σημαντικό 

τρόπο το βαθμό ταύτισης με τη χώρα υποδοχής. Βέβαια, υπάρχει η κοινή παρατήρηση 

και στις δύο χώρες ότι τα κορίτσια έχουν ψηλότερους μέσους όρους από τα αγόρια. Το 

στοιχείο αυτό είναι μια ένδειξη ότι τα κορίτσια προσαρμόζονται σε μεγαλύτερο βαθμό 

συγκριτικά με τα αγόρια στις χώρες υποδοχής897.  

Όσο τα παιδιά μεγαλώνουν, τόσο μειώνεται η ταύτιση με τη χώρα υποδοχής και 

στις δύο χώρες της έρευνας. Τα παιδιά που φοιτούσαν σε μεγαλύτερη τάξη εμφάνισαν 

χαμηλότερους μέσους όρους στον παράγοντα αυτό συγκριτικά με τα μικρότερα παιδιά, 

με τη διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική στην περίπτωση της Ελλάδας. Τα παιδιά 

της μεγαλύτερης τάξης βρίσκονται ηλικιακά πιο κοντά στην εφηβεία, όπου υπάρχει το 

αίσθημα της μεγαλύτερης εγγύτητας προς την εθνική καταγωγή και η τάση για 

μεγαλύτερη ταύτιση με την εθνική ομάδα, γι’ αυτό και ίσως παρατηρείται το φαινόμενο 

αυτό898, ,899 900.  

Ένα άλλο κοινό αποτέλεσμα στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι η θετική και 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση των χρόνων φοίτησης στο ελληνικό σχολείο με τον 

παράγοντα αυτό, δηλαδή την ταύτιση με τη χώρα υποδοχής. Αυτό ίσως αποτελεί δείκτη 

της επίδρασης του σχολείου στη διαμόρφωση υποκειμενικοτήτων. Η ταύτιση με τη 

χώρα υποδοχής αυξάνεται με την αύξηση των χρόνων σε ένα από τους βασικούς φορείς 

 
895 Birman, D., & Trickett, E. J. (2001). Cultural Transitions in First-Generation Immigrants. Acculturation of Soviet Jewish 
Refugee Adolescents and Parents. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(4), pp. 456-477 
896 Lee, S. K., Sobal, J., & Frongillo, E. A. (2003). Comparison of Models of Acculturation. The Case of Korean Americans. 
Journal of Cross-Cultural Psychology, 34(3), pp. 282-296 
897 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 461-469 
898 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 461-469 
899 Μποζατζής, Ν. (2004). Κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις στην παιδική προκατάληψη. Στο ΙΜΕΠΟ, (2004). Τσαλίκογλου, Φ. 
& Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 33-43 
900 Λεζέ, Ε. (2008). Η διγλωσσική – διπολιτισμική ταυτότητα των Ελληνοποντίων παλιννοστούντων μαθητών: με βάση εμπειρική 
έρευνα. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 6ος 
, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 227-238 
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του πολιτισμού αυτής, που είναι ο σχολικός θεσμός. Κατά συνέπεια, τα παιδιά μέσω 

της φοίτησης σε αυτό το θεσμό υποκειμενοποιούν στοιχεία της κυρίαρχης κουλτούρας 

(γλώσσα, νοήματα, διαπραγματεύσεις κοινωνικής συμμετοχής στις νόρμες της), οπότε 

και επιταχύνεται με τον τρόπο αυτό ο επιπολιτισμός  σε αυτήν901,902.  

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του παράγοντα αυτού ανέδειξε κάποιες 

διαφορές και κάποιες ομοιότητες ως προς τα στοιχεία που διαμορφώνουν τις 

υποκειμενικότητες των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στις δύο χώρες. 

Στην Ελλάδα καταγράφηκε τα παιδιά να ταυτίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό με αυτήν 

συγκριτικά με τα παιδιά στην Κύπρο. Τα χαρακτηριστικά, όμως, τα οποία 

διαφοροποιούν τους βαθμούς ταύτισης με αυτές ως χώρες υποδοχής είναι ταυτόσημα.  

Η ταύτιση των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων και στις δύο χώρες με αυτές 

διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα γέννησης, την ηλικία και τα χρόνια φοίτησης  στο 

ελληνικό σχολείο.  

 

4.4.3.4.3 Παράγοντας «Συνήθειες χώρας υποδοχής» 

 

Η υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής είναι αρκετά μεγάλη και στις δύο 

χώρες της έρευνας. Στην Ελλάδα εντούτοις, τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων εμφανίζουν μεγαλύτερο μέσο όρο από τα αντίστοιχα παιδιά στην Κύπρο, με τη 

διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. 

 Η υιοθέτηση στοιχείων της κυρίαρχης κουλτούρας μπορεί να αποτελεί εφόδιο 

«επιβίωσης» στις χώρες υποδοχής. Και αυτό, γιατί μπορεί να βοηθά στη δημιουργία του 

κατάλληλου πολιτισμικού κεφαλαίου και να καθιστά τα παιδιά «πολιτισμικά επαρκή»903 

για ανταπόκριση στις ανάγκες που αναδύονται κατά τη συμμετοχή στα διάφορα πλαίσια 

των χωρών αυτών904.  Ακόμα, η υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής ίσως 

συμβαίνει για μείωση των διακρίσεων που πιθανόν να υφίστανται τα παιδιά αυτά από  

άτομα της πλειοψηφίας905. 

Κοινό αποτέλεσμα στις δύο χώρες ως προς τον παράγοντα αυτό είναι ότι ο βαθμός 

υιοθέτησης συνηθειών από αυτές, διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα γέννησης. Τα 

παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες υποδοχής εμφάνισαν ψηλότερους μέσους όρους 
 

901 Oikonomidoy, E. (2007). ‘I see myself as a different person who [has] acquired a lot …’: Somali female students’ journeys to 
belonging. Intercultural Education, 18 (1), pp. 15-27. 
902 Trickett, E. J., & Birman, D. (2005). Acculturation, School Context, and School Outcomes: Adaptation Of Refugee Adolescents 
From The Former Soviet Union. Psychology in the schools, 42 (1), 27- 37 
903 Γεωργογιάννης, Π. (2006). Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια & Ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας 
Εκπαίδευσης: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 1ος. Πάτρα: Αυτοέκδοση, σ. 33 
904 Duarte F. (2005). Living in ‘the Betweens’: Diaspora Consciousness Formation and Identity among Brazilians in Australia. 
Journal of Intercultural Studies, 26(4), pp. 315-335 
905 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
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συγκριτικά με τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες καταγωγής. Το αποτέλεσμα αυτό 

επιβεβαιώνει και αποτελέσματα άλλων ερευνών, ως προς το ότι και σε αυτές βρέθηκε 

ότι τα άτομα που γεννιούνται στις χώρες υποδοχής παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

υιοθέτηση στοιχείων από αυτές συγκριτικά με τα άτομα της ίδιας ομάδας που έχουν 

γεννηθεί σε άλλη χώρα906,907.  

Άλλο κοινό αποτέλεσμα στις δύο χώρες της έρευνας είναι ότι η αύξηση των 

χρόνων στο ελληνικό σχολείο, αυξάνει και το βαθμό υιοθέτησης συνηθειών των χωρών 

αυτών. Η συσχέτιση του παράγοντα αυτού με τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο είναι 

θετική και στατιστικά σημαντική και στις δύο χώρες. Το αποτέλεσμα αυτό ίσως 

ερμηνεύεται από τη δυνατότητα  για μεγαλύτερη επαφή με την κυρίαρχη κουλτούρα 

της κάθε χώρας μέσω της φοίτησης στο σχολείο, η οποία μπορεί να επιταχύνει τον 

επιπολιτισμό των παιδιών908. 

Και σε αυτό τον παράγοντα τα αποτελέσματα των δύο χωρών είναι περίπου κοινά. 

Από αυτά, αναδεικνύεται ότι τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων υιοθετούν σε 

μεγάλο βαθμό στοιχεία των χωρών υποδοχής, με τη χώρα γέννησης και τα χρόνια 

φοίτησης στο ελληνικό σχολείο να διαφοροποιούν το βαθμό υιοθέτησης των στοιχείων 

αυτών.  

 

4.4.3.4.4 Παράγοντας «Υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης» 

 

Το αίσθημα της υποχρέωσης προς τη χώρα καταγωγής είναι πολύ ψηλό και στις 

δύο χώρες της έρευνας, με σχεδόν ταυτόσημους μέσους όρους από τα παιδιά. Το 

αίσθημα αυτό προς τις χώρες καταγωγής, πιθανόν να  εμφανίζεται ως αντιστάθμισμα σε 

συναισθήματα ενοχής από την υιοθέτηση συνηθειών και στοιχείων των χωρών 

υποδοχής. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά ίσως προσπαθούν να ανταποκριθούν 

στις προσδοκίες των ατόμων του εθνικού τους περιβάλλοντος για επίδειξη εγγύτητας με 

τη χώρα καταγωγής909,910. 

To μεγάλο αίσθημα υποχρέωσης προς τη χώρα καταγωγής φαίνεται και στις δύο 

χώρες να επισκιάζει τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά του φύλου και της ηλικίας, 

 
906 Aycan, Z., & Kanungo, R.N. (1998). Impact of acculturation on socialization beliefs and behavioral occurrences among Indo-
Canadian immigrants. Journal of Comparative Family Studies, 29, pp. 451-467 
907 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
908 Trickett, E. J., & Birman, D. (2005). Acculturation, School Context, and School Outcomes: Adaptation Of Refugee Adolescents 
From The Former Soviet Union. Psychology in the schools, 42 (1), 27- 37 
909Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
910 Maundeni, T. (2001). The Role of Social Networks in the Adjustment of African Students to British Society: Students’ 
perceptions. Race, Ethnicity and Education, 4 (3), pp. 253-276 
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αφού αυτά, δεν διαφοροποίησαν τους μέσους όρους των παιδιών ούτε στην Ελλάδα 

ούτε στην Κύπρο.  

Τα μόνα στοιχεία τα οποία διαπιστώθηκε να διαφοροποιούν τους μέσους όρους 

των παιδιών ως προς το αίσθημα της υποχρέωσης προς τις χώρες καταγωγής και στις 

δύο χώρες,  είναι η χώρα γέννησης και τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο.  

Ως προς τη χώρα γέννησης, τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες υποδοχής 

παρουσίασαν χαμηλότερους μέσους όρους στον παράγοντα αυτό.  Εξήγηση αυτού, 

ίσως αποτελεί το ότι τα παιδιά αυτά τείνουν να τοποθετούν τους εαυτούς τους 

κοινωνικά και πολιτισμικά πρωταρχικά στις χώρες στις οποίες γεννιούνται και όχι στις 

χώρες καταγωγής911.  

Για τον ίδιο λόγο ίσως, η αύξηση των χρόνων στο ελληνικό σχολείο μειώνει το 

αίσθημα της υποχρέωσης προς τις χώρες καταγωγής, αφού η σχέση της ανεξάρτητης 

αυτής μεταβλητής (χρόνια στο ελληνικό σχολείο) με το συγκεκριμένο παράγοντα 

(υποχρέωση στη χώρα καταγωγής) είναι αρνητική και στις δύο χώρες. Βέβαια, το 

αίσθημα της υποχρέωσης προς τη χώρα καταγωγής δεν είναι μικρό ούτε για τα παιδιά 

που γεννήθηκαν στις χώρες υποδοχής όπως εντοπίζεται στους μέσους όρους, παρόλο 

που παρουσιάζεται λίγο χαμηλότερο συγκριτικά με τα παιδιά που γεννήθηκαν στις 

χώρες καταγωγής.  Η πιθανή εξήγηση που μπορεί να δοθεί σε αυτή την παρατήρηση 

είναι ότι η αύξηση των χρόνων παραμονής στις χώρες υποδοχής, συνήθως δε μειώνει το 

αίσθημα υποχρέωσης και την ανάγκη ύπαρξης συναισθηματικών δεσμών με τις χώρες 

καταγωγής912,913.  

Και σε αυτό τον παράγοντα, τα αποτελέσματα στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι 

κοινά. Το αίσθημα της υποχρέωσης προς τη χώρα καταγωγής είναι πολύ ψηλό και 

επισκιάζει τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά του φύλου και της ηλικίας και στις δύο 

χώρες. Τα μόνα στοιχεία που διαφοροποιούν το αίσθημα της υποχρέωσης προς τις 

χώρες καταγωγής παρατηρήθηκε να είναι η χώρα γέννησης και τα χρόνια στο ελληνικό 

σχολείο, χωρίς όμως να το μειώνουν σημαντικά.  

 

 

 

 

 
911 Leonard, K. (2007). “The Second Generation: Questions and Answers.” Keynote address at the international Conference 
“Globalization and diaspora”, Centre for the Study of Indian Diaspora and the Department of Sociology. University of Hyderabad 
912 Birman, D., & Trickett, E. J. (2001). Cultural Transitions in First-Generation Immigrants. Acculturation of Soviet Jewish 
Refugee Adolescents and Parents. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(4), pp. 456-477 
913  Hurh, W. M., & Kim, K. C. (1983). Adhesive sociocultural adaptation of Korean immigrants in the U.S. : An alternative strategy 
of minority adaptation. International Migration Review, 18 (2), pp. 188-216. 
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4.4.3.4.5 Παράγοντας «Ελληνική Γλώσσα» 

 

Στον παράγοντα που αφορά τη σημαντικότητα της γνώσης της γλώσσας των 

χωρών υποδοχής, τα παιδιά και στην Ελλάδα και στην Κύπρο παρουσίασαν τους 

ψηλότερους μέσους όρους συγκριτικά με τους υπόλοιπους παράγοντες. Μάλιστα,  οι 

μέσοι όροι αυτοί είναι μεγαλύτεροι του 4,5 στην πενταβάθμια κλίμακα. Η γνώση της 

γλώσσας της χώρας υποδοχής και στην Ελλάδα και στην Κύπρο φαίνεται να θεωρείται 

ως βασικό στοιχείο του πολιτισμικού κεφαλαίου που χρειάζεται να αποκτήσουν τα 

παιδιά για να «επιβιώσουν» και να ανταποκριθούν στις ανάγκες που αναδύονται. 

Αποτελεί ένα βασικό μέσο για να τα βοηθήσει να συμμετέχουν στο πολιτισμικό 

γίγνεσθαι της χώρας υποδοχής914 και να τα καταστήσει «πολιτισμικά επαρκή» και 

«πολιτισμικά έτοιμα»915. 

Τα στοιχεία των παιδιών τα οποία σημειώθηκε και στις δύο χώρες της έρευνας να 

διαφοροποιούν τους μέσους όρους ήταν το φύλο και τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο.  

Τα κορίτσια και στις δύο χώρες παρουσίασαν ψηλότερους μέσους όρους από τα 

αγόρια στον παράγοντα αυτό. Πιθανή ερμηνεία ίσως αποτελεί το  ότι τα κορίτσια σε 

συνθήκες μετανάστευσης είναι γενικά πιο θετικά σε σχέση με την ένταξή τους στη 

χώρα υποδοχής, συγκριτικά με τα αγόρια916. 

Τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο συσχετίζονται με στατιστικά σημαντικό και 

θετικό τρόπο με τον παράγοντα αυτό. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας και η άποψη για 

τη σημαντικότητά της από τα παιδιά, μεγαλώνει, όσο αυξάνονται τα χρόνια φοίτησης 

στο ελληνικό σχολείο. Αυτό συμβαίνει γιατί τα σχολεία αποτελούν τους πρώτους 

πλαισιακά δομημένους οργανισμούς μέσω των οποίων τα άτομα που προέρχονται από 

μετανάστευση έρχονται σε επαφή με την κυρίαρχη κουλτούρα των χωρών υποδοχής917. 

Το  κυρίαρχο χαρακτηριστικό της κουλτούρας αυτής, είναι η γλώσσα, που στο 

περιβάλλον της χώρας υποδοχής αποτελεί και τη γλώσσα αντικειμενοποίησης των 

επιδόσεων918.  

 
914 Γκόβαρης, Χ., (2000), Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αλλοδαποί μαθητές: Παρατηρήσεις για τη δημιουργία μιας σχέσης 
αντιστοιχίας μεταξύ εκπαιδευτικών στόχων και υποκειμενικών αναγκών μάθησης, στο Σκούρτου, Ε. (Επιμ.), Τετράδια εργασίας 
Νάξου. Διγλωσσία, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σσ. 17-34. Διαθέσιμο στο www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou: .    Ανασύρθηκε 
στις 17.8.08 , σ. 23 
915 Γεωργογιάννης, Π. (2006). Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια & Ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας 
εκπαίδευσης: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 1ος, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 23-33 
916 Lee, S. J. (2005). Up against whiteness: race, school and immigrant youth. New York: Teachers college press: στο Lee, S., J. 
(2006). Additional complexities: social class, ethnicity, generation, and gender in Asian American student experiences. Race 
Ethnicity and Education, Vol.9(1), pp. 17-28 
917 Oikonomidoy, E. (2007). ‘I see myself as a different person who [has] acquired a lot …’: Somali female students’ journeys to 
belonging. Intercultural Education, 18 (1), pp. 15-27 
918 Γεωργογιάννης, Π., & Γιάννακα, Χ. (2007). Η Ελληνική ως πρώτη, δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). 
Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 4ος, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 91-104 
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Στις δύο χώρες της έρευνας και σε αυτό τον παράγοντα παρουσιάζονται  

ομοιότητες στους μέσους όρους των παιδιών, καθώς και στα στοιχεία τα οποία τα 

διαφοροποιούν. Τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες θεωρούν σε πολύ 

μεγάλο βαθμό σημαντική τη γνώση της γλώσσας των χωρών υποδοχής, με τα στοιχεία 

του φύλου και των χρόνων φοίτησης στο ελληνικό σχολείο να διαφοροποιούν τις 

απαντήσεις τους στον παράγοντα αυτό.  

 

4.4.3.4.6 Παράγοντες «Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής» και 

«Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής» 

 

Τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες σε Κύπρο και Ελλάδα έχουν 

χαμηλούς μέσους όρους στον παράγοντα «Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής» και ψηλούς στον παράγοντα «Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής». Βέβαια, τα παιδιά στην Κύπρο έχουν λίγο χαμηλότερο μέσο όρο στη 

«Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής» με τη διαφορά τους από τα παιδιά 

του ελλαδικού χώρου να είναι στατιστικά σημαντική.  

Οι αρκετά μεγάλοι μέσοι όροι στον παράγοντα της «Θετικής πρόσληψης συνθηκών 

στη χώρα υποδοχής» και στις δύο χώρες, ίσως σημαίνει ότι όντως τα παιδιά 

προσλαμβάνουν θετικά τις συνθήκες. Όμως, επειδή τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων (όπως θα παρουσιαστεί σε ξεχωριστό κεφάλαιο) δείχνουν ότι έμμεσα δεν 

ισχύει κάτι τέτοιο, τίθεται ο προβληματισμός ότι τα παιδιά πιθανόν να δηλώνουν ότι 

προσλαμβάνουν θετικά τις συνθήκες στις χώρες υποδοχής χωρίς αυτό να συμβαίνει.  

Επίσης, έστω κι αν στιγματίζονται μπορεί να μην το αναφέρουν για να μην 

απομακρύνονται με αυτό τον τρόπο από τα άτομα των χωρών υποδοχής919. Επιπλέον, 

ίσως τα παιδιά δηλώνουν ότι προσλαμβάνουν θετικά τις συνθήκες στις χώρες υποδοχής 

για να ανταποκρίνονται στο αρχικό σχέδιο μετανάστευσής τους, το οποίο περιλάμβανε  

τη βελτίωση των όρων ζωής στις νέες χώρες, και που η αρνητική πρόσληψη συνθηκών 

σε αυτές θα το διέψευδε.  

Η χώρα γέννησης των παιδιών διαφοροποιεί τους μέσους όρους και στις δύο χώρες 

σε αυτούς τους παράγοντες. Τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες καταγωγής 

παρουσίασαν ψηλότερους μέσους όρους ως προς την αρνητική πρόσληψη των 

συνθηκών στις χώρες υποδοχής συγκριτικά με τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες 

αυτές. Αυτό ίσως συμβαίνει λόγω της πιθανότητας τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλες 

 
919 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
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χώρες να υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό διακρίσεις και στερεοτυπικές συμπεριφορές 

από τα άτομα της πλειονότητας, αφού δεν έχουν υποκειμενοποιήσει σε μεγάλο βαθμό 

όπως τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στις χώρες υποδοχής, στοιχεία της κυρίαρχης 

κουλτούρας920. 

Τα κορίτσια και στις δύο χώρες προσλαμβάνουν θετικότερα τις συνθήκες στις 

χώρες υποδοχής συγκριτικά με τα αγόρια. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν και με 

άλλες έρευνες στις οποίες τα κορίτσια ήταν πιο θετικά και στην ανάπτυξη σχέσεων με 

άτομα της χώρας υποδοχής αλλά και στη γενικότερη ένταξή τους στα κοινωνικά 

πλαίσια της, συγκριτικά με τα αγόρια921. 

Πρόσθετο κοινό αποτέλεσμα στην Ελλάδα και την Κύπρο αποτελεί η αύξηση της 

θετικής πρόσληψης των συνθηκών σε αυτές από τα παιδιά, όσο αυξάνονται τα χρόνια 

φοίτησης στο ελληνικό σχολείο, και η μείωση της αρνητικής πρόσληψης των συνθηκών 

με την αύξηση αυτή. Η επαφή μέσω του σχολείου και η εξοικείωση με τα πολιτισμικά 

νοήματα και τις πρακτικές της χώρας υποδοχής από τα παιδιά, ίσως εξηγεί τα 

αποτελέσματα αυτά.  

Και σε αυτούς τους παράγοντες παρουσιάζονται κοινά τα αποτελέσματα στις δύο 

χώρες της έρευνας: τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες δηλώνουν να έχουν 

θετικές προσλήψεις των συνθηκών στις χώρες αυτές, με το φύλο, τη χώρα γέννησης και 

τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο να διαφοροποιούν το βαθμό των προσλήψεων αυτών.  

 

4.4.4 Αποτελέσματα Γ’ μέρους του ερωτηματολογίου για εκπαιδευτικούς 

 

Το  Γ’ μέρος του ερωτηματολογίου προορίστηκε για τους εκπαιδευτικούς και στις 

δύο χώρες. Σημειώθηκαν από αυτούς/ές βαθμοί στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά και 

σχόλια για τη συμπεριφορά και την προσαρμογή των παιδιών.  

 

 

 

 

 

 

 
920 Chia, A.L., & Costigan, C.L. (2002). Multidimensional and orthogonal approaches to ethnic identity and acculturation. Poster 
presented at the 63rd Canadian Psychological Association annual meeting, Vancouver, Canada.  
921 Lee, S. J. (2005). Up against whiteness: race, school and immigrant youth. New York: Teachers college press: στο Lee, S., J. 
(2006). Additional complexities: social class, ethnicity, generation, and gender in Asian American student experiences. Race 
Ethnicity and Education, Vol.9(1), pp. 17-28 
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4.4.4.1 Συσχετίσεις των δηλώσεων των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών 

σχετικά με την επίδοση των μαθητών/τριών 

 

Οι βαθμοί που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί στα δύο μαθήματα συσχετίστηκαν με 

κάποιες δηλώσεις των παιδιών (Είμαι καλός στα μαθήματα του σχολείου, Ο δάσκαλός 

μου πιστεύει ότι είμαι καλός μαθητής).  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης και στις δύο χώρες της έρευνας παρουσιάζονται 

στον πίνακα 285.  

 

Πίνακας 285: Συσχετίσεις βαθμών των εκπαιδευτικών με δηλώσεις 

μαθητών/τριών 
  Είμαι καλός στα μαθήματα του 

σχολείου 
Ο δάσκαλός μου πιστεύει ότι 

είμαι καλός μαθητής 

Βαθμός 
Γλώσσας  

                     0,50**                    0,45** ΕΛΛΑΔΑ 

Βαθμός 
μαθηματικών 

                     0,50**                    0,44** 

Βαθμός 
Γλώσσας  

 0,46** 0,31** ΚΥΠΡΟΣ 

Βαθμός 
μαθηματικών 

 0,46** 0,29** 

        **p<0,01 

 

Και στις δύο χώρες όπως φαίνεται στον πίνακα 285, οι συσχετίσεις ανάμεσα στο πώς 

οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τα παιδιά και στο πώς τα παιδιά αυτοαξιολογούνται είναι 

ψηλές και στατιστικά σημαντικές. Ακόμα, η πεποίθηση των μαθητών  ως προς το τι 

πιστεύει γι’ αυτούς ο εκπαιδευτικός με την πραγματική παρουσιάζεται και στις δύο 

χώρες να έχει ψηλή και στατιστικά σημαντική συσχέτιση.  

 

4.4.4.2 Συσχέτιση των δηλώσεων των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών 

σχετικά με τη συμπεριφορά και την προσαρμογή των μαθητών/τριών  

 

Οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών για τη συμπεριφορά και την προσαρμογή των 

παιδιών στο σχολείο συσχετίζονται με κάποιες δηλώσεις (Νιώθω ευχαριστημένος με τον 

εαυτό μου, Όταν αναλαμβάνω κάτι τα καταφέρνω, Νιώθω ωραία στο σχολείο) του Α’ 

μέρους του ερωτηματολογίου και στις δύο χώρες. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

σημειώνονται στον πίνακα 286.  
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Πίνακας 286: Συσχετίσεις δηλώσεων των εκπαιδευτικών με δηλώσεις των 

μαθητών/τριών 

 
  Νιώθω 

ευχαριστημένος με 
τον εαυτό μου 

Όταν 
αναλαμβάνω κάτι 
τα καταφέρνω 

Νιώθω ωραία στο 
σχολείο 

Συμπεριφορά μαθητή 0,07** 0,09**                       0,13** ΕΛΛΑΔΑ 
Προσαρμογή στο σχολείο           0,09**                        0,14**                     0,13** 
Συμπεριφορά μαθητή            0,80 0,12** 0,12** ΚΥΠΡΟΣ 
Προσαρμογή στο σχολείο 0,13** 0,15** 0,11** 

**p<0,01 

 

Στον πίνακα 286 φαίνεται ότι και στις δύο χώρες, όλες οι συσχετίσεις των δηλώσεων 

των εκπαιδευτικών με τις δηλώσεις των παιδιών έχουν θετική συσχέτιση και 

εξαιρουμένης μίας περίπτωσης στην Κύπρο, η σχέση αυτή είναι και στατιστικά 

σημαντική.  

 

4.4.4.3 Σύγκριση των δηλώσεων των εκπαιδευτικών για κάθε ομάδα παιδιών 

 

Το Γ’ μέρος του ερωτηματολογίου δίνει τη δυνατότητα της σύγκρισης των βαθμών 

και των χαρακτηρισμών που δίνουν οι εκπαιδευτικοί για τα παιδιά, ανάλογα με την 

καταγωγή. Οι διαφορές στους μέσους όρους των βαθμών των εκπαιδευτικών ανάλογα 

με την καταγωγή των παιδιών στις δύο χώρες καταγράφονται στον πίνακα 287.  

 

Πίνακας 287: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων των εκπαιδευτικών για την 

κάθε ομάδα σε Ελλάδα και Κύπρο 

 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ* ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ** 

 Ελληνική 
καταγωγή 1 

Καταγωγή 
από άλλη 
χώρα 2 

  Ελληνοκυπριακή 
καταγωγή 1 

Καταγωγή 
από άλλη 
χώρα 2 

  

 Mean SD Mean SD t p Mean SD Mean SD t p 
Βαθμός Γλώσσας 8,90 1,39 7,40 1,91 14,39 0,00 7,49 1,97 6,06 2,14 8,50 0,00 
Βαθμός Μαθηματικών  8,74 1,47 7,58 1,93 10,79 0,00 7,43 2,15 6,22 2,16 6,86 0,00 
Συμπεριφορά  4,56 0,76 4,33 0,93 4,43 0,00 4,25 0,86 3,92 1,04 4,13 0,00 
Προσαρμογή 4,61 0,71 4,32 0,90 5,80 0,00 4,34 0,86 3,96 1,00 4,88 0,00 

*Ν1=514 *Ν2=514, **Ν1=300 **Ν2=300 

 

Ο βαθμός που δίνουν οι εκπαιδευτικοί στα παιδιά στο μάθημα της Γλώσσας και στο 

μάθημα των Μαθηματικών (σε δεκαβάθμια κλίμακα) και στις δύο χώρες φαίνεται να 

έχει διαφορά ανάλογα με την καταγωγή τους. Μάλιστα, και στις δύο χώρες, η διαφορά 

είναι στατιστικά σημαντική. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι στην Ελλάδα και στις δύο 
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ομάδες παιδιών (γηγενή παιδιά και παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων), οι 

βαθμοί που δίνουν οι εκπαιδευτικοί είναι ψηλότεροι από τους βαθμούς που δίνουν οι 

εκπαιδευτικοί στην Κύπρο.  

Ψηλότερους βαθμούς δίνουν οι εκπαιδευτικοί και στις δύο χώρες στα γηγενή παιδιά 

και στη συμπεριφορά αλλά και στην προσαρμογή στο σχολείο συγκριτικά με τα παιδιά 

από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες (σε πενταβάθμια κλίμακα). Οι διαφορές αυτές 

και στις δύο χώρες είναι στατιστικά σημαντικές. Επιπλέον, και σε αυτή την περίπτωση, 

οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα δίνουν ψηλότερους βαθμούς για τη συμπεριφορά και την 

προσαρμογή όλων των παιδιών στο σχολείο σε σχέση με τους βαθμούς τους οποίους 

δίνουν οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα παιδιά στην Κύπρο.  

 

4.4.4.4 Ανεξάρτητες μεταβλητές και δηλώσεις εκπαιδευτικών 

 

Στο σημείο αυτό εξετάζεται η συσχέτιση κάποιων ανεξάρτητων μεταβλητών με τους 

βαθμούς των εκπαιδευτικών. 

 

4.4.4.4.1 Ανεξάρτητη μεταβλητή «φύλο» 

 

Ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να διαφοροποιεί τους βαθμούς των παιδιών είναι το 

φύλο. Οι μέσοι όροι που δίνουν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με το φύλο στις δύο ομάδες 

παιδιών σε κάθε χώρα παρουσιάζονται στον πίνακα 288.  

Ως προς το βαθμό στη Γλώσσα και στις δύο χώρες, οι εκπαιδευτικοί και στην ομάδα 

των γηγενών παιδιών και στην ομάδα των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες δίνουν ψηλότερους βαθμούς στα κορίτσια. Μάλιστα, και στην Ελλάδα και στην 

Κύπρο οι διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών είναι στατιστικά σημαντικές.  

Οι εκπαιδευτικοί βαθμολογούν και στα Μαθηματικά ψηλότερα τα κορίτσια. Και στις 

δύο χώρες και στις δύο ομάδες παιδιών, τα κορίτσια έχουν ψηλότερους μέσους όρους 

στα Μαθηματικά. Όμως, οι διαφορές από τα αγόρια δεν είναι στατιστικά σημαντικές, 

εξαιρουμένης μιας περίπτωσης: στην Ελλάδα, στην ομάδα των παιδιών πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων, όπου η διαφορά των κοριτσιών από τα αγόρια στα Μαθηματικά 

είναι στατιστικά σημαντική.  

Τα κορίτσια παίρνουν ψηλότερους βαθμούς από τα αγόρια και στις δύο χώρες και 

στις δύο ομάδες παιδιών για τη συμπεριφορά και την προσαρμογή στο σχολείο. Οι 

διαφορές αυτές είναι στατιστικά σημαντικές σε όλες τις ομάδες παιδιών και στις δύο 

χώρες.  
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Πίνακας 288: Σύγκριση μέσων όρων στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών ως προς το 

φύλο για τις δύο ομάδες παιδιών σε Ελλάδα και Κύπρο 

 
   Γηγενή παιδιά * Καταγωγή από άλλη χώρα** 

  Φύλο Mean SD t p Mean SD t p 

Βαθμός Γλώσσας Αγόρι 1 8,71 1,37 6,98 1,92 -4,95 0,00 
 Κορίτσι 9,09 1,39 

-3,13 

 

0,00 

 7,80 1,82   

Βαθμός  Μαθ. Αγόρι 8,67 1,48 7,39 1,97 -2,28 0,02 
 Κορίτσι 8,82 1,46 

-1,16 

 

0,24 

 7,77 1,87   

Συμπεριφορά  Αγόρι 4,38 0,89 4,05 1,04 -6,99 0,00 
 Κορίτσι 4,74 0,57 

-5,50 

 

0,00 

 4,60 0,72   

Προσαρμογή  Αγόρι 4,50 0,79 4,12 0,96 -5,19 0,00 Α
Π
Ο
ΤΕ

Λ
ΕΣ

Μ
Α
ΤΑ

 

ΕΛ
Λ
Α
ΔΑ
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 Κορίτσι 4,72 0,59 
-3,47 

 

0,00 

 4,52 0,78   

Βαθμός Γλώσσας Αγόρι 7,21 2,05 -2,73 0,01 5,76 2,02 -2,68 0,00 
 Κορίτσι 7,83 1,81   6,42 2,23   

Βαθμός Μαθ. Αγόρι 7,36 2,25 -0,56 0,57 6,20 2,20 -0,20 0,83 
 Κορίτσι 7,51 2,03   6,25 2,12   

Συμπεριφορά  Αγόρι 4,10 0,92 -3,40 0,00 3,64 1,11 -5,48 0,00 
 Κορίτσι 4,42 0,73   4,26 0,83   

Προσαρμογή Αγόρι 4,23 0,90 -2,31 0,02 3,81 0,97 -3,00 0,00 Α
Π
Ο
ΤΕ

Λ
ΕΣ

Μ
Α
ΤΑ

 

Κ
Υ
Π
ΡΟ
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 Κορίτσι 4,46 0,78   4,15 0,99   
Ελλάδα: *Ν1=255 *Ν2=259 **Ν1=255 **Ν2=259 
Κύπρος: *Ν1=165 *Ν2=135 **Ν1=165 **Ν2=135 
 

4.4.4.4.2 Ανεξάρτητη μεταβλητή «τάξη φοίτησης» 

 

Η τάξη φοίτησης, ως ανεξάρτητη μεταβλητή, εξετάζεται στο σημείο αυτό σε σχέση 

με τους βαθμούς που δίνουν οι εκπαιδευτικοί. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης γι’ αυτή 

τη μεταβλητή και στις δύο χώρες της έρευνας εμφανίζονται στον πίνακα 289.  

Στον πίνακα 289 παρατηρείται η μη ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς ως 

προς το βαθμό στη Γλώσσα ανάλογα με την τάξη φοίτησης, σε καμία από τις ομάδες 

παιδιών στις δύο χώρες της έρευνας.  

Όσον αφορά τους βαθμούς στα Μαθηματικά, στον ελλαδικό χώρο σε καμία από τις 

δύο ομάδες παιδιών ανά τάξη φοίτησης δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. 

Στον κυπριακό χώρο, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανά τάξη φοίτησης μόνο 

στα γηγενή παιδιά.  

Στην αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της προσαρμογής των παιδιών στο σχολείο 

από τους εκπαιδευτικούς δεν υπάρχει διαφορά ανά τάξη φοίτησης σε καμία από τις δύο 

ομάδες παιδιών σε Ελλάδα και Κύπρο.  
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Πίνακας 289: Σύγκριση μέσων όρων στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών ως προς 

την τάξη φοίτησης για τις δύο ομάδες σε Ελλάδα και Κύπρο 

 
   Γηγενή παιδιά * Καταγωγή από άλλη χώρα** 
  Τάξη Mean SD t p Mean SD t p 

Βαθμός Γλώσσας Ε1 8,91 1,37 7,51 1,95 1,26 0,20 
 Στ2 8,90 1,42 

0,08 
 

0,93 
 7,29 1,87   

Βαθμός Μαθηματικών Ε 8,75 1,47 7,58 2,04 -0,02 0,98 
 Στ 8,74 1,48 

0,07 
 

0,94 
 7,58 1,83   

Συμπεριφορά μαθητή Ε 4,61 0,74 4,37 0,93 1,03 0,30 
 Στ 4,52 0,79 

1,37 
 

0,17 
 4,28 0,94   

Προσαρμογή στο 
σχολείο 

Ε 4,61 0,73 4,35 0,88 0,63 0,52 

Α
Π
Ο
ΤΕ

Λ
ΕΣ

Μ
Α
ΤΑ

 
ΕΛ

Λ
Α
ΔΑ
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 Στ 4,62 0,69 

-0,20 0,83 

4,30 0,91   
Βαθμός Γλώσσας Ε 7,28 2,10 -1,75 0,08 5,79 2,17 -2,07 0,04 
 Στ 7,68 1,83   6,30 2,09   
Βαθμός Μαθηματικών Ε 7,14 2,28 -2,17 0,03 6,05 2,33 -1,23 0,21 
 Στ 7,68 2,00   6,36 2,00   
Συμπεριφορά μαθητή Ε 4,27 0,92 0,43 0,66 3,94 1,07 0,35 0,72 
 Στ 4,22 0,80   3,90 1,02   
Προσαρμογή στο 
σχολείο 

Ε 4,41 0,89 1,30 0,19 4,04 1,06 1,23 0,71 

Α
Π
Ο
ΤΕ

Λ
ΕΣ

Μ
Α
ΤΑ

 
Κ
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 Στ 4,27 0,83   3,90 0,93   
Ελλάδα: *Ν1=251 *Ν2=263 **Ν1=251 **Ν2=263 
Κύπρος: *Ν1=139 *Ν2=161 **Ν1=139 **Ν2=161 
 

4.4.4.4.3 Ανεξάρτητη μεταβλητή «επάγγελμα πατέρα» 

 

Η επόμενη ανάλυση αφορά την εξέταση της διαφοροποίησης των δηλώσεων των 

εκπαιδευτικών ανάλογα με το επάγγελμα του πατέρα των παιδιών των δύο ομάδων σε 

κάθε χώρα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής παρουσιάζονται στον πίνακα 290.  

Όσον αφορά το βαθμό στο μάθημα της Γλώσσας αλλά και των Μαθηματικών 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους ανάλογα με το 

επάγγελμα πατέρα και στις δύο ομάδες παιδιών και στις δύο χώρες της έρευνας. Τον 

ψηλότερο μέσο όρο στην Ελλάδα και στην Κύπρο στις δύο ομάδες παιδιών έχουν τα 

παιδιά που δήλωσαν ότι ο πατέρας τους κάνει εργασία που απαιτεί πτυχίο.  

Η συμπεριφορά των παιδιών στην Κύπρο και στην Ελλάδα διαφέρει με στατιστικά 

σημαντικό τρόπο μόνο στην ομάδα των γηγενών παιδιών σε σχέση με το επάγγελμα 

πατέρα. Στην περίπτωση της ομάδας των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

και στις δύο χώρες δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους ως 

προς τη συμπεριφορά, σε σχέση με το επάγγελμα πατέρα.  

Όσον αφορά την προσαρμογή στο σχολείο, στον ελλαδικό χώρο υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων των παιδιών σε σχέση με το επάγγελμα 

πατέρα μόνο στην ομάδα των γηγενών παιδιών, με τα παιδιά που ο πατέρας τους 

εξασκεί εργασία που απαιτεί πτυχίο και μη χειρωνακτική εργασία που δεν απαιτεί 

πτυχίο, να παρουσιάζουν τους ψηλότερους μέσους όρους. 
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Πίνακας 290: Σύγκριση μέσων όρων στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών ως προς το 

επάγγελμα πατέρα στις δύο ομάδες παιδιών σε Ελλάδα και Κύπρο 

 
   Γηγενή παιδιά* Καταγωγή από άλλη 

χώρα** 
 Βαθμοί Εργασία Mean SD F p Mean SD F p 

Χειρωνακτική 1 8,67 1,47   7,34 1,94   
Καμία 2 8,20 1,75 7,55 0,00 7,05 1,59 2,90 0,03 
Απαιτεί πτυχίο 3 9,34 1,10   8,70 1,49   

Γλώσσα 

Μη χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 4 

8,93 1,38   8,08 1,49   

Χειρωνακτική 8,51 1,52   7,55 1,94   
Καμία 8,50 1,50 6,48 0,00 7,23 1,85 1,57 0,19 
Απαιτεί πτυχίο 9,20 1,29   8,70 1,70   

Μαθηματικά 

Μη χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 

8,72 1,47   7,92 1,82   

Χειρωνακτική 4,48 0,86   4,33 0,92   
Καμία 4,20 1,03 2,94 0,03 4,17 1,23 0,20 0,89 
Απαιτεί πτυχίο 4,65 0,66   4,30 0,94   

Συμπεριφορά 

Μη χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 

4,65 0,65   4,40 0,95   

Χειρωνακτική 4,49 0,79   4,32 0,88   
Καμία 4,30 0,82 5,63 0,00 4,11 1,31 0,33 0,79 
Απαιτεί πτυχίο 4,72 0,60   4,40 0,84   

Α
Π
Ο
Τ
Ε
Λ
Ε
ΣΜ

Α
Τ
Α

 Ε
Λ
Λ
Α
ΔΑ

Σ
 

Προσαρμογή 

Μη χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 

4,74 0,60   4,36 0,86   

Χειρωνακτική 6,58 2,27   5,80 2,15   
Καμία 8,00 2,16 8,35 0,00 5,38 1,89 5,64 0,00 
Απαιτεί πτυχίο 8,14 1,63   7,31 2,08   

Γλώσσα 

Μη χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 

7,41 1,90   6,72 1,93   

Χειρωνακτική 6,48 2,44   6,08 2,22   
Καμία 7,50 3,69 7,90 0,00 5,30 2,01 3,17 0,03 
Απαιτεί πτυχίο 8,14 1,76   7,37 1,78   

Μαθηματικά 

Μη χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 

7,33 2,07   6,56 1,96   

Χειρωνακτική 4,12 0,89   3,86 1,06   
Καμία 4,50 0,57 2,69 0,05 4,15 0,98 0,87 0,45 
Απαιτεί πτυχίο 4,44 0,77   3,87 1,02   

Συμπεριφορά 

Μη χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 

4,16 0,89   4,07 1,01   

Χειρωνακτική 4,13 0,88   3,93 0,99   
Καμία 4,00 1,41 2,34 0,07 3,84 1,28 0,48 0,69 
Απαιτεί πτυχίο 4,49 0,83   4,00 0,96   

Α
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Προσαρμογή 

Μη χειρωνακτική 
δεν απαιτεί πτυχίο 

4,32 0,84   4,09 0,98   

Ελλάδα: *Ν1=229 *Ν2=10 *Ν3=132 *Ν4=143, **Ν1=462 **Ν2=17 **Ν3=10  **Ν4=25 
Κύπρος: *Ν1=58 *Ν2=4 *Ν3=97 *Ν4=141, **Ν1=205 **Ν2=13 **Ν3=16  **Ν4=66 
 

Στην ομάδα των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων των παιδιών στην προσαρμογή 

στο σχολείο ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα. Στον κυπριακό χώρο δεν υπάρχει σε 
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καμία από τις δύο ομάδες παιδιών στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την 

προσαρμογή στο σχολείο ανάλογα με το επάγγελμα πατέρα. 

 

4.4.4.4.4 Ανεξάρτητη μεταβλητή «χώρα γέννησης» 

 

Μια ανεξάρτητη μεταβλητή που αφορά μόνο την ομάδα των παιδιών από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες είναι η χώρα γέννησης. Τα αποτελέσματα στις δύο 

χώρες ως προς αυτή την ανεξάρτητη μεταβλητή καταγράφονται στον πίνακα 291. 

 

Πίνακας 291: Σύγκριση μέσων όρων στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών ως προς τη 

χώρα γέννησης για τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων σε Ελλάδα και 

Κύπρο 

 
  ΕΛΛΑΔΑ* ΚΥΠΡΟΣ** 
 Χώρα γέννησης  Mean SD t p Mean SD t p 

Ελλάδα/Κύπρος 1 7,91 1,66 5,10 0,00 6,70 1,82 4,52 0,00 Βαθμός Γλώσσας 
Άλλη 2 7,08 1,99   5,63 2,23   

Ελλάδα/Κύπρος 7,83 1,77 2,30 0,02 6,51 1,96 1,96 0,05 Βαθμός 
Μαθηματικών Άλλη 7,43 2,01   6,02 2,27   

Ελλάδα/Κύπρος 4,45 0,86 2,45 0,01 4,05 0,99 1,82 0,07 Συμπεριφορά 
μαθητή Άλλη 4,25 0,97   3,83 1,07   

Ελλάδα/Κύπρος 4,49 0,81 3,43 0,00 4,14 0,89 2,70 0,01 Προσαρμογή στο 
σχολείο Άλλη 4,22 0,93   3,84 1,05   

*Ν1=195 *Ν2=319  , **Ν1=121 **Ν2=179 

 

Οι βαθμοί που δίνουν οι εκπαιδευτικοί, στο μάθημα της Γλώσσας και των 

Μαθηματικών για τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και την Κύπρο αντίστοιχα, 

είναι ψηλότεροι σε σχέση με τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλες χώρες. Επιπλέον, και 

στις δύο χώρες οι διαφορές στους μέσους όρους είναι στατιστικά σημαντικές.  

Η συμπεριφορά των παιδιών που γεννήθηκαν στις χώρες υποδοχής (Ελλάδα και 

Κύπρο) βαθμολογείται ψηλότερα σε σύγκριση με των παιδιών που γεννήθηκαν σε 

άλλες χώρες και στις δύο χώρες της έρευνας. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά 

σημαντική μόνο στον ελλαδικό χώρο.  

Η προσαρμογή στο σχολείο όπως δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί, είναι καλύτερη για τα 

παιδιά που γεννήθηκαν και στις δύο χώρες υποδοχής. Και αυτό, αφού δίνουν 

ψηλότερους μέσους όρους στη συγκεκριμένη ομάδα παιδιών και στις δύο χώρες, με τη 

διαφορά  από τα παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλες χώρες να είναι στατιστικά σημαντική.  
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4.4.4.5  Ερμηνεία αποτελεσμάτων Γ’ μέρους ερωτηματολογίων σε Ελλάδα και 

Κύπρο 

 

Οι εκπαιδευτικοί στο μέρος αυτό βαθμολόγησαν τα παιδιά γηγενών και τα παιδιά 

από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στα μαθήματα της Γλώσσας και των 

Μαθηματικών, στη συμπεριφορά, και την προσαρμογή στο σχολείο.  

 

4.4.4.5.1. Σύγκριση των εκτιμήσεων των εκπαιδευτικών για τους/τις γηγενείς 

μαθητές/τριες και μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στη Γλώσσα, 

τα Μαθηματικά, τη συμπεριφορά και την προσαρμογή στο σχολείο σε Ελλάδα και 

Κύπρο 

 

Και στις δύο χώρες της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί βαθμολογούν στο μάθημα της 

Γλώσσας και των Μαθηματικών, στη συμπεριφορά και στην προσαρμογή τα παιδιά των 

γηγενών με ψηλότερους βαθμούς συγκριτικά με τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες. Οι διαφορές αυτές στη βαθμολογία είναι στατιστικά σημαντικές 

σε όλες τις περιπτώσεις. Τα στοιχεία αυτά συμφωνούν και με άλλες έρευνες στις οποίες 

φάνηκε ότι τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες παρουσιάζουν χαμηλότερες 

επιδόσεις συγκριτικά με τα παιδιά γηγενών στο σχολείο922,923.  

Αναδεικνύεται με αυτό τον τρόπο το θέμα της ύπαρξης ανισοτήτων στην 

εκπαίδευση των δύο χωρών. Τα γηγενή παιδιά και τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες βαθμολογούνται με τα ίδια κριτήρια, στα ίδια θέματα, μιας ύλης 

όμως, η οποία είχε διαμορφωθεί για να διδάσκεται σε παιδιά των οποίων η πρώτη 

γλώσσα είναι η ελληνική.  

Κατά συνέπεια, και στις δύο χώρες υπάρχει η διαμεσολάβηση της γνώμης των 

εκπαιδευτικών για την ύπαρξη λιγότερων ικανοτήτων στα μαθήματα και για χειρότερη 

προσαρμογή στο σχολείο σε σύγκριση με τα γηγενή παιδιά, για τα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων.   

 

 

 

 

 
 

922 Gillborn, D. & Gipps, C.  (1996). Recent research on the achievements of ethnic minority pupils. London: OFSTED 
923 PISA (2003). Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003. 
Διαθέσιμο στο:  www.pisa.oecd.ogr. Ανασύρθηκε στις  1.07.06 
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4.4.4.5.2 Σύγκριση των εκτιμήσεων των εκπαιδευτικών για τους/τις γηγενείς 

μαθητές/τριες και μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στη Γλώσσα, 

τα Μαθηματικά, τη συμπεριφορά και την προσαρμογή στο σχολείο ως προς το 

φύλο 

 

Και στις δύο χώρες, τα κορίτσια και στην ομάδα των γηγενών παιδιών αλλά και 

στην ομάδα των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, βαθμολογούνται με 

ψηλότερους βαθμούς από τα αγόρια και στα μαθήματα αλλά και στη συμπεριφορά και 

την προσαρμογή στο σχολείο. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων και στις δύο χώρες, 

οι διαφορές στους μέσους όρους είναι στατιστικά σημαντικές. 

Τα κορίτσια βαθμολογούνται ψηλότερα ίσως λόγω των στρατηγικών ένταξης που 

εφαρμόζουν στο κοινωνικό περιβάλλον γενικότερα. Οι στρατηγικές αυτές είναι 

συνήθως πιο συγκρατημένες και ήπιες συγκριτικά με των αγοριών924, κάτι που 

ανταποκρίνεται περισσότερο στην κουλτούρα βαθμολόγησης του σχολείου και στην 

επιτυχέστερη κοινωνικοποίηση σε αυτό.  

Ειδικότερα για τα κορίτσια από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες και στις δύο 

χώρες, οι ψηλότεροι μέσοι όροι με τους οποίους τις βαθμολογούν οι εκπαιδευτικοί 

συγκριτικά με τα αγόρια των ίδιων ομάδων, επιβεβαιώνουν και πορίσματα άλλων 

ερευνών.  Σε αυτές εντοπίστηκε ότι τα κορίτσια είναι πιο φιλόδοξα στις χώρες 

υποδοχής και έχουν ψηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τα αγόρια925,926. Τα αγόρια, δε, 

συνήθως επιδεικνύουν περισσότερο επικίνδυνες συμπεριφορές σχετικά με την 

προσαρμογή τους σε ένα κοινωνικό πλαίσιο συγκριτικά με τα κορίτσια και ίσως αυτός 

είναι ο λόγος των χαμηλότερων μέσων όρων τους στους τομείς της συμπεριφοράς και 

της προσαρμογής στο σχολείο σε σχέση με τα κορίτσια.  

Σε ένα ακόμα σημείο, τα αποτελέσματα στις δύο χώρες της έρευνας είναι 

ταυτόσημα: τα κορίτσια και στην ομάδα των γηγενών παιδιών και σε αυτή των παιδιών 

από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες  βαθμολογούνται από τους εκπαιδευτικούς με 

ψηλότερους βαθμούς σε όλους τους τομείς.  

 

 

 
 

924 Kruger, D., Reischl, T., & Zimmerman, M.A. (2008). Time Perspective as a Mechanism for Functional Developmental 
Adaptation. Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology, 2 (1), pp. 1-22. 
925 Portes, A., & Rumbaut, R. G. (Eds.). (2001). Legacies: The story of the immigrant second generation. Berkeley, CA: University 
of California Press. 
926 Qin Hillard, D. B. (2003). Gendered expectations and gendered experiences: Immigrant students’ adaptation in schools. New 
Directions for Youth Development, 100, pp. 91-110. 
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4.4.4.5.3 Σύγκριση των εκτιμήσεων των εκπαιδευτικών για τους/τις γηγενείς 

μαθητές/τριες και μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στη Γλώσσα, 

τα Μαθηματικά, τη συμπεριφορά και την προσαρμογή στο σχολείο ως προς την 

τάξη φοίτησης 

 

Τα αποτελέσματα στις δύο χώρες είναι ταυτόσημα και σε αυτή την περίπτωση, με 

την τάξη φοίτησης των παιδιών και των δύο ομάδων να μη διαφοροποιεί τις 

βαθμολογίες που δίνουν οι εκπαιδευτικοί σε κανένα από τους τομείς σημαντικά. Αυτό 

ίσως οφείλεται στο ότι οι τάξεις που εξετάστηκαν (Ε’ και Στ΄ δημοτικού) δεν έχουν 

μεγάλες διαφορές ως προς τη νοοτροπία με την οποία βαθμολογούν οι εκπαιδευτικοί τα 

παιδιά. Αποτελούν τις μεγάλες τάξεις του δημοτικού, οι οποίες συνήθως 

αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο προσέγγισης. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και 

από τα αποτελέσματα από τον ελλαδικό χώρο που περιείχαν και δεδομένα από το 

γυμνάσιο, στα οποία υπήρξε διαφορά μόνο μεταξύ γυμνασίου και δημοτικού ως προς 

τη βαθμολογική προσέγγιση των εκπαιδευτικών. 

 

4.4.4.5.4 Σύγκριση των εκτιμήσεων των εκπαιδευτικών για τους/τις γηγενείς 

μαθητές/τριες και μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στη Γλώσσα, 

τα Μαθηματικά, τη συμπεριφορά και την προσαρμογή στο σχολείο ως προς το 

επάγγελμα πατέρα 

 

Στις δύο χώρες της έρευνας σημειώθηκαν παρόμοια αποτελέσματα και ως προς 

αυτή την ανεξάρτητη μεταβλητή. Το επάγγελμα πατέρα, το οποίο αποτελεί ένα δείκτη 

του μορφωτικού επιπέδου της οικογένειας, διαφοροποιεί τις βαθμολογίες των 

εκπαιδευτικών στο εσωτερικό της ομάδας των γηγενών παιδιών. Ψηλότερα 

βαθμολογήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς και στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε όλους 

τους τομείς, τα παιδιά που δήλωσαν ότι ο πατέρας τους κάνει κάποιο επάγγελμα που 

απαιτεί πτυχίο.  

Για την ομάδα των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες  δεν μπορούν να 

εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ως προς αυτή την ανεξάρτητη μεταβλητή, λόγω του 

ότι και στις δύο χώρες, η πλειοψηφία των παιδιών είχε δηλώσει ότι ο πατέρας τους 

κάνει χειρωνακτική εργασία και έτσι η αντιπροσώπευση των υπόλοιπων κατηγοριών 

επαγγελμάτων δεν είναι ισόβαθμη.  
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4.4.4.5.5 Σύγκριση των εκτιμήσεων των εκπαιδευτικών για τους μαθητές/τριες 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη συμπεριφορά 

και την προσαρμογή στο σχολείο ως προς τη χώρα γέννησης  

 

Στις δύο χώρες της έρευνας οι εκπαιδευτικοί βαθμολογούν τα παιδιά  που 

γεννήθηκαν στις χώρες υποδοχής σε όλους τους τομείς ψηλότερα, συγκριτικά με τα 

παιδιά της ίδιας ομάδας που γεννήθηκαν στις χώρες καταγωγής, και σχεδόν σε όλες τις 

περιπτώσεις οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές.  

Η παρατήρηση αυτή ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι τα παιδιά που έχουν 

γεννηθεί στις χώρες υποδοχής είναι σε μεγαλύτερο βαθμό εξοικειωμένα με τα νοήματα 

και τις απαιτήσεις του κοινωνικού πλαισίου των χωρών αυτών, και κατέχουν σε 

καλύτερο βαθμό τη γλώσσα της αντικειμενοποίησης των επιδόσεων927.  Κατά συνέπεια, 

είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν με καλύτερο τρόπο συγκριτικά με τα παιδιά που έχουν 

γεννηθεί στις χώρες καταγωγής στις απαιτήσεις του σχολείου.  

 

Μετά τη συγκριτική παρουσίαση του πώς οι εκπαιδευτικοί βαθμολογούν τα παιδιά 

και των δύο ομάδων στους τομείς που τους ζητήθηκε στην έρευνα, αναδύονται κάποιες 

κοινές διαμεσολαβήσεις και στις δύο χώρες.  

Οι διαμεσολαβήσεις αυτές αφορούν το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί  βαθμολογούν 

με ψηλότερους βαθμούς τα γηγενή παιδιά σε σύγκριση με τα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών αλλά και 

στην προσαρμογή και τη συμπεριφορά στο σχολείο.  

Κατ’ επέκταση, μέσω αυτού του γεγονότος, αναδεικνύεται η διαμεσολάβηση της 

ύπαρξης ανισοτήτων στα δύο εξετασθέντα εκπαιδευτικά συστήματα υπό τους όρους της 

εθνικής καταγωγής.  Η αξιολόγηση των δύο ομάδων παιδιών με τους ίδιους όρους ως 

μέσο υποτιθέμενα απάλειψης των διαφορών τους, ενέχει την πιθανότητα οι 

ιδιαιτερότητες των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες να ερμηνεύονται ως 

ελλείμματα.  

Επιπρόσθετα, και στις δύο χώρες, εντοπίζεται η διαφοροποίηση στις βαθμολογίες 

των εκπαιδευτικών στο εσωτερικό της ομάδας των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων ως προς τη χώρα γέννησης και το φύλο, σε όλους τους τομείς (Γλώσσα, 

Μαθηματικά, συμπεριφορά, προσαρμογή). 

 
927 Γεωργογιάννης, Π., & Γιάννακα, Χ. (2007). Η Ελληνική ως πρώτη, δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). 
Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 4ος, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 91-104 
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4.5. Αποτελέσματα Συνεντεύξεων από Ελλάδα και Κύπρο 

 

Στο μέρος αυτό της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις 

σε γηγενή παιδιά και σε παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. Οι απαντήσεις των 

παιδιών και οι ερωτήσεις έχουν χωριστεί σε θεματικές κατηγορίες. Σε κάθε θεματική 

κατηγορία καταγράφονται οι σχετικές ερωτήσεις και στη συνέχεια οι απαντήσεις και τα 

σχόλια των παιδιών.  

Σε κάθε κατηγορία εμφανίζονται αρχικά τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων από 

τον ελλαδικό χώρο και στη συνέχεια τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων από τον 

κυπριακό. Σε κάποιες από τις συνεντεύξεις της Κύπρου γίνεται χρήση της διαλέκτου γι’ 

αυτό και η σημασία των λέξεων αποδίδεται στη νεοελληνική κοινή μέσα σε 

παρενθέσεις.  

Για τη διατήρηση της ανωνυμίας, το κάθε άτομο που έλαβε μέρος στις συνεντεύξεις 

κωδικοποιείται. Τα κορίτσια λαμβάνουν ως πρώτο διακριτικό το γράμμα Χ και τα 

αγόρια το γράμμα Ψ. Τα γηγενή παιδιά (με ελληνική ή ελληνοκυπριακή καταγωγή) θα 

έχουν ως δεύτερο γράμμα το γράμμα Ε και τα παιδιά από άλλη χώρα το τα γράμματα 

ΑΧ. Αν τα υποκείμενα προέρχονται από τον ελλαδικό χώρο ως τρίτο γράμμα θα έχουν 

το Ε, ενώ από τον κυπριακό, το γράμμα Κ. Θα ακολουθεί ένας αριθμός για το κάθε 

υποκείμενο.  

Παραδείγματος χάρη, το παιδί με τον κωδικό ΧΕΕ1, είναι κορίτσι, ελληνικής 

καταγωγής, από το δείγμα του ελλαδικού χώρου, με τον αριθμό 1. Όσον αφορά την 

τάξη φοίτησης του κάθε παιδιού, αυτή θα γράφεται σε παρένθεση.  

 

4.5.1 Ερωτήσεις που απευθύνθηκαν μόνο στα γηγενή παιδιά  

 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται ερωτήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων στην Ελλάδα και την Κύπρο στα γηγενή παιδιά. Στόχος ήταν η ανάδειξη 

της στάσης τους προς τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, ως 

διαμεσολάβηση στη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας των δεύτερων.  

 



 441

 

4.5.1.1 Κατηγορία: Στάσεις και συμπεριφορές προς τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες 

  

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ερωτήσεις μέσω των οποίων αναδύονται 

ενδεικτικές κατηγορίες αντίληψης των γηγενών παιδιών για τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες.  

 

Ερώτηση: Τι πιστεύεις για τα παιδιά που υπάρχουν εδώ στο σχολείο και που είναι 

από άλλες χώρες; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΨΕΕ10(Ε’): Γενικώς είναι καλά παιδιά (..) δεν (..) μου αρέσουν είμαστε φίλοι και 

περνάμε καλά 

• ΧΕΕ11(Ε’): Εντάξει, άμα δεν είναι από την Ελλάδα θα είναι από κάποια άλλη 

χώρα, εντάξει, δεν υπάρχει καμιά διαφορά ανάμεσά μας  

(Ερώτηση: Αν έβλεπες δηλαδή κάποιον στο δρόμο θα τον ξεχώριζες από πού 

είναι;): Ναι 

(Ερώτηση: Από πού;): Απ’ την εμφάνιση και απ’ το πρόσωπο 

(Ερώτηση: Δηλαδή;): Οι Έλληνες είναι λίγο πιο συγυρισμένοι (..) κάπως καλύτεροι 

(..) ενώ οι Αλβανοί είναι λίγο πιο αλλιώτικοι, είναι πιο, πιο!! το πρόσωπό τους είναι 

πιο αλλιώτικο 

(Ερώτηση: Πώς είναι δηλαδή;): Χμ, δεν μπορώ να σου το περιγράψω αυτό  

• ΨΕΕ15(Στ’): Είναι και αυτά παιδιά και πρέπει να παίζουμε 

• ΧΕΕ16(Στ’): Είναι λίγο διαφορετικά αλλά πρέπει να κάνουμε και με αυτά παρέα, 

να παίζουμε και μαζί τους 

(Ερώτηση: Σε ποια πράγματα νομίζεις είναι διαφορετικά;): Στη θρησκεία, στον 

πολιτισμό, σε αυτά 

(Ερώτηση: Ποια θρησκεία έχουνε, ξέρεις;): Είναι μουσουλμάνοι 

(Ερώτηση: Για τον πολιτισμό τι εννοείς;): Στις άλλες χώρες είναι διαφορετικά 

• ΨΕΕ19(Α’): Δεν έχω πρόβλημα με αυτά. Εντάξει, έχουμε και στην τάξη μας 

κάποια παιδιά τέτοια, ε εντάξει είμαστε φίλοι, είμαστε κι απ’ το δημοτικό μαζί 

• ΧΕΕ20(Α’): Πιστεύω ότι επειδή έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα, δεν τους 

φερόμαστε πολύ καλά εμείς 

• ΨΕΕ22(Β’): Ε, είναι το ίδιο με μας 
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• ΧΕΕ23(Β’): Εντάξει, μερικά παιδιά είναι καλά, μερικές φορές κάνουν και 

αταξίες, φωνάζουν, βρίζουν 

(Ερώτηση: Έτυχε εδώ στο σχολείο να δεις να υπάρχουν κάποια προβλήματα;): Ναι, 

αυτά τα παιδιά είναι πιο ζωηρά από τα άλλα, κάνουν πιο πολλή φασαρία και μες την 

τάξη και έξω 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΧΕΚ2(Ε’): Είναι παιδιά όπως εμάς τα ίδια, απλώς έχουν διαφορετικές συνήθειες. 

Το διάλειμμα μπορεί να παίζουν άλλα παιχνίδια, να μιλάνε τη γλώσσα τους. 

Κάποιοι μπορεί να μην τα βάζουν στην παρέα τους  

(Ερώτηση: Τα παιχνίδια τους δηλαδή σε τι διαφέρουν;): Έχουν άλλα δικά τους παιχνίδια 

ή άλλα που έμαθαν από τη χώρα τους, ή άλλα έθιμα. Δεν έχουν όμως κάτι διαφορετικό, 

είναι παιδιά όπως και εμάς  

(Ερώτηση: Αυτό νομίζεις δημιουργεί κάποιο πρόβλημα;): Όχι δε δημιουργεί κανένα 

πρόβλημα, ε αντίθετα, μπορούμε να μάθουμε κι εμείς από τον πολιτισμό τους διάφορα 

πράγματα 

(Ακολουθεί η ερώτηση: Για παράδειγμα στην τάξη σου έχεις παιδιά από διάφορες 

χώρες: Ιράκ, Ιράν, Συρία, Αίγυπτο, Γεωργία.. Έμαθες πράγματα για τον πολιτισμό 

αυτών των χωρών;): Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα που κάνουν στη χώρα τους, 

γιορτάζουν άλλες γιορτές, δε γιορτάζουν τα Χριστούγεννα ας πούμε, ε και κάναμε και ένα 

παζαράκι στην τάξη μας το οποίο είχε φαγητά από άλλες χώρες και έτσι μάθαμε πολλά 

πράγματα.  

• ΨΕΚ4(Ε’): Είναι καλά να έχουμε και από άλλες χώρες, γιατί μαθαίνουμε κι 

άλλους πολιτισμούς 

• ΨΕΚ5 (Στ’): Κάποια εν (είναι) καλά και παίζω μαζί τους (..) κάποιοι όμως 

κάμνουν κακά πράγματα και εν (δεν) τους θέλουμε 

(Ακολουθεί ερώτηση: Τι είδους πράγματα δηλαδή;): Ας πούμε ε, ε, μπορεί να μας 

σύρνουν (ρίχνουν) πέτρες, να μας δέρνουν έτσι (..) 

• ΧΕΚ7(ΣΤ): Εντάξει, εν (δεν) μας ενοχλούν, εξάλλου και εκείνοι άνθρωποι είναι, 

ε, εντάξει (..)  

(Ερώτηση: Κάποιοι όμως έχουν πρόβλημα;): Ναι. Βρίζουν τους, βρίζουν τη χώρα τους, 

περιπαίζουν τους (τους κοροϊδεύουν). 
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Ερώτηση: Πιστεύεις ότι τα παιδιά από άλλες χώρες είναι διαφορετικά; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΨΕΕ10(Ε’): Μερικοί Αλβανοί διαφέρουν από τους Έλληνες και μερικοί όχι 

(Ερώτηση: Σε τι διαφέρουν;): Διαφέρουνε στο (..) παίζουν διαφορετικό ποδόσφαιρο και 

μιλάνε κάπως διαφορετικά, σπαστά ελληνικά ενώ εγώ δε μιλάω σπαστά, μιλάω καλά.  

Εμένα με καταλαβαίνουν ότι είμαι Έλληνας, έτσι; 

• ΧΕΕ11(Ε’): Όχι. Τώρα, δεν πειράζει αν ένα παιδί μιλάει άλλη γλώσσα ή είναι 

από την Αλβανία 

• ΨΕΕ15(Στ’): Ε, είναι λίγο πιο άσπρα,  ε,  δε μιλάνε τόσο καλά τα ελληνικά. Τα 

μιλάνε ψευδά, λίγο, δε μιλάνε πολύ καλά 

• ΨΕΕ19(Α’): Όχι. Το ίδιο με μας. Τα ίδια πράγματα κάνουνε, τα ίδια σφάλματα με 

μας, τα ίδια 

• ΨΕΕ22(Β’): Όχι, όχι. Όπως ένα παιδί είναι Έλληνας, έτσι και ένα παιδί από άλλη 

χώρα είναι ακριβώς το ίδιο 

• ΧΕΕ23(Β’): Δεν ξέρω, όχι. Πιστεύω ότι ίδιοι (..) εντάξει,  αν έχουν Έλληνες 

φίλους, αν είναι και οι γονείς τους που έχουν συνηθίσει να ζουν εδώ στην Ελλάδα, 

πιστεύω δεν έχουν καμία διαφορά 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΧΕΚ2(Ε’): Δεν υπάρχει τίποτα διαφορετικό μεταξύ μας, όμως οι συνήθειες όπως 

είπα, μπορεί στη χώρα τους να ντύνονταν αλλιώς, τέτοια, εξωτερική εμφάνιση, 

εσωτερικά όχι, από τα χαρακτηριστικά του προσώπου μπορεί 

• ΨΕΚ5 (Στ’): Ας πούμε κάποιος εν (είναι) πολλά (πολύ) ψηλός, εν (είναι) 

διαφορετικό το πρόσωπό του, λίγο πιο ανοιχτά τα μάτια του 

 

Ερώτηση: Γιατί πιστεύεις ότι άτομα από άλλες χώρες έρχονται στην Ελλάδα / 

Κύπρο; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΨΕΕ10(Ε’): Γιατί δεν υπάρχουνε (..) γιατί δε βρίσκουνε καλές δουλειές, ενώ εδώ 

δεν είμαστε τόσο ακριβοί όσο στις άλλες χώρες 

• ΧΕΕ11(Ε’): Για να μάθουν καλύτερα ελληνικά, να ξέρουν μια δεύτερη γλώσσα 

• ΨΕΕ15(Στ’): Για να βρουν κάποια καλύτερη δουλειά, να ζουν σ’ ένα καλύτερο 

περιβάλλον 
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• ΧΕΕ16(Στ’): Ε για να βρουν οι γονείς τους δουλειές 

• ΨΕΕ19(Α’): Επειδή είχανε προβλήματα στη χώρα απ’ όπου ήρθανε, δε θα είχαν 

δουλειά. 

• ΨΕΕ22(Β’): Για καλύτερες συνθήκες ζωής 

(Ερώτηση: Τι εννοείς;): Ότι οι γονείς τους βρήκαν καινούργια εργασία ίσως, ε και 

πιστεύω ότι αυτούς εμείς πρέπει να τους δώσουμε βοήθεια, ε, για να βρουν αυτό που 

ήρθανε 

• ΧΕΕ23(Β’): Για καλύτερες συνθήκες ζωής 

(Ερώτηση: Τι εννοείς καλύτερες συνθήκες ζωής;): Ε, οι γονείς τους να βρουν πιο 

εύκολα δουλειά, είναι πιο καλή η εκπαίδευση, η μόρφωση 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΧΕΚ2(Ε’): Για δουλειές 

• ΨΕΚ4(Ε’): Μπορεί να έχουν προβλήματα στη χώρα τους. Όπως να μην 

συμφωνούν με την κυβέρνηση και να φεύκουσι (φεύγουν) ή να μεν (μην) έχουν 

δουλειά και να ‘ρχονται στην Κύπρο 

• ΨΕΚ5 (Στ’): Ε, για να ήβρουν (βρουν) δουλειά οι γονείς τους ή γιατί εν (δεν) 

έχουν σπίτι, να βρουν δαμέ (εδώ) 

• ΧΕΚ7(Στ’): Ίσως επειδή οι γονείς τους χρειάζονται κάποια περισσότερα λεφτά, ή 

επειδή είναι η δουλειά τους τέτοια 

 

Ερώτηση: Πιστεύεις ότι τα παιδιά από την Ελλάδα / Κύπρο δημιουργούν 

προβλήματα στα παιδιά που είναι από κάποια άλλη χώρα; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΧΕΕ16(Στ’): Ε, μερικά ναι και μερικά όχι 

(Ερώτηση; Έχεις δηλαδή δει κάποια τέτοια περιστατικά;): Μερικά παιδιά βρίζουνε 

τις χώρες των άλλων παιδιών 

• ΧΕΕ20(Α’): Ναι 

(Ερώτηση: Κάποιο παράδειγμα;): Ναι. Ένα κοριτσάκι που είναι πάνω τώρα, τα 

παιδιά που κάθονται από πίσω, της γράφανε διάφορα πράγματα στο μπουφάν της 

(Ερώτηση: Της γράφανε για τη χώρα της δηλαδή;): Όχι γενικά. Αλλά της το κάνανε 

επειδή είναι από άλλη χώρα, γιατί δεν το κάνανε με άλλα παιδιά, το κάνανε μόνο με 

αυτή 
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• ΨΕΕ22(Β’): Υπάρχουνε. Δεν είναι αυτά τα παιδιά που έχουν πρόβλημα. Είναι 

συγκεκριμένα παιδιά λόγω του χαρακτήρα τους που έχουνε το πρόβλημα. Δεν το 

κάνουνε επειδή είναι από άλλες χώρες. Είναι φιλικές οι σχέσεις με τα παιδιά από 

άλλες χώρες γενικά. Απλά είναι κάποια παιδιά εδώ στο σχολείο που είναι 

ενοχλητικά λόγω του χαρακτήρα τους 

• ΧΕΕ23(Β’): Ε, ναι συμπεριφέρονται. Δεν τους δίνουν σημασία, τους βρίζουν, 

τους λένε για τη χώρα τους 

 

Ερώτηση: Πιστεύεις ότι τα παιδιά από άλλες χώρες μιλούν καλά τα ελληνικά; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΧΕΕ11(Ε’): Δεν τα μιλάνε καλά, αλλά καταλαβαίνουνε τι λέμε 

(Ερώτηση: Τι τους δυσκολεύει νομίζεις;): Η γλώσσα πιο πολύ, να μιλήσουνε. 

Κάνουνε,  βάζουν λάθος τόνους στα ελληνικά και λίγο μπερδεύονται 

• ΧΕΕ16(Στ’): Ε, μερικά που έχουν έρθει από χρόνια τα μιλάνε καλά τη γλώσσα. 

Μερικά δεν τη μιλάνε και τόσο καλά αλλά προσπαθούν 

• ΨΕΕ19(Α’): Ναι. Ορισμένα που έχουν γεννηθεί εδώ τα μιλάνε πολύ καλά.  Ε,  

μερικά όχι και τόσο (..) δηλαδή ένα παιδί που έχουμε στην τάξη μας και είχε έρθει 

πέρσι στο δημοτικό δε μίλαγε τόσο καλά, τώρα εντάξει, μιλάει 

• ΧΕΕ20(Α’): Δεν μιλούν πολύ καλά τη γλώσσα αλλά αυτό δεν είναι κάτι που τα 

κάνει να διαφέρουν από μας 

• ΧΕΕ23(Β’): Ε, ναι, αυτά που έχουν γεννηθεί εδώ στην Ελλάδα, ναι, μια χαρά 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΧΕΚ2(Ε’): Με τα χρόνια, μπορεί να τα μαθαίνουν πολύ καλά, ε δεν υπάρχει 

κάποιο πρόβλημα. Δεν τα μιλούν και τόσο καλά όπως οι Κύπριοι, όμως είναι (..) 

• ΨΕΚ4(Ε’): Στην τάξη μου μιλούν καλά, αλλά τα παιδιά που έρχονται από άλλες 

χώρες τώρα δεν τα καταλαβαίνουσι (καταλαβαίνουν) 

• ΨΕΚ5 (Στ’): Ε, κάποια που ήρταν(ήρθαν) γρήγορα μπορεί να μιλούν καλά. 

Κάποια που αργήσαν να έρτουν  (έρθουν) και δεν ξέρουν καλά τη γλώσσα εν (δεν) 

θα τα μιλούν και τόσο καλά 
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4.5.1.1.1. Σχολιασμός αποτελεσμάτων των ερωτήσεων προς τα γηγενή παιδιά 

 

Οι απαντήσεις των παιδιών και στην Ελλάδα και στην Κύπρο παρουσιάζουν μερικές 

κοινές κατηγορίες ως προς το πώς τα γηγενή παιδιά αντιλαμβάνονται και τοποθετούν τα 

παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες.  

Ένα στοιχείο που παρατηρείται από τις συνεντεύξεις είναι ότι τα γηγενή παιδιά και 

της Ελλάδας και της Κύπρου αναφέρονται στα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων ως «οι άλλοι», υπακούοντας στο διαχωρισμό «εμείς» - «άλλοι - αυτοί».  

Τα πιο κάτω αποσπάσματα από τις δηλώσεις των παιδιών εμφανίζουν το διαχωρισμό 

αυτό: 

ΨΕΕ10(Ε’): Γενικώς είναι  (αυτοί) καλά παιδιά... μου αρέσουν  

ΨΕΕ15 (Στ’): Είναι και αυτά παιδιά.... 

ΧΕΕ16 (Στ’): Είναι λίγο διαφορετικά... να παίζουμε και μαζί τους 

ΨΕΕ19 (Α’): Δεν έχω πρόβλημα με αυτά... 

ΧΕΕ20(Α’): ... δεν τους φερόμαστε πολύ καλά εμείς 

ΧΕΚ2 (Ε’): Είναι παιδιά όπως εμάς...  

ΨΕΚ5 (Στ’):  Κάποια είναι καλά και παίζω μαζί τους.. 

ΧΕΚ7 (Στ’): Εντάξει, δεν μας ενοχλούν...  

 

Κάνοντας αυτό το διαχωρισμό παρατηρείται να αντιμετωπίζουν την ομάδα 

«μετανάστες» ως μια ομάδα με ομοιογενή χαρακτήρα928 (αυτοί, τους, αυτά). Ο 

διαχωρισμός αυτός αν και αυθαίρετος, ίσως είναι μια συνέπεια του τρόπου με τον οποίο 

αντιμετωπίζονται γενικότερα από το μάκρο επίπεδο (από τα κράτη) οι μετανάστες, το 

οποίο νομιμοποιεί την προνομιακή μεταχείριση της ομάδας των γηγενών και τον 

αποκλεισμό ή την υπό όρους αποδοχή της ομάδας των μεταναστών929. 

Ένα άλλο στοιχείο που εντοπίζεται από τις συνεντεύξεις στα γηγενή παιδιά είναι ότι 

ερμηνεύουν τη συμπεριφορά των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες με 

παραπομπές στο διαφορετικό πολιτισμό της χώρας καταγωγής τους. Οι διαφορές αυτές 

εστιάζονται στο διαφορετικό πολιτισμό, τη διαφορετική θρησκεία, τις διαφορετικές 

συνήθειες. Τα ακόλουθα αποσπάσματα είναι ενδεικτικά: 

ΧΕΕ16(Στ’): (Ερώτηση: Σε ποια πράγματα νομίζεις είναι διαφορετικά;): Στη θρησκεία, 

στον πολιτισμό, σε αυτά 
                                                 
928 Πετράκου, Β., Η. (2001). Η Κατασκευή της Μετανάστευσης στην Ελληνική Κοινωνία. Στο Μαρβάκης, Α., Παρσανόγλου, Δ. & 
Παύλου, Μ. (2001)(Επιμ). Μετανάστες Στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ 31-56 
929Πετράκου, Β., Η. (2001). Η Κατασκευή της Μετανάστευσης στην Ελληνική Κοινωνία. Στο Μαρβάκης, Α., Παρσανόγλου, Δ. & 
Παύλου, Μ. (2001)(Επιμ). Μετανάστες Στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ 31-56 
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(Ερώτηση: Ποια θρησκεία έχουνε, ξέρεις;): Είναι μουσουλμάνοι 

(Ερώτηση: Για τον πολιτισμό τι εννοείς;): Στις άλλες χώρες είναι διαφορετικά 

ΧΕΚ2(Ε’): Είναι παιδιά όπως εμάς τα ίδια, απλώς έχουν διαφορετικές συνήθειες. Το 

διάλειμμα μπορεί να παίζουν άλλα παιχνίδια, να μιλάνε τη γλώσσα τους.  

(Ερώτηση: Τα παιχνίδια τους δηλαδή σε τι διαφέρουν;): Έχουν άλλα δικά τους παιχνίδια 

ή άλλα που έμαθαν από τη χώρα τους, ή άλλα έθιμα.  

(Ερώτηση: Αυτό νομίζεις δημιουργεί κάποιο πρόβλημα;): Όχι δε δημιουργεί κανένα 

πρόβλημα, ε αντίθετα, μπορούμε να μάθουμε κι εμείς από τον πολιτισμό τους διάφορα 

πράγματα 

(Ακολουθεί η ερώτηση: Για παράδειγμα στην τάξη σου έχεις παιδιά από διάφορες 

χώρες: Ιράκ, Ιράν, Συρία, Αίγυπτο, Γεωργία.. Έμαθες πράγματα για τον πολιτισμό 

αυτών των χωρών;): Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα που κάνουν στη χώρα τους, 

γιορτάζουν άλλες γιορτές, δε γιορτάζουν τα Χριστούγεννα ας πούμε, ε και κάναμε και ένα 

παζαράκι στην τάξη μας το οποίο είχε φαγητά από άλλες χώρες και έτσι μάθαμε πολλά 

πράγματα.  

ΨΕΚ4(Ε’): Είναι καλά να έχουμε και από άλλες χώρες, γιατί μαθαίνουμε κι άλλους 

πολιτισμούς 

 

Από τις δηλώσεις των παιδιών διαφαίνεται μια στατική αντίληψη για το τι αποτελεί 

τον πολιτισμό, αφού οι «διαφορετικοί πολιτισμοί» παρουσιάζονται ως δεδομένοι, 

αποτελώντας και τη μοναδική κατηγορία περιγραφής των διαφορών των παιδιών 

αυτών930.  

Επιπρόσθετα με τις αναφορές των παιδιών ως προς το διαφορετικό πολιτισμό των 

παιδιών μεταναστών, καταγράφεται ότι η διαφορετικότητα αυτή νοηματοδοτείται από 

τα γηγενή παιδιά ως διαφορά στην εξωτερική εμφάνιση και ως διαφορά  στη χρήση της 

γλώσσας:  

 ΧΕΕ11(Ε’): (Ερώτηση: Αν έβλεπες δηλαδή κάποιον στο δρόμο θα τον ξεχώριζες από 

πού είναι;): Ναι 

(Ερώτηση: Από πού;): Απ’ την εμφάνιση και απ’ το πρόσωπο 

 
930 Γκόβαρης, Χ., (2000), Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αλλοδαποί μαθητές: Παρατηρήσεις για τη δημιουργία μιας σχέσης 
αντιστοιχίας μεταξύ εκπαιδευτικών στόχων και υποκειμενικών αναγκών μάθησης, στο Σκούρτου, Ε. (Επιμ.), Τετράδια εργασίας 
Νάξου. Διγλωσσία, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σσ. 17-34. Διαθέσιμο στο www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou: .    Ανασύρθηκε 
στις 17.8.08, σ. 20 
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(Ερώτηση: Δηλαδή;): Οι Έλληνες είναι λίγο πιο συγυρισμένοι (..) κάπως καλύτεροι (..) 

ενώ οι Αλβανοί είναι λίγο πιο αλλιώτικοι, είναι πιο, πιο!! το πρόσωπό τους είναι πιο 

αλλιώτικο 

ΨΕΕ10(Ε’): Μερικοί Αλβανοί διαφέρουν από τους Έλληνες και μερικοί όχι 

(Ερώτηση: Σε τι διαφέρουν;): Διαφέρουνε στο (..) παίζουν διαφορετικό ποδόσφαιρο και 

μιλάνε κάπως διαφορετικά, σπαστά ελληνικά ενώ εγώ δε μιλάω σπαστά, μιλάω καλά.  

Εμένα με καταλαβαίνουν ότι είμαι Έλληνας, έτσι; 

ΧΕΕ11(Ε’): Όχι. Τώρα, δεν πειράζει αν ένα παιδί μιλάει άλλη γλώσσα ή είναι από την 

Αλβανία 

ΨΕΕ15(Στ’): Ε, είναι λίγο πιο άσπρα,  ε,  δε μιλάνε τόσο καλά τα ελληνικά. Τα μιλάνε 

ψευδά, λίγο, δε μιλάνε πολύ καλά 

ΧΕΚ2(Ε’): Δεν υπάρχει τίποτα διαφορετικό μεταξύ μας, όμως οι συνήθειες όπως είπα, 

μπορεί στη χώρα τους να ντύνονταν αλλιώς, τέτοια, εξωτερική εμφάνιση, εσωτερικά όχι, 

από τα χαρακτηριστικά του προσώπου μπορεί 

ΨΕΚ5 (Στ’): Ας πούμε κάποιος εν (είναι) πολλά (πολύ) ψηλός, εν (είναι) διαφορετικό το 

πρόσωπό του, λίγο πιο ανοιχτά τα μάτια του 

 

Κάποιες φορές, δε, όπως φαίνεται στα πιο πάνω αποσπάσματα, οι απόψεις 

τοποθετούνται υπέρ της ομάδας που ανήκουν τα παιδιά (στην κυρίαρχη ομάδα) και 

παρατηρείται υποβιβασμός της άλλης ομάδας (..οι Έλληνες είναι λίγο πιο συγυρισμένοι 

.. κάπως καλύτεροι ενώ οι Αλβανοί είναι λίγο πιο αλλιώτικοι, το πρόσωπό τους είναι 

αλλιώτικο.. μιλάνε σπαστά ελληνικά, εγώ δε μιλάω σπαστά μιλάω καλά... εμένα με 

καταλαβαίνουν ότι είμαι Έλληνας έτσι; ... μιλάνε ψευδά.. δε μιλάνε πολύ καλά...).  

Επομένως, τα γηγενή παιδιά κρίνουν τα «ανοίκεια προς αυτά χαρακτηριστικά» 

αρνητικά. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό είναι η γλώσσα931 και η εξωτερική εμφάνιση. Η 

στάση αυτή, ίσως δείχνει ότι τα άτομα της κυρίαρχης ομάδας προτείνουν την ύπαρξη 

διαφορών με τρόπο ώστε να φαίνονται ανώτερα και τα μέλη της άλλης ομάδας 

κατώτερα932. Η διατήρηση θετικής αυτοεικόνας για την ομάδα υπαγωγής των ατόμων, 

πολλές φορές έχει ως τρόπο πραγμάτωσής της την απομόνωση ή την υποβάθμιση 

άλλων ομάδων933 (σε αυτή την περίπτωση προς όφελος της ομάδας γηγενών παιδιών).   
 

931 Χατζησαββίδης, Σ. (2000). Η γλωσσική ετερότητα ως κύρος: Η περίπτωση της χρήσης της αγγλοαμερικανικής στα νέα 
ελληνικά. Γλώσσα, 50, σσ. 29-38. Διαθέσιμο στο http://users.auth.gr/~sofronis/65ar.htm  Ανασύρθηκε  στις 15.4.08, σ. 30 
932 Teo, T. (1999a). Methodologies of critical psychology: Illustrations from the field of racism. Annual Review of Critical 
Psychology. 1, 119 – 134, σελ. 128 
933 Wagner, U., & Zick, A. (2004). Η Ψυχολογία των Διομαδικών Σχέσεων: Μια Προσέγγιση της Κοινωνικής Ταυτότητας. Στο Π. 
Γεωργογιάννης (Επιμ.). Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος 1, Αθήνα: Gutenberg, , σσ. 151-172 
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Ένα οικείο προς τα γηγενή παιδιά πολιτισμικό στοιχείο είναι η κυρίαρχη γλώσσα. 

Στην ερώτηση του πώς πιστεύουν ότι χειρίζονται τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες τη γλώσσα αυτή, τα περισσότερα παιδιά και στις δύο χώρες της 

έρευνας δήλωσαν να πιστεύουν ότι δεν τη χειρίζονται καλά, παρά μόνο τα παιδιά που 

έχουν πολλά χρόνια στη χώρα υποδοχής. Κατόπιν αυτού, αναδεικνύεται η 

διαμεσολάβηση ότι τα παιδιά της κυρίαρχης ομάδας θεωρούν ότι τα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες  δε μιλούν καλά τη γλώσσα υποδοχής:  

ΧΕΕ11(Ε’): Δεν τα μιλάνε καλά, αλλά καταλαβαίνουνε τι λέμε ...  κάνουνε,  βάζουν 

λάθος τόνους στα ελληνικά και λίγο μπερδεύονται 

ΧΕΕ16(Στ’): Ε, μερικά που έχουν έρθει από χρόνια τα μιλάνε καλά τη γλώσσα. Μερικά 

δεν τη μιλάνε και τόσο καλά αλλά προσπαθούν 

ΨΕΕ19(Α’): Ναι. Ορισμένα που έχουν γεννηθεί εδώ τα μιλάνε πολύ καλά.  Ε,  μερικά όχι 

και τόσο (..) δηλαδή ένα παιδί που έχουμε στην τάξη μας και είχε έρθει πέρσι στο 

δημοτικό δε μίλαγε τόσο καλά, τώρα εντάξει, μιλάει 

ΧΕΕ20(Α’): Δεν μιλούν πολύ καλά τη γλώσσα...  

ΧΕΚ2(Ε’): Με τα χρόνια, μπορεί να τα μαθαίνουν πολύ καλά... δεν τα μιλούν και τόσο 

καλά όπως οι Κύπριοι.. 

ΨΕΚ4(Ε’): ... τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες τώρα, δεν τα καταλαβαίνουσι 

(καταλαβαίνουν) 

ΨΕΚ5 (Στ’): ... κάποια που αργήσαν (άργησαν) να έρτουν (έρθουν) και δεν ξέρουν καλά 

τη γλώσσα εν θα τα μιλούν και τόσο καλά 

 

Μια πρόσθετη κοινή παρατήρηση που εξάγεται από τις συνεντεύξεις και στις δύο 

χώρες είναι ότι τα περισσότερα παιδιά έλεγαν τη γνώμη ή εξέφραζαν τις στάσεις τους 

για τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, προσπαθώντας να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιταγών για επίδειξη αντιρατσιστικών και ανεκτικών 

κανόνων934. Ως εκ τούτου, μέσα από τις απαντήσεις στις ανάλογες ερωτήσεις βγαίνει 

στην επιφάνεια η αντίληψη ότι έπρεπε να εκφράσουν θετικές απόψεις και έπρεπε να 

επιδείξουν αντιρατσιστικές απόψεις:  

ΧΕΕ11(Ε’): Εντάξει, άμα δεν είναι από την Ελλάδα θα είναι από κάποια άλλη χώρα, 

εντάξει, δεν υπάρχει καμιά διαφορά ανάμεσά μας  

ΨΕΕ15(Στ’): Είναι και αυτά παιδιά και πρέπει να παίζουμε 

                                                 
934 Παυλοπούλου, Ι. (2004). Προκαταλήψεις και διακρίσεις. Στο ΙΜΕΠΟ, Τσαλίκογλου, Φ. & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο 
συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 45-56 
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ΧΕΕ16(Στ’): Είναι λίγο διαφορετικά αλλά πρέπει να κάνουμε και με αυτά παρέα, να 

παίζουμε και μαζί τους 

ΨΕΕ19(Α’): Δεν έχω πρόβλημα με αυτά. Εντάξει, έχουμε και στην τάξη μας  

ΧΕΚ2(Ε’): Είναι παιδιά όπως εμάς τα ίδια...  

ΨΕΚ4(Ε’): Είναι καλά να έχουμε και από άλλες χώρες, γιατί μαθαίνουμε κι άλλους 

πολιτισμούς 

ΨΕΚ5 (Στ’): Κάποια εν (είναι) καλά και παίζω μαζί τους ... 

ΧΕΚ7(ΣΤ): Εντάξει, εν (δεν) μας ενοχλούν, εξάλλου και εκείνοι άνθρωποι είναι, ε, 

εντάξει (..)  

ΨΕΕ19(Α’): Όχι. Το ίδιο με μας. Τα ίδια πράγματα κάνουνε, τα ίδια σφάλματα με μας, τα 

ίδια 

ΨΕΕ22(Β’): Όχι, όχι. Όπως ένα παιδί είναι Έλληνας, έτσι και ένα παιδί από άλλη χώρα 

είναι ακριβώς το ίδιο 

ΧΕΕ23(Β’): Δεν ξέρω, όχι. Πιστεύω ότι ίδιοι  

ΧΕΚ2(Ε’): Δεν υπάρχει τίποτα διαφορετικό μεταξύ μας ... 

 

Συνέπεια του χαρακτηριστικού αυτού, δηλαδή της προσπάθειας για επίδειξη θετικής 

στάσης ως επίδειξη ανεκτικότητας, πιθανόν να είναι και οι δηλώσεις των παιδιών ότι 

αυτά έχουν καλή συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες, αλλά κάποιοι άλλοι, συμμαθητές ή άτομα από άλλες τάξεις, συμπεριφέρονται 

άσχημα στα παιδιά αυτά:  

ΧΕΕ16(Στ’): ... Μερικά παιδιά βρίζουνε τις χώρες των άλλων παιδιών.. 

ΧΕΕ23(Β’): ... Δεν τους δίνουν σημασία, τους βρίζουν, τους λένε για τη χώρα τους 

ΧΕΕ20(Α’): ...  Ένα κοριτσάκι που είναι πάνω τώρα, τα παιδιά που κάθονται από πίσω, 

της γράφανε διάφορα πράγματα στο μπουφάν της 

(Ερώτηση: Της γράφανε για τη χώρα της δηλαδή;): Όχι γενικά. Αλλά της το κάνανε 

επειδή είναι από άλλη χώρα 

ΧΕΚ2(Ε’): ... Κάποιοι μπορεί να μην τα βάζουν στην παρέα τους ... 

ΧΕΚ7(ΣΤ): ... βρίζουν τους, βρίζουν τη χώρα τους, περιπαίζουν τους (τους κοροϊδεύουν)  

 

Τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια είχαν δείξει ότι τα γηγενή παιδιά έχουν 

μια ουδέτερη στάση προς τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες. Αυτό που 

προβληματίζει και μετά την ανάλυση των συνεντεύξεων είναι ότι σε αυτές, εντοπίζεται 

να υπάρχουν αρνητικές συμπεριφορές προς τα παιδιά αυτά από μέρους των γηγενών. 
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Το γεγονός αυτό, εντούτοις,  δε γίνεται παραδεκτό στα ερωτηματολόγια, αλλά και στις 

συνεντεύξεις, οι άσχημες συμπεριφορές αποδίδονται σε τρίτους.  

Η κατάσταση αυτή ίσως αποτελεί ένδειξη επίδειξης «μοντέρνου ρατσισμού», του 

οποίου τα χαρακτηριστικά είναι η άρνηση της ύπαρξης διακρίσεων, η δήλωση θετικών 

στάσεων, αλλά η επίδειξη αντίθετων συμπεριφορών και ανταγωνισμού προς τις 

απαιτήσεις των μειονοτικών ομάδων935. Η αρνητική συμπεριφορά προς τα μέλη μιας 

άλλης  ομάδας και η ταυτόχρονη δήλωση θετικής ή ουδέτερης στάσης προς αυτήν, 

παρατηρείται ιδιαίτερα σε κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από την «υποχρέωση 

προσυπογραφής σε αντιρατσιστικούς και ανεκτικούς κανόνες»936, όπως είναι η Ελλάδα 

και η Κύπρος ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μια άλλη πεποίθηση που εκφράζουν τα γηγενή παιδιά είναι ότι τα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες δεν έχουν πολύ καλή συμπεριφορά στο σχολείο:  

ΧΕΕ23(Β’): ... μερικές φορές κάνουν και αταξίες, φωνάζουν, βρίζουν 

(Ερώτηση: Έτυχε εδώ στο σχολείο να δεις να υπάρχουν κάποια προβλήματα;): Ναι, 

αυτά τα παιδιά είναι πιο ζωηρά από τα άλλα, κάνουν πιο πολλή φασαρία και μες την τάξη 

και έξω 

ΨΕΚ5 (Στ’): ... κάποιοι όμως κάμνουν κακά πράγματα και εν (δεν) τους θέλουμε...  

(Ακολουθεί ερώτηση: Τι είδους πράγματα δηλαδή;): Ας πούμε ε, ε, μπορεί να μας 

σύρνουν (ρίχνουν) πέτρες, να μας δέρνουν έτσι ... 

 

Βάσει των παρατιθέμενων αποσπασμάτων, εξάγεται η διαμεσολάβηση της επίδειξης 

«σύγχρονου ρατσισμού» από τα γηγενή παιδιά, ως επίσης και η διαμεσολάβηση της 

άποψης ότι τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες επιδεικνύουν άσχημη 

συμπεριφορά.  

Μια άλλη διαμεσολάβηση εκ μέρους των γηγενών παιδιών προς τα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων που καταγράφεται μέσω των συνεντεύξεων είναι και 

η άποψη όλων σχεδόν των παιδιών στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ότι τα άτομα από 

άλλες χώρες μετανάστευσαν για να βρουν δουλειές και για να έχουν καλύτερες 

συνθήκες διαβίωσης. 

Μια παρατήρηση από τα δεδομένα των συνεντεύξεων των γηγενών παιδιών 

αποκλειστικά από τον ελλαδικό χώρο είναι ότι στο μυαλό των παιδιών, την κατηγορία 

«μετανάστης» αντιπροσωπεύουν τα άτομα από την Αλβανία, αφού οι ερωτήσεις που 

 
935 Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and Modern Racism and prejudice in a 
Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
936Παυλοπούλου, Ι. (2004). Προκαταλήψεις και διακρίσεις. Στο ΙΜΕΠΟ, Τσαλίκογλου, Φ. & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο 
συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.,  σ. 46 
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γίνονταν αναφέρονταν γενικά στα άτομα από άλλη χώρα, αλλά οι απαντήσεις κάποιων 

παιδιών αναφέρονταν στους Αλβανούς:  

ΧΕΕ11(Ε’): ... Οι Έλληνες είναι λίγο πιο συγυρισμένοι (..) κάπως καλύτεροι (..) ενώ οι 

Αλβανοί είναι λίγο πιο αλλιώτικοι, είναι πιο, πιο!! το πρόσωπό τους είναι πιο αλλιώτικο 

ΨΕΕ10(Ε’): ... μερικοί Αλβανοί διαφέρουν από τους Έλληνες και μερικοί όχι... 

ΧΕΕ11(Ε’): Όχι. Τώρα, δεν πειράζει αν ένα παιδί μιλάει άλλη γλώσσα ή είναι από την 

Αλβανία... 

 

Η ταύτιση του μετανάστη με τον Αλβανό συμβαίνει πιθανόν, λόγω της πλειοψηφίας 

των ατόμων με αλβανική καταγωγή στο σύνολο των μεταναστών που υπάρχουν στην 

Ελλάδα. Στο δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας, το 57% περίπου των ατόμων της  

ομάδας των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες είχαν καταγωγή από την 

Αλβανία, αλλά και σε άλλες έρευνες έχει βρεθεί ότι την πλειοψηφία των μεταναστών 

στην Ελλάδα αποτελούν τα άτομα αυτά937,938. 

Μια άλλη παρατήρηση η οποία γίνεται εντονότερα στα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων στην Κύπρο, είναι ότι τα παιδιά αποδίδουν στα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες λαογραφικού τύπου πορτρέτα, εγκλωβίζοντας τα στα υποτιθέμενα 

δοσμένα χαρακτηριστικά τους939, όπως τα έθιμα, το φαγητό, την ενδυμασία.  

Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι όταν διεξήχθησαν οι συνεντεύξεις στην Κύπρο, τα 

παιδιά είχαν προηγουμένως συμμετέχει σε εκδηλώσεις «φολκλορικού» τύπου, μέσα στα 

πλαίσια του υπό έμφαση στόχου της χρονιάς 2007-2008 του κυπριακού Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού για τη διαπολιτισμικότητα:  

ΧΕΚ2(Ε’): ... Έχουν άλλα δικά τους παιχνίδια ή άλλα που έμαθαν από τη χώρα τους, ή 

άλλα έθιμα ...  Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα που κάνουν στη χώρα τους, γιορτάζουν 

άλλες γιορτές, δε γιορτάζουν τα Χριστούγεννα ας πούμε, ε και κάναμε και ένα παζαράκι 

στην τάξη μας το οποίο είχε φαγητά από άλλες χώρες και έτσι μάθαμε πολλά πράγματα ... 

ντύνονταν αλλιώς 

 

 
937 Γεωργογιάννης, Π. (2006). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 190-191 
938 Giavrimis, P., Konstantinou, E. & Hatzichristou, C. (2003). Dimensions if immigrant students’ adaptation in the Greek schools: 
self concept and coping strategies. Intercultural Education, 14 (4), 423-434. 
939 Γιακουμάκη, Β. (2007). Η υιοθέτηση της «πολυπολιτισμικότητας»: Μια εισαγωγή στο θέμα των πολιτικών διαχείρισης της 
ετερότητας στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2007). Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των 
Τσιγγανοπαίδων. Επιμορφωτικός οδηγός, σσ. 11-21. Διαθέσιμο στο: 
http://isocrates.gr/content_files/tsigganopaides/EPIMORFOSI.pdf Ημερομηνία προσπέλασης, 23.01.09, σ. 14  
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Η διαδικασία ανάδειξης των άλλων και της πολιτισμικής «παρακαταθήκης» τους, 

«αποϊστορικοποιεί τα άτομα αυτά, τα φολκορικοποιεί και τα εγκλωβίζει σε 

στερεοτυπικά χαρακτηριστικά και ερμηνείες 940». 

 

Μέσω των συνεντεύξεων στα παιδιά γηγενών έχουν αναδειχθεί μερικές  

διαμεσολαβήσεις, οι οποίες ίσως αποτελέσουν υποκειμενοποιήσεις σε κάποιο στάδιο 

στα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, ως η στάση των γηγενών προς αυτούς. 

Αυτές οι διαμεσολαβήσεις αφορούν: 

1. Το διαχωριστικό μοτίβο «εμείς» - «αυτοί» το οποίο χρησιμοποιούν τα γηγενή 

παιδιά όταν αναφέρονται στα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

2. Την επίδειξη «μοντέρνου ρατσισμού» προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων, δηλαδή τη δήλωση θετικών ή ουδέτερων στάσεων αλλά επίδειξη 

αντίθετων συμπεριφορών και προσπάθειας υποβάθμισης των χαρακτηριστικών 

των ατόμων αυτών 

3. Την προσπάθεια των παιδιών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες επιταγές για 

επίδειξη ανεκτικότητας και αντιρατσισμού 

4. Τη νοηματοδότηση της διαφορετικότητας των παιδιών από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες μέσα από φολκλορικές και στατικές ερμηνείες για τον 

πολιτισμό 

5. Την ταύτιση στον ελλαδικό χώρο της λέξης «μετανάστης» με τα άτομα που 

έχουν αλβανική καταγωγή. 

 

4.5.2 Ερωτήσεις που απευθύνθηκαν μόνο σε παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες 

 

Η ομάδα των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες  και η ανάδειξη όψεων 

της διαμορφούμενης υποκειμενικότητας τους στις χώρες υποδοχής, είναι η ομάδα – 

στόχος της έρευνας. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στα παιδιά της ομάδας αυτής έχουν 

στόχους την ανάδειξη:  

- των όψεων της διαμορφούμενης υποκειμενικότητάς τους, 

 
940 Γιακουμάκη, Β. (2007). Η υιοθέτηση της «πολυπολιτισμικότητας»: Μια εισαγωγή στο θέμα των πολιτικών διαχείρισης της 
ετερότητας στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2007). Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των 
Τσιγγανοπαίδων. Επιμορφωτικός οδηγός, σσ. 11-21. Διαθέσιμο στο: 
http://isocrates.gr/content_files/tsigganopaides/EPIMORFOSI.pdf Ημερομηνία προσπέλασης, 23.01.09, σ. 14  
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- των διαμεσολαβήσεων και των υποκειμενοποιήσεων για τη διαμόρφωση αυτή 

και  

- της ύπαρξης διαφοροποιήσεων στο εσωτερικό της ομάδας αυτής ως προς τη 

διαμόρφωση της υποκειμενικότητας στις νέες χώρες 

 

4.5.2.1 Κατηγορία «Σχέση με τη χώρα προέλευσης» 

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν τη συχνότητα των 

επισκέψεων των παιδιών στη χώρα καταγωγής, τις γνώσεις και τα συναισθήματά τους 

γι’ αυτή.  

 

Ερώτηση: Πας καθόλου στη χώρα των γονιών σου; Πότε; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΨΑΧΕ9(Ε’): Ναι, κάθε καλοκαίρι  

• ΧΑΧΕ12(Ε’): Το καλοκαίρι συνήθως 

• ΧΑΧΕ13(Στ’): Ναι, το καλοκαίρι 

• ΨΑΧΕ14(Στ’): Ναι. Πηγαίνω λίγο, 20 μέρες 

• ΨΑΧΕ17(Α’): Ναι. Ε, Πάσχα, Χριστούγεννα και για διακοπές 

• ΧΑΧΕ18(Α’): Βασικά κάθε χρόνο πηγαίνω 

(Ερώτηση: Στις διακοπές;): Ναι 

• ΧΑΧΕ21(Β’): Ναι πηγαίνω συνήθως στις γιορτές 

• ΨΑΧΕ24(Β’): Ναι κάθε καλοκαίρι 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Όχι. Στη Γεωργία δεν πήγα ποτέ, στη Ρωσία θα πάω το καλοκαίρι. 

(Ερώτηση: Δεν έχεις ξαναπάει ούτε στη Ρωσία;): Έχω πάει αλλά δεν θυμάμαι, ήμουν 

μικρός, τεσσάρων χρονών 

• ΧΑΧΚ3(Ε’): Έχω πάει μια φορά, τώρα θα πάω το καλοκαίρι για πάντα 

• ΨΑΧΚ6(Στ’): Στης μητέρας μου πάω εκεί κάθε χρόνο, κάθε Αύγουστο καλοκαίρι. 

Του πατέρα μου δεν μπορώ να πηγαίνω επειδή δεν έχουμε τίποτα εκεί πέρα σπίτι. 

• ΧΑΧΚ8 (Στ’): Ρωσία, στις διακοπές  

(Ερώτηση: Στη Γεωργία πόσο συχνά πηγαίνεις;): Δεν πήγα 
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Ερώτηση: Ξέρεις πράγματα για τη χώρα των γονιών σου; Μπορείς να μου πεις 

μερικά; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΨΑΧΕ9(Ε’): Τίποτα 

(Ερώτηση: Δεν σου μιλάνε οι γονείς σου στο σπίτι;): Δε θέλω 

(Ερώτηση: Γιατί;): Δε μ’ αρέσει 

• ΧΑΧΕ12(Ε’): Όχι  

(Ερώτηση: Δεν σου μιλάνε δηλαδή οι γονείς σου στο σπίτι;): Κάτι μου ‘χουν πει αλλά τα 

‘χω ξεχάσει.  

• ΨΑΧΕ14(Στ’): Μου λένε κάποια πράγματα οι γονείς μου, αλλά εγώ τα ξεχνάω 

• ΧΑΧΕ18(Α’):  Ναι, κάποια ναι  ... Εμένα βασικά μ’ αρέσει εκεί πέρα 

περισσότερο τα ποτάμια που έχει, τα βουνά, ε και ας πούμε άμα ανεβούμε σ’ ένα 

βουνά ή σ’ ένα υψόμετρο, μπορούμε να δούμε αυτή την περιοχή και θα είναι πολύ 

ωραία 

• ΧΑΧΕ21(Β’): Βασικά διαβάζω από εγκυκλοπαίδειες κυρίως και καμιά φορά 

ακούω συζητήσεις, έτσι 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΧΑΧΚ3(Ε’): ε, δεν ξέρω τόσο καλά ιστορία ... ε, δεν μιλούμε γι’ αυτά. Ούτε για 

την Κύπρο, ούτε για τη Ρωσία 

• ΨΑΧΚ6(Στ’): Μερικά ξέρω 

(Ερώτηση: Ας πούμε για τη Γεωργία, τι ξέρεις;): Ελάχιστα ξέρω. Είχε ένα πόλεμο, με τη 

Ρωσία είχανε μια φορά πόλεμο γιατί η Ρωσία ήθελε να κατακτήσει τη Γεωργία και είχαν 

πεθάνει πολλοί άνθρωποι. Αυτό ξέρω μόνο 

 

Ερώτηση: Μιλάς στους άλλους για τη χώρα των γονιών σου; 

  

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΧΑΧΕ12(Ε’): Ναι 

• ΧΑΧΕ13(Στ’): Ναι 

(Ερώτηση: Τι τους λες για τη χώρα σου;): Πως είναι όμορφη, είναι μεγάλη (..) Μεγάλη; 

Εντάξει (..) πάω κάθε χρόνο, πως είναι η γιαγιά μου εκεί πέρα, τα συνηθισμένα 

• ΨΑΧΕ14(Στ’): Ναι. Τους λέω ότι είναι πολύ ωραία εκεί πέρα και μ’ αρέσει όταν 

παίζω 
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• ΨΑΧΕ17(Α’):  Ναι, ναι 

(Ερώτηση: Τι τους λες;): Ότι, (..) τι να σας πω τώρα 

• ΧΑΧΕ18(Α’): Κάποιες φορές όταν μου λένε από πού είσαι ή οι γονείς μου, τους 

λέω 

• ΧΑΧΕ21(Β’): Καμιά φορά σε διάφορες παρέες κι αυτά, μπορεί να τύχει, κάποιο 

τέτοιο θέμα, οπότε ναι 

• ΨΑΧΕ24(Β’): Δε με έχουν ρωτήσει. Δεν έχω πρόβλημα 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Μερικές φορές ναι. Στο σχολείο δεν τους μιλώ, μιλώ στους φίλους                             

Στους φίλους της μητέρας μου, όταν οι γονείς μου λείπουν στη δουλειά, και 

κάθομαι εγώ μαζί τους και με ρωτούν τι κάνεις;, πώς είσαι; Πώς πάει η χώρα 

σου; Και τέτοια πράγματα. 

(Ερώτηση: Στο σχολείο γιατί δεν τους μιλάς;): Ε,  δε μ’ αρέσει 

(Ερώτηση: Γιατί;): Δεν ξέρω 

(Ερώτηση: Δεν νιώθεις άνετα, νομίζεις ότι θα πουν κάτι για σένα.;): Δε μου αρέσει να 

μιλώ για τη χώρα μου 

(Ερώτηση: Γιατί; Πιστεύεις ότι τούτο θα σε κάνει να φαίνεσαι διαφορετικός;): Όχι 

απλώς δεν ξέρω πολλά πράγματα για να τους πω, έτσι.. 

• ΧΑΧΚ3(Ε’): Ε, δε μιλώ 

(Ερώτηση: Γιατί;): Γιατί νομίζω δεν τους ενδιαφέρει για τη χώρα των γονιών μου  

• ΨΑΧΚ6(Στ’): Μιλώ στους άλλους άμα θέλουν φυσικά 

• ΧΑΧΚ8(Στ’): Κάποιες φορές θέλω να το κρύβω 

(Ερώτηση: Γιατί, τι σε κάνει να θέλεις να το κρύβεις;): Ε δε θέλω να το λέω σε κάποιους 

και μετά μπορεί να τους πω να το κρατήσεις μυστικό και μετά να πάει να το καρφώσει.. 

(Ερώτηση: Γιατί θέλεις να το κρατήσεις μυστικό;): Δεν ξέρω. Μπορεί να μη θέλω να το 

πω επειδή δε θέλω να το μάθει κανένας 

(Ερώτηση: Γιατί; Τι νομίζεις; Μπορεί να κάμουν κάτι κακό σε κάποιον που είναι από 

άλλη χώρα; Να πουν άσχημα λόγια;): Ναι, αυτό στη Γ’ τάξη είχε συμβεί θυμάμαι. Ένας 

Ρώσος, δεν ήξερε καθόλου ελληνικά, εγώ με τη φίλη μου τη (εδώ αναφέρει όνομα) 

ξέραμε, και του εξηγούσαμε αυτού τι είναι, για παράδειγμα το «γεια» και του μαθαίναμε 

αλλά μες στην τάξη είχαμε κάποιους που τον έδερναν 

(Ερώτηση: Επειδή ήταν από άλλη χώρα;): Ναι. Και εγώ τους είπα να μην το δέρνουν 

είναι κρίμα 
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Ερώτηση: Υπάρχουν φορές που προσπαθείς να κρύψεις ότι είσαι από άλλη χώρα; 

Γιατί; 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Ναι μερικές φορές. 

(Ερώτηση: Πότε; Πότε το κάμνεις (κάνεις) τούτο;): Δεν ξέρω, δε θυμάμαι 

(Ερώτηση: Γιατί να προσπαθείς να το κρύψεις; Νομίζεις ότι οι άλλοι δε θα σε θέλουν 

πολύ στην παρέα τους αν το κάνεις;): Ναι  

(Ερώτηση: Δηλαδή αν ξέρουν ότι είσαι από άλλη χώρα δε θα σου συμπεριφέρονται 

καλά;): Όχι, οι δικοί μου φίλοι που είναι από την Κύπρο δεν το κάνουν, αλλά ξέρω από 

άλλους ότι το κάνουν και με ρωτούν από ποια χώρα είσαι και άλλα.. 

(Ερώτηση: Σε ενοχλεί να σε ρωτούν από ποια χώρα είσαι;): Ναι 

• ΨΑΧΚ6(Στ’): Μερικές φορές 

(Ερώτηση: Γιατί το έκανες;): Έ, άμα πας κάπου, στο Φασούρι άμα πας, άμα πεις ότι 

είσαι από άλλη χώρα πληρώνεις τα διπλάσια, ε, είπα ότι Κυπραίος είμαι και μπήκα 

φθηνά. Εν λλίο (είναι λίγο) πονηροί οι Κυπραίοι, κάνουν πονηρά πράγματα 

 

4.5.2.1.1. Σχολιασμός συνεντεύξεων της κατηγορίας «Σχέση με τη χώρα 

προέλευσης» 

 

Τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων διατηρούν άλλα σε μεγαλύτερο και 

άλλα σε μικρότερο βαθμό επαφές με τη χώρα καταγωγής. Οι επαφές αφορούν ταξίδια 

στις χώρες καταγωγής κυρίως στο διάστημα των διακοπών. Αυτά τα ταξίδια συνήθως 

συντείνουν στη διατήρηση δικτύων επαφής με συγγενικά πρόσωπα των παιδιών στις 

χώρες προέλευσής τους, στην επαφή με τη γλώσσα καταγωγής, αλλά και με άλλα 

πολιτισμικά στοιχεία των χωρών αυτών941.  

Το γεγονός της επαφής μέσω των ταξιδιών με τις χώρες καταγωγής προσφέρει ένα 

επιπρόσθετο στοιχείο για το πώς διαμορφώνονται οι υποκειμενικότητες αυτών των 

παιδιών, καθώς και για τις πιθανές υποκειμενοποιήσεις που κάνουν. Οι ζωές και οι 

υποκειμενικότητές τους δηλαδή, δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές αποκλειστικά από 

στοιχεία μέσα στα στενά πλαίσια της κοινωνίας της χώρας υποδοχής, αλλά μέσα και 

 
941 Brodwin, P. (2003). Marginality and Subjectivity in the Haitian Diaspora. Anthropological Quarterly 76 (3), 383 -410. 
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από την αναζήτηση των διαμεσολαβήσεων που επισυμβαίνουν με την επαφή τους μέσω 

των ταξιδιών, με τις χώρες καταγωγής942.  

Όσον αφορά την ερώτηση για τις γνώσεις που έχουν για τις χώρες καταγωγής 

παρατηρήθηκε μια ποικιλία στις απαντήσεις. Κάποια παιδιά δήλωσαν ότι δεν 

γνωρίζουν τίποτα καθώς και ότι δε θέλουν και να ξέρουν: 

ΨΑΧΕ9(Ε’): Τίποτα 

(Ερώτηση: Δεν σου μιλάνε οι γονείς σου στο σπίτι;): Δε θέλω 

(Ερώτηση: Γιατί;): Δε μ’ αρέσει 

ΧΑΧΚ3(Ε’): ε, δεν ξέρω τόσο καλά ιστορία ... ε, δεν μιλούμε γι’ αυτά. Ούτε για την 

Κύπρο, ούτε για τη Ρωσία 

 

Η στάση αυτή ίσως είναι αποτέλεσμα αρνητικών εμπειριών με μέλη της 

πλειονότητας, που δεν αφήνουν ανεπηρέαστη τη σχέση των παιδιών με τη χώρα 

καταγωγής943. Πρόσθετα, μπορεί να αποτελεί μια στρατηγική «επιβίωσης» στη νέα 

χώρα. Δηλαδή, ίσως θεωρείται από τα παιδιά ότι οι όποιες γνώσεις για τη χώρα 

καταγωγής, δεν συμβάλλουν στην ικανοποίηση των αναγκών επιβίωσης στη νέα χώρα, 

οπότε θεωρούνται μη χρήσιμες για επίτευξη του στόχου αυτού.  

Η μη «πρακτική χρησιμότητα» των γνώσεων για τη χώρα καταγωγής ίσως είναι και 

η αιτία για το ότι κάποια παιδιά απάντησαν  ότι οι γονείς τους τους είπαν μεν μερικά 

πράγματα, τα οποία έχουν ξεχάσει δε:  

ΧΑΧΕ12(Ε’): Όχι  

(Ερώτηση: Δεν σου μιλάνε δηλαδή οι γονείς σου στο σπίτι;): Κάτι μου ‘χουν πει αλλά τα 

‘χω ξεχάσει.  

ΨΑΧΕ14(Στ’): Μου λένε κάποια πράγματα οι γονείς μου, αλλά εγώ τα ξεχνάω 

ΨΑΧΚ6(Στ’): Μερικά ξέρω 

(Ερώτηση: Ας πούμε για τη Γεωργία, τι ξέρεις;): Ελάχιστα ξέρω. Είχε ένα πόλεμο, με τη 

Ρωσία είχανε μια φορά πόλεμο γιατί η Ρωσία ήθελε να κατακτήσει τη Γεωργία και είχαν 

πεθάνει πολλοί άνθρωποι. Αυτό ξέρω μόνο 

Κάποια παιδιά ανέφεραν ότι γνωρίζουν μερικά πράγματα για τη χώρα των γονιών 

τους: 

 
942 Somerville, K. (2008). Trasnational Belonging among Second Generation Youth: Identity in a Globalized World. Journal of 
Social Sciences, 1(10), pp. 23-33. 
943 Γκόβαρης, Χ. (2007). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2007). Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των 
Τσιγγανοπαίδων. Επιμορφωτικός οδηγός, σσ. 23-37. Διαθέσιμο στο: 
http://isocrates.gr/content_files/tsigganopaides/EPIMORFOSI.pdf Ανασύρθηκε στις  23.01.09, σ. 30 
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ΧΑΧΕ18(Α’):  Ναι, κάποια ναι  ... Εμένα βασικά μ’ αρέσει εκεί πέρα περισσότερο τα 

ποτάμια που έχει, τα βουνά, ε και ας πούμε άμα ανεβούμε σ’ ένα βουνά ή σ’ ένα 

υψόμετρο, μπορούμε να δούμε αυτή την περιοχή και θα είναι πολύ ωραία 

ΧΑΧΕ21(Β’): Βασικά διαβάζω από εγκυκλοπαίδειες κυρίως και καμιά φορά ακούω 

συζητήσεις, έτσι 

 

Βέβαια, είτε περιέγραψαν «ανώδυνα θέματα» όπως τις γνώσεις τους για τις φυσικές 

ομορφιές της χώρας καταγωγής είτε δήλωσαν ότι οι γνώσεις έχουν αποκτηθεί 

περιστασιακά και με τυχαίο τρόπο. Ίσως αυτές οι απαντήσεις αφορούν το γεγονός ότι 

τα παιδιά θέλουν να αναφέρονται στην εθνική τους καταγωγή με τρόπους που τους 

επιτρέπουν να γίνονται αποδεκτοί από την πλειονότητα944, μέλος της οποίας φαινόταν 

να είναι και η συνεντεύκτρια.  

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε το αν τα παιδιά μιλάνε στους άλλους για τη χώρα 

καταγωγής τους. Και σε αυτή την περίπτωση παρουσιάστηκε ποικιλία δηλώσεων.  

Κάποια παιδιά που απάντησαν ότι μιλάνε για τη χώρα καταγωγής τους, το έκαναν 

αναφέροντας  «ανώδυνα» στοιχεία, τα οποία δε θα τους δημιουργούσαν προβλήματα 

αποδοχής από την πλειονοτική ομάδα945: 

ΧΑΧΕ21(Β’): Καμιά φορά σε διάφορες παρέες κι αυτά, μπορεί να τύχει, κάποιο τέτοιο 

θέμα, οπότε ναι 

ΧΑΧΕ13(Στ’): Ναι 

(Ερώτηση: Τι τους λες για τη χώρα σου;): Πως είναι όμορφη, είναι μεγάλη (..) Μεγάλη; 

Εντάξει (..) πάω κάθε χρόνο, πως είναι η γιαγιά μου εκεί πέρα, τα συνηθισμένα 

ΨΑΧΕ14(Στ’): Ναι. Τους λέω ότι είναι πολύ ωραία εκεί πέρα και μ’ αρέσει όταν παίζω 

ΨΑΧΕ17(Α’):  Ναι, ναι 

(Ερώτηση: Τι τους λες;): Ότι, (..) τι να σας πω τώρα 

 

Υπήρξαν παιδιά που δήλωσαν ότι δεν έχουν πρόβλημα να μιλάνε για τη χώρα 

καταγωγής τους αλλά μόνο αν οι άλλοι τους ρωτήσουν:  

ΧΑΧΕ18(Α’): Κάποιες φορές όταν μου λένε από πού είσαι ή οι γονείς μου, τους λέω 

ΨΑΧΕ24(Β’): Δε με έχουν ρωτήσει. Δεν έχω πρόβλημα 

ΨΑΧΚ1(Ε’): Μερικές φορές ναι. Στο σχολείο δεν τους μιλώ, μιλώ στους φίλους                             

Στους φίλους της μητέρας μου, όταν οι γονείς μου λείπουν στη δουλειά, και κάθομαι εγώ 

                                                 
944 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
945 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
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μαζί τους και με ρωτούν τι κάνεις;, πώς είσαι; Πώς πάει η χώρα σου; Και τέτοια 

πράγματα. 

ΨΑΧΚ6(Στ’): Μιλώ στους άλλους άμα θέλουν φυσικά 

 

Η στάση αυτή ίσως αποτελεί μια επίδειξη στρατηγικής για επιβίωση στη νέα χώρα, 

αφού η αυτόβουλη προβολή της εθνικής  καταγωγής θα αποτελούσε έναυσμα ώστε να 

αποτελέσουν στόχο διακρίσεων και στερεοτυπικής αντιμετώπισης από την κυρίαρχη 

ομάδα946. Με βάση αυτό το σκεπτικό υπήρξαν και παιδιά που δήλωσαν ότι δε θέλουν να 

μιλάνε καθόλου στους άλλους για τη χώρα καταγωγής τους:  

ΧΑΧΚ3(Ε’): Ε, δε μιλώ 

(Ερώτηση: Γιατί;): Γιατί νομίζω δεν τους ενδιαφέρει για τη χώρα των γονιών μου  

ΧΑΧΚ8(Στ’): Κάποιες φορές θέλω να το κρύβω 

(Ερώτηση: Γιατί, τι σε κάνει να θέλεις να το κρύβεις;): Ε δε θέλω να το λέω σε κάποιους 

και μετά μπορεί να τους πω να το κρατήσεις μυστικό και μετά να πάει να το καρφώσει.. 

(Ερώτηση: Γιατί θέλεις να το κρατήσεις μυστικό;): Δεν ξέρω. Μπορεί να μη θέλω να το 

πω επειδή δε θέλω να το μάθει κανένας 

(Ερώτηση: Γιατί; Τι νομίζεις; Μπορεί να κάμουν κάτι κακό σε κάποιον που είναι από 

άλλη χώρα; Να πουν άσχημα λόγια;): Ναι, αυτό στη Γ’ τάξη είχε συμβεί θυμάμαι. Ένας 

Ρώσος, δεν ήξερε καθόλου ελληνικά, εγώ με τη φίλη μου τη (εδώ αναφέρει όνομα) 

ξέραμε, και του εξηγούσαμε αυτού τι είναι, για παράδειγμα το «γεια» και του μαθαίναμε 

αλλά μες στην τάξη είχαμε κάποιους που τον έδερναν 

(Ερώτηση: Επειδή ήταν από άλλη χώρα;): Ναι. Και εγώ τους είπα να μην το δέρνουν 

είναι κρίμα 

 

Η ίδια συμπεριφορά των παιδιών παρατηρήθηκε και στην ερώτηση του αν υπάρχουν 

φορές που θέλουν να κρύβουν την καταγωγή τους. Οι  απαντήσεις σε αυτή την 

ερώτηση βασίστηκαν στον άξονα του ότι αναπτύσσουν στρατηγικές που θα βοηθήσουν 

την επιβίωση στη νέα χώρα, καθώς και αυτές που θα τα βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν 

από την πλειονότητα με ηπιότερα στερεότυπα και προκαταλήψεις:  

ΨΑΧΚ1(Ε’): Ναι μερικές φορές. 

(Ερώτηση: Πότε; Πότε το κάμνεις (κάνεις) τούτο;): Δεν ξέρω, δε θυμάμαι 

(Ερώτηση: Γιατί να προσπαθείς να το κρύψεις; Νομίζεις ότι οι άλλοι δε θα σε θέλουν 

πολύ στην παρέα τους αν το κάνεις;): Ναι  
 

946 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
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(Ερώτηση: Δηλαδή αν ξέρουν ότι είσαι από άλλη χώρα δε θα σου συμπεριφέρονται 

καλά;): Όχι, οι δικοί μου φίλοι που είναι από την Κύπρο δεν το κάνουν, αλλά ξέρω από 

άλλους ότι το κάνουν και με ρωτούν από ποια χώρα είσαι και άλλα.. 

(Ερώτηση: Σε ενοχλεί να σε ρωτούν από ποια χώρα είσαι;): Ναι 

ΨΑΧΚ6(Στ’): Μερικές φορές 

(Ερώτηση: Γιατί το έκανες;): Έ, άμα πας κάπου, στο Φασούρι άμα πας, άμα πεις ότι 

είσαι από άλλη χώρα πληρώνεις τα διπλάσια, ε, είπα ότι Κυπραίος είμαι και μπήκα 

φθηνά. Εν λλίο (είναι λίγο) πονηροί οι Κυπραίοι, κάνουν πονηρά πράγματα 

 

4.5.2.2 Κατηγορία «Συνήθειες χώρας προέλευσης» 

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ερωτήσεις που αφορούν τη διατήρηση 

στοιχείων της χώρας προέλευσης στο περιβάλλον της χώρας υποδοχής.  

 

Ερώτηση: Βλέπεις καθόλου τηλεόραση της χώρας των γονιών σου; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΨΑΧΕ9(Ε’): Όχι. Μόνο όταν είμαι στην Αλβανία που δεν έχει καθόλου ελληνικά 

βλέπω αλβανικά.  

• ΧΑΧΕ12(Ε’): Όχι 

• ΨΑΧΕ14(Στ’): Όχι, αλλά έχει ο θείος μου που μένει δίπλα 

(Ερώτηση: Βλέπεις καμιά φορά και προγράμματα από κει;): Ναι, βλέπω ποδόσφαιρο 

• ΨΑΧΕ17(Α’): Μόνο η Νόβα που είναι αλβανική 

(Ερώτηση: Τι βλέπεις από κει;): Ε, μίκυ μάους 

• ΧΑΧΕ18(Α’):  Είχαμε πάρει δεν ξέρω πως το λένε, κάτι, που έδειχνε και πως το 

λένε, από την Αλβανία. Έδειχνε,  αν και στην Αλβανία δε μιλάνε και πολύ 

αλβανικά στην τηλεόραση. Στις ταινίες μιλάνε ιταλικά δε μιλάνε αλβανικά,  

έχουνε αλβανικά γράμματα από κάτω 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Ναι. Έχουμε δορυφορική στο σπίτι και μπορώ να δω ρώσικα 

κανάλια 

• ΧΑΧΚ3(Ε’): Τηλεόραση επειδή ο παπάς μου βλέπει ρώσικα, προτιμά ελληνική να 

μη βλέπουμε και βλέπει ρώσικα.  

• ΨΑΧΚ6(Στ’): Ναι ο πατέρας μου έχει συνδέσει 
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(Ερώτηση: Ποια σου αρέσουν πιο πολύ; Τα κυπριακά ή τα ρώσικα;): Αρέσκουν μου 

(μου αρέσουν) και τα δύο το ίδιο σχεδόν (..) Έχει ωραία πράγματα. Οι Κυπραίοι 

έχουν ωραία έργα 

(Ερώτηση: Ποια βλέπεις;): Βλέπω τον Έρωτα που είναι ελληνικό, βλέπω «Την 

πάτησα», έβλεπα «Βουράτε Γειτόνοι» 

 

Ερώτηση: έχετε στο σπίτι μουσική της χώρας των γονιών σου; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΨΑΧΕ9(Ε’): Έχουμε, αλλά δεν τα ακούω. Ο πατέρας μου καμιά φορά  Εμένα δε 

μου αρέσουνε. 

• ΧΑΧΕ12(Ε’): Οι γονείς μου μόνο ακούνε 

• ΨΑΧΕ14(Στ’): Έχουν οι γονείς μου. Βάζει ο πατέρας μου κάποιες φορές 

(Ερώτηση: Έχεις κάποιο αγαπημένο τραγούδι από κει;): Όχι, γιατί δεν καταλαβαίνω 

• ΨΑΧΕ17(Α’):  (Ερώτηση: Μουσική, τι ακούς;): Όλα 

(Ερώτηση: Ελληνικά ή αλβανικά;): Ελληνικά. Αλβανικά, λίγο δύσκολα 

(Ερώτηση: Δεν καταλαβαίνεις πολύ;): Όχι 

• ΧΑΧΕ18(Α’):  Βασικά δεν πολυακούω πολλές φορές αλβανικά τραγούδια 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Ναι, έχουμε και στο computer πολλά τραγούδια ρώσικα, 

γεωργιανικά, κυπριακά 

• ΧΑΧΚ3(Ε’): Ρώσικα 2 – 3 τραγούδια  

• ΨΑΧΚ6(Στ’): Μουσική αρέσκουν μου (μου αρέσουν) ας πούμε του break dance η 

μουσική μ’ αρέσει, μου αρέσουν λάτιν μουσικές  

(Ερώτηση: Σε ποια γλώσσα ακούς μουσική;): Ρώσικα παραπάνω ακούω, γεωργιανικά 

ακούω, έχει ένα τραγούδι γεωργιανικό που λέει (το τραγουδά): τσίτο, τσίτο, ρίτο 

μαργαρίτο (..) αυτό μ’ αρέσει εμένα, ε, γενικά μ’ αρέσει (..) ε τα γεωργιανικά τραγούδια. 

Όποτε έχει γάμο, γεωργιανικά τραγούδια βάζουνε. Τώρα οι Κυπραίοι προσλαμβάνουν 

γεωργιανούς να τους στολίσουν το γάμο τους, επειδή οι Γεωργιανοί κάμνουν ωραίους 

γάμους. 

(Ερώτηση: Πώς τους κάμνουν δηλαδή;): Στήνουν τα τραπέζια έτσι; Βάζουν γεωργιανικά 

φαγητά που είναι ωραία, κάμνουν σούβλες όπως οι Κυπραίοι βάζουν κάτι τραγούδια 

πολύ ζωηρά όχι ζεμπέκικα που άμα χορεύεις πονάς τα πόδια σου και οι γεωργιανοί λένε 
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ότι είναι καλύτεροι στους χορούς, δηλαδή έτσι χορεύουνε, αυτό (δείχνει το γόνατό του) 

πρέπει να λυγίσει έτσι κάτω 

• ΧΑΧΚ8(Στ’): Έχουμε ... Ναι, αλλά εγώ, δε μ’ αρέσουν 

 

Ερώτηση: Έχετε στο σπίτι βιβλία ή περιοδικά που να είναι γραμμένα στη γλώσσα 

της χώρας των γονιών σου; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΧΑΧΕ18(Α’):  Είχα ένα βιβλίο, παραμύθι. Μόνο που τώρα δεν ξέρω που είναι 

γιατί μου το διάβαζε η μαμά όταν ήμουν μικρή. Βασικά η μαμά έχει περισσότερα 

βιβλία μαγειρικής κλπ. Μερικές φορές βλέπω και εγώ τι έχει μέσα, τα διαβάζω 

• ΨΑΧΕ9(Ε’): Διαβάζουνε. Και στα ελληνικά και στα αλβανικά, όμως πιο πολύ τα 

διαβάζουνε στην Αλβανία, μαζί με τη γιαγιά μου, τη θεία μου. 

• ΧΑΧΕ12(Ε’): Ναι  

(Ερώτηση: Διαβάζουν οι γονείς σου;): Ναι. Αλλά μου ‘χουν πει κι εμένα για να 

ασχοληθώ 

(Ερώτηση: Προσπάθησες καμιά φορά να διαβάσεις;): Ναι 

(Ερώτηση: Πήγε καλά;): Ε, ναι (..) εντάξει 

• ΨΑΧΕ14(Στ’): Ναι. Μου είπε ο πατέρας μου ότι θα μου πάρει και κάποια για να 

μάθω και εγώ να διαβάζω  

• ΨΑΧΕ17(Α’): Ναι 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΨΑΧΚ6(Στ’): Έχω ένα βιβλίο γεωργιανικό προσπαθώ να το διαβάσω σιγά σιγά, 

δεν ξέρω καλά να διαβάζω γεωργιανικά, μαθαίνω σιγά σιγά 

• ΧΑΧΚ8(Στ’): Και έχουμε και ένα βιβλίο ρώσικο, είναι πολύ παλιό (..) και 

διαβάζω και όταν πήγα Ρωσία ήξερα να γράφω αλλά ξέρω πάρα πολύ λίγο να 

διαβάζω 

 

4.5.2.2.1 Σχολιασμός συνεντεύξεων της κατηγορίας «Συνήθειες χώρας 

προέλευσης» 

 

H κατηγορία αυτή αναδεικνύει το γεγονός ότι τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων, ανεξάρτητα με το αν το θέλουν ή αν τα ευχαριστεί ή όχι, στα σπίτια τους 

έρχονται σε επαφή με στοιχεία του πολιτισμού της χώρας των γονιών τους.  
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Για παράδειγμα, στην ερώτηση για το αν βλέπουν τηλεόραση από τη χώρα των 

γονιών τους, εκτός μίας εξαίρεσης, τα παιδιά απάντησαν ότι με κάποιο τρόπο (συνήθως 

δορυφορική σύνδεση) ή μέσω των επισκέψεών τους στις χώρες καταγωγής, βλέπουν: 

ΨΑΧΕ9(Ε’): Όχι. Μόνο όταν είμαι στην Αλβανία που δεν έχει καθόλου ελληνικά βλέπω 

αλβανικά.  

ΨΑΧΕ14(Στ’): Όχι, αλλά έχει ο θείος μου που μένει δίπλα 

(Ερώτηση: Βλέπεις καμιά φορά και προγράμματα από κει;): Ναι, βλέπω ποδόσφαιρο 

ΨΑΧΕ17(Α’): Μόνο η Νόβα που είναι αλβανική 

ΨΑΧΚ1(Ε’): Ναι. Έχουμε δορυφορική στο σπίτι και μπορώ να δω ρώσικα κανάλια 

ΧΑΧΚ3(Ε’): Τηλεόραση επειδή ο παπάς μου βλέπει ρώσικα , προτιμά ελληνική να μη 

βλέπουμε και βλέπει ρώσικα.  

ΨΑΧΚ6(Στ’): Ναι ο πατέρας μου έχει συνδέσει 

ΧΑΧΕ18(Α’):  Είχαμε πάρει δεν ξέρω πως το λένε, κάτι, που έδειχνε και πως το λένε, 

από την Αλβανία.  

 

Η ερώτηση η οποία αφορούσε το αν τα παιδιά ακούν μουσική της χώρας καταγωγής 

τους ανέδειξε ότι μπορεί να ακούν, αλλά αυτό, όπως αναφέρουν, δεν τα ευχαριστεί, 

αφού τις περισσότερες φορές δεν προτιμούν αυτή τη μουσική:  

ΨΑΧΕ9(Ε’): Έχουμε, αλλά δεν τα ακούω. Ο πατέρας μου καμιά φορά  Εμένα δε μου 

αρέσουνε. 

ΧΑΧΕ12(Ε’): Οι γονείς μου μόνο ακούνε 

ΨΑΧΕ14(Στ’): Έχουν οι γονείς μου. Βάζει ο πατέρας μου κάποιες φορές 

(Ερώτηση: Έχεις κάποιο αγαπημένο τραγούδι από κει;): Όχι, γιατί δεν καταλαβαίνω 

ΨΑΧΕ17(Α’):  (Ερώτηση: Μουσική, τι ακούς;): Όλα 

(Ερώτηση: Ελληνικά ή αλβανικά;): Ελληνικά. Αλβανικά, λίγο δύσκολα 

(Ερώτηση: Δεν καταλαβαίνεις πολύ;): Όχι 

ΧΑΧΕ18(Α’):  Βασικά δεν πολυακούω πολλές φορές αλβανικά τραγούδια 

 

Υπήρξαν βέβαια και οι περιπτώσεις στις οποίες τα παιδιά δήλωσαν ότι ακούν τη 

μουσική της χώρας καταγωγής τους χωρίς να δηλώσουν ότι δεν τους αρέσει: 

ΨΑΧΚ1(Ε’): Ναι, έχουμε και στο computer πολλά τραγούδια ρώσικα, γεωργιανικά, 

κυπριακά 

ΧΑΧΚ3(Ε’): Ρώσικα 2 – 3 τραγούδια  

ΨΑΧΚ6(Στ’): Ρώσικα παραπάνω ακούω, γεωργιανικά ακούω, έχει ένα τραγούδι 

γεωργιανικό που λέει (το τραγουδά): τσίτο, τσίτο, ρίτο μαργαρίτο (..) αυτό μ’ αρέσει 
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εμένα, ε, γενικά μ’ αρέσει (..) ε τα γεωργιανικά τραγούδια. Όποτε έχει γάμο, γεωργιανικά 

τραγούδια βάζουνε. Τώρα οι Κυπραίοι προσλαμβάνουν γεωργιανούς να τους στολίσουν 

το γάμο τους, επειδή οι Γεωργιανοί κάμνουν ωραίους γάμους. 

 

Με βάση τα πιο πάνω αποσπάσματα φαίνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, τα 

παιδιά δηλώνουν ότι συνήθως οι γονείς τους είναι αυτοί που έχουν επαφή με  τη 

μουσική της χώρας καταγωγής. Αυτό ίσως οφείλεται στους διαφορετικούς ρυθμούς 

επιπολιτισμού που ακολουθούν σε σχέση με τους γονείς947. Συνήθως, τα παιδιά από τις 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες εκτίθενται σε μεγαλύτερο βαθμό στις συμπεριφορές 

της κυρίαρχης κουλτούρας διαμέσου του σχολείου, των ΜΜΕ και της επαφής με τους 

συμμαθητές/τριές τους, και αυτό μπορεί να τα κάνει να νιώθουν μεγαλύτερη την 

ανάγκη να έχουν την αποδοχή των συνομηλίκων παρά των γονιών948. 

Στο σημείο αυτό γίνεται η παρατήρηση ότι τα παιδιά παρουσιάζουν ποικιλία 

απόψεων. Από τις απαντήσεις στην κατηγορία αυτή σημειώνεται ότι κάποια δήλωσαν 

να μην τους αρέσει και να μη θέλουν να έχουν επαφή με τα στοιχεία της χώρας 

καταγωγής, ενώ κάποια άλλα, είτε δεν τα πειράζει είτε δήλωσαν να τους αρέσει πολύ. 

Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό των 

ομάδων των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες ως προς το ποια 

προσωπικότητα θέλουν να βγάζουν προς τα έξω (προς την πλειονοτική ομάδα). Με 

αυτό τον τρόπο, εντοπίζεται και σε αυτή την περίπτωση, όπως φάνηκε και σε άλλες 

έρευνες, ότι η σχέση των μεταναστών με τη χώρα καταγωγής και την κουλτούρα της 

δεν είναι ούτε σταθερή, ούτε ενιαία949. 

Τα παιδιά που θέλουν να μην έχουν σχέση με στοιχεία της χώρας καταγωγής ή που 

λένε ότι δεν καταλαβαίνουν ή δε θέλουν να ξέρουν, ίσως αναπτύσσουν αυτή τη 

στρατηγική για να γίνονται αποδεκτά από τα άτομα της πλειοψηφίας χωρίς να 

διαφοροποιούνται από αυτά950.  

Τα παιδιά που δηλώνουν ότι τα ευχαριστεί να έχουν επαφή με στοιχεία της χώρας 

καταγωγής, ίσως να αναπτύσσουν τη στρατηγική του να γίνονται αποδεκτοί μέσω της 

διαφορετικότητάς τους, υπακούοντας στις μετανεωτερικές επιταγές για ανάπτυξη 

μοναδικών προσωπικοτήτων.  

 
947 Costigan, C. L, & Dokis, D. P. (2006). Similarities and Differences in Acculturation Among Mothers, Fathers, and Children In 
Immigrant Chinese Families. Journal of Cross Cultural Psychology, 37 (6), pp. 723-741 
948 Okagaki, L., & Bojczyk, K.E. (2002). Perspectives on Asian American development. In G.C. Nagayama Hall & s. Okazaki (Eds). 
Asian-American psychology: the science o lives in contex, pp. 67-104. Washington, DC: American Psychological Association. 
949 Ανδρούσου, Α., Ασκούνη, Ν., Μάγος, Κ., & Χρηστίδου-Λιοναράκη, Σ. (2001). Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και 
Κοινωνικές Ανισότητες. Τόμος Β: Εθνοπολιτισμικές διαφορές στην Εκπαίδευση. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σ. 88.  
950 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
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Όσον αφορά την επαφή των παιδιών με έντυπα και βιβλία της χώρας καταγωγής, 

φάνηκε να είναι πολύ πιο περιορισμένη συγκριτικά με την τηλεόραση και τη μουσική, 

αφού συνήθως δήλωναν την ύπαρξη ενός-δύο βιβλίων των γονιών τους:  

ΧΑΧΕ18(Α’):  Είχα ένα βιβλίο, παραμύθι. Μόνο που τώρα δεν ξέρω που είναι γιατί μου 

το διάβαζε η μαμά όταν ήμουν μικρή. Βασικά η μαμά έχει περισσότερα βιβλία μαγειρικής 

κλπ. Μερικές φορές βλέπω και εγώ τι έχει μέσα, τα διαβάζω 

ΨΑΧΕ9(Ε’): Διαβάζουνε. Και στα ελληνικά και στα αλβανικά, όμως πιο πολύ τα 

διαβάζουνε στην Αλβανία, μαζί με τη γιαγιά μου, τη θεία μου. 

ΧΑΧΕ12(Ε’): Ναι  

(Ερώτηση: Διαβάζουν οι γονείς σου;): Ναι. Αλλά μου ‘χουν πει κι εμένα για να 

ασχοληθώ 

(Ερώτηση: Προσπάθησες καμιά φορά να διαβάσεις;): Ναι 

(Ερώτηση: Πήγε καλά;): Ε, ναι (..) εντάξει 

ΨΑΧΕ14(Στ’): Ναι. Μου είπε ο πατέρας μου ότι θα μου πάρει και κάποια για να μάθω 

και εγώ να διαβάζω  

ΨΑΧΕ17(Α’): Ναι 

ΨΑΧΚ6(Στ’): Έχω ένα βιβλίο γεωργιανικό προσπαθώ να το διαβάσω σιγά σιγά, δεν 

ξέρω καλά να διαβάζω γεωργιανικά, μαθαίνω σιγά σιγά 

ΧΑΧΚ8(Στ’): Και έχουμε και ένα βιβλίο ρώσικο, είναι πολύ παλιό (..) και διαβάζω και 

όταν πήγα Ρωσία ήξερα να γράφω αλλά ξέρω πάρα πολύ λίγο να διαβάζω 

 

Η παρατήρηση που σημειώνεται σε αυτό το σημείο είναι ότι τουλάχιστον στη 

γραπτή μορφή της, η πρώτη γλώσσα των παιδιών παραμελείται, και η επαφή με αυτήν, 

στηρίζεται σε ελάχιστα «απομεινάρια» εντύπων που έτυχε να φέρουν μαζί τους οι 

γονείς των παιδιών. Το γεγονός αυτό ίσως είναι αποτέλεσμα του ότι η γνώση της 

γραπτής μορφής της γλώσσας καταγωγής παραμελείται, λόγω του ότι δεν είναι 

αναγκαίος παράγοντας για επιβίωση και για ανταπόκριση στις ανάγκες της χώρας 

υποδοχής.  

 

4.5.2.3 Κατηγορία: Επαφές με την ευρύτερη οικογένεια 

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η ερώτηση που αφορά τις επαφές με την 

ευρύτερη οικογένεια των παιδιών. 
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Ερώτηση: Οι συγγενείς σου, πού είναι; Έχεις κάποιους εδώ στην Ελλάδα / Κύπρο; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΨΑΧΕ9(Ε’): Οι συγγενείς μου. Ο παππούς, η γιαγιά, τα ξαδέρφια μου (εννοεί 

βρίσκονται στην Αλβανία) 

(Ερώτηση: Εδώ στην Ελλάδα έχεις κάποιους συγγενείς;): Εδώ έχω όλα τα αδέρφια του 

πατέρα μου, όμως η θεία μου είναι στη Χαλκίδα και όλοι οι άλλοι είναι εδώ (στην 

Πάτρα) 

• ΧΑΧΕ12(Ε’): Του πατέρα μου οι συγγενείς είναι εδώ. Αλλά της μητέρας μου είναι 

στην Αλβανία 

• ΧΑΧΕ13(Στ’): Η γιαγιά μου μένει στην Αλβανία αλλά έρχεται μερικές φορές εδώ 

και μας βλέπει 

• ΨΑΧΕ14(Στ’): Ο παππούς και η γιαγιά, τα ξαδέρφια (στην Αλβανία) 

• ΨΑΧΕ17(Α’): Τον παππού μου και τη γιαγιά μου (στην Αλβανία) 

• ΧΑΧΕ18(Α’): Ναι βασικά είναι όλοι μου οι συγγενείς εκεί πέρα (Αλβανία). Είναι 

και κάποιοι εδώ,  ο αδερφός της μητέρας μου και κάποιοι άλλοι συγγενείς 

• ΧΑΧΕ21(Β’): Ναι, είναι κυρίως οι παππούδες μου, έχω μερικούς θείους εκεί 

πέρα, ξαδέρφια (στην Αλβανία) 

• ΨΑΧΕ24(Β’): Έχω τη γιαγιά μου, απ’ το σόι του μπαμπά μου είναι όλοι εκεί 

(Αλβανία). Απ’ το σόι της μαμάς μου είναι όλοι στην Ιταλία 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Η γιαγιά μου και ο παππούς μου μένουν στη Ρωσία, και ο θείος μου 

ο αδερφός της μητέρας μου, ο αδερφός του πατέρα μου και η αδερφή του πατέρα 

μου και ο μεγάλος αδερφός του πατέρα μου ζουν στη Ρωσία, και ο αδερφός και η 

αδερφή του, μένουν εδώ στην Κύπρο 

• ΧΑΧΚ3(Ε’): Της μαμάς μου η μαμά και ο παπάς ζουν και είναι στην Κύπρο, 

μένουμε στην ίδια πολυκατοικία και του μπαμπά μου ο μπαμπάς πέθανε και η 

γιαγιά μου είναι μαζί μας 

• ΨΑΧΚ6(Στ’): Ναι στην Ελλάδα έχω. Τον παππού μου, τη γιαγιά μου, την 

προγιαγιά μου, το θείο μου, τον ξάδερφο μου 

(Ερώτηση: Εδώ στην Κύπρο έχεις κάποιους συγγενείς;): Έχω πολλούς εδώ. Έχω στην 

Πάφο, έχω στη Λευκωσία έχω παντού 

• ΧΑΧΚ8 (Στ’): Κανονικά, έχω στη Ρωσία παππούδες γιαγιάδες και στην Ελλάδα 

έχω μόνο γιαγιά, ο παππούς μου πέθανε. 
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4.5.2.3.1 Σχολιασμός συνεντεύξεων της κατηγορίας «Επαφές με την ευρύτερη 

οικογένεια» 

 

Σχεδόν όλα τα παιδιά δήλωσαν να έχουν συγγενείς στις χώρες καταγωγής, αλλά και 

μερικά, σε μια άλλη χώρα εκτός της χώρας υποδοχής και της χώρας καταγωγής (πχ 

κάποιοι Αλβανοί στην Ιταλία και κάποια παιδιά από τη Γεωργία που βρίσκονται στην 

Κύπρο έχουν συγγενείς στην Ελλάδα).  

Το στοιχείο αυτό φανερώνει μια διαμεσολάβηση προς τη διαμόρφωση της 

υποκειμενικότητας των παιδιών αυτών. Η διαμεσολάβηση αφορά το ότι οι ταυτότητες 

ατόμων όπως αυτών που έχουν μεταναστεύσει και η διαμόρφωσή τους, μπορεί να 

απλώνεται σε περισσότερους του ενός χώρους, γεωγραφικούς και συναισθηματικούς951. 

 H διατήρηση δικτύων επαφής με συγγενικά πρόσωπα στις χώρες καταγωγής 

αποτελεί βασική διαμεσολάβηση952, αφού οι δεσμοί με την οικογένεια, με τους 

συγγενείς που έμειναν πίσω, είναι ο δυνατότερος συναισθηματικός σύνδεσμος των 

μεταναστών με τη χώρα προέλευσής τους953.  

Συνεπώς, για την κατανόηση της ζωής των μεταναστών και του τρόπου με τον οποίο 

διαμορφώνονται οι υποκειμενικότητες στις χώρες υποδοχής, δεν αρκεί η μελέτη των 

συνθηκών στα στενά πλαίσια των χωρών αυτών, αλλά χρειάζεται να λαμβάνονται 

υπόψη και οι επαφές των ατόμων αυτών έξω από αυτά τα πλαίσια954,955.  

Ένα επιπρόσθετο στοιχείο που σημειώνεται σε αυτό το σημείο είναι η διαφορά στη 

διαμόρφωση των ταυτοτήτων των νεότερων μεταναστών σε σχέση με παλαιότερους. 

Λόγω της ανάπτυξης γενικά της τεχνολογίας, των επικοινωνιών (internet, καλωδιακή 

τηλεόραση) και της ύπαρξης φθηνών τρόπων για επισκέψεις στις χώρες καταγωγής 

(φθηνά αεροπορικά εισιτήρια και συχνές πτήσεις προς τις χώρες εξαγωγής 

μεταναστών), οι πιο σύγχρονες μεταναστευτικές ομάδες έχουν μια άλλη δυναμική, και 

άλλα στοιχεία (αφού έχουν μεγαλύτερη επαφή με τη χώρα καταγωγής σε σχέση με 

παλαιότερους μετανάστες) ως προς τη διαμόρφωση των υποκειμενικοτήτων τους. Κατά 

συνέπεια, η αναζήτηση των στοιχείων διαμόρφωσης της υποκειμενικότητας τους πλέον, 

 
951 Vertovec, S. (2001). Transnationalism and Identity. Journal of Ethnic and Migration Studies, 27(4), 573-582 
952 Brodwin, P. (2003). Marginality and Subjectivity in the Haitian Diaspora. Anthropological Quarterly 76 (3), 383 -410. 
953 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
954 Somerville, K. (2008). Trasnational Belonging among Second Generation Youth: Identity in a Globalized World. Journal of 
Social Sciences, 1(10), pp. 23-33. 
955 Mahalingam, R. (2006). Cultural Psychology of Immigrants: An Introduction. Στο Mahalingam, R (Ed). Cultural Psychology of 
Immigrants. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, pp. 1-12 
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χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη τις επιρροές και τις διαμεσολαβήσεις τουλάχιστον δύο 

γεωγραφικών χώρων956.  

 

4.5.2.4 Κατηγορία: Γλώσσα και διγλωσσία 

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν τη χρήση της γλώσσας στο 

περιβάλλον του σπιτιού, την πιθανή χρήση δύο γλωσσών, την περίπτωση που ίσως 

χρειάζεται τα παιδιά να κάνουν τους μεταφραστές στους γονείς τους, καθώς και του 

πώς νοηματοδοτούν τις ικανότητες στις δύο τους γλώσσες.  

 

Ερώτηση: Στο σπίτι, με τους γονείς σου (ή αδέρφια) ποια γλώσσα μιλάτε; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΨΑΧΕ9(Ε’): Και τα δύο 

• ΧΑΧΕ12(Ε’): Ελληνικά 

• ΧΑΧΕ13(Στ’): Εγώ με τον αδερφό μου μιλάμε ελληνικά αλλά με τους γονείς μου 

και τη γιαγιά μου μιλάω αλβανικά 

• ΨΑΧΕ14(Στ’): Ελληνικά.  

(Ερώτηση: Δεν μιλάτε καθόλου αλβανικά;): Όχι 

• ΨΑΧΕ17(Α’): Και τα δύο 

• ΧΑΧΕ18(Α’): Και τα αλβανικά και τα ελληνικά 

• ΧΑΧΕ21(Β’): Ελληνικά 

• ΨΑΧΕ24(Β’): Ελληνικά  

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Μιλούμε ελληνικά, όταν δεν μπορούν να πουν κάτι το λένε στα 

ρώσικα, έχω και με τον αδερφό μου μιλούμε ελληνικά 

• ΧΑΧΚ3(Ε’): Εγώ, πιο πολύ χρησιμοποιώ ελληνικά και λέει να μιλάω ρώσικα 

επειδή θα πάμε Ρωσία και δε θα μπορώ να μιλάω  

• ΨΑΧΚ6(Στ’): Μιλάμε ρώσικα και ελληνικά 

• ΧΑΧΚ8 (Στ’): (Ερώτηση: Δηλαδή μιλάς ρώσικα;): Ναι, έτσι κι έτσι ξέρω 

 
956 Pedraza, S. (2006). Assimilation or Transnationalism? Conceptual Models of the Immigrant Experience in America. In 
Mahalingam, R (Ed). Cultural Psychology of Immigrants. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, pp. 33-54 
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(Ερώτηση: Με τους γονείς σου σπίτι δε μιλάτε;): Εγώ μιλώ ελληνικά, δε θέλω άλλη 

γλώσσα, δεν μ’ αρέσει 

(Ερώτηση: Οι γονείς σου δε μιλούν μεταξύ τους;): Μιλούν 

(Ερώτηση: Τους καταλαβαίνεις;): Ε, λίγο..  

 

Ερώτηση: Χρησιμοποιείς ποτέ και τις δύο γλώσσες μαζί, στην ίδια περίσταση; 

Πότε; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΨΑΧΕ9(Ε’): Ε, όταν παίζουμε κυνηγητό και λέμε «πήγαινε πίσω στις κερκίδες», 

το λέμε στα αλβανικά για να μην καταλάβουνε και πηγαίνουν κι αυτοί και μας 

πιάνουν. 

• ΧΑΧΕ13(Στ’): Αλβανικά μιλάμε όταν δε θέλουμε να ακούσει κάποιος κάτι και 

είναι μυστικό, ελληνικά όταν είναι όλη η παρέα. Όταν είμαστε μόνες μας, 

αλβανικά. ... Καμιά φορά ξεχνάω κάποια αλβανικά και λέω ελληνικά και μερικές 

φορές δεν ξέρω κάποια ελληνικά και τα λέω αλβανικά. Στο σπίτι, όταν με ρωτάει 

κάτι ο πατέρας μου και δεν ξέρω τι είναι ε,  όταν το ρωτάω κάτι εγώ και δεν ξέρει 

αυτός πως είναι στα ελληνικά του το λέω στα αλβανικά 

• ΨΑΧΕ17(Α’): (Ερώτηση: Όταν είσαι με τους φίλους σου από την Αλβανία, 

ποια γλώσσα μιλάτε;):  Και τις δύο (..) όταν δεν ξέρει κάποιος 

(Ερώτηση: Πότε άλλοτε τις χρησιμοποιείτε και τις δύο;): Όταν δεν ξέρει κάτι 

(Ερώτηση: Του εξηγείς εσύ, που ξέρεις πιο καλά ελληνικά;): Ναι 

• ΧΑΧΕ18(Α’): Ναι. Αν και περισσότερο μιλάω την ελληνική γλώσσα αλλά και στα 

αλβανικά καλά μιλάω, αν και μερικές φορές τα μπερδεύω ... Ας πούμε όταν θέλω 

να μιλήσω γρήγορα κι αυτά, και εγώ κάποιες φορές μπερδεύομαι και μιλάω 

αρκετά αλβανική γλώσσα  

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Όταν δεν καταλαβαίνω κάτι ας πούμε να το πω και το λέω ας πούμε 

(..)  

(Ερώτηση: Όταν μιλάς με τους φίλους σου από τη Γεωργία ή τη Ρωσία για 

παράδειγμα;): Ναι 

(Ερώτηση: Μπορείς να μου πεις κάποιο παράδειγμα που έχει τύχει κάτι τέτοιο;): Ας 

πούμε τους είπα κάτι για την τηλεόραση, για μια διαφήμιση, και τη διαφήμιση δεν ήξερα 
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τη λέξη πώς να την πω κι είπα, στα ρώσικα είναι «ρεκλάμα» η διαφήμιση, και 

προσπαθούσα να θυμηθώ και θυμήθηκα 

• ΧΑΧΚ3(Ε’): (προηγήθηκε ερώτηση: Με εκείνες τις κοπέλες ποια γλώσσα 

μιλάτε;): Ρώσικα με ελληνικά. (..) πάνε αυτές σε ένα σχολείο εδώ και μαθαίνουν 

ρώσικα εκείνοι και μαθαίνω εγώ ρώσικα και μιλάμε και μαζί ελληνικά για να 

ξέρουν και αυτοί ... Όταν καμία λέξη δεν ηξέρω (ξέρω) ελληνικά, λέω απ’ την 

άλλη γλώσσα 

• ΨΑΧΚ6(Στ’): Συμβαίνει όταν η μητέρα μου λέει να κάμω τούτο, εν μπορώ να το 

προφέρω στα ελληνικά, λέω το στα ρώσικα. 

(Ερώτηση: Μπορείς να σκεφτείς κάποιο άλλο περιστατικό;): Ε, ένα περιστατικό που 

ήμουν σπίτι, ήθελα να πω στη μαμά μου να κάνω τηγανιτές πατάτες, είχα ένα κόμπο 

εκείνη την ημέρα και εν (δεν) μπορούσα να πω τηγανιτές πατάτες και έλεγα, είπα «μαμά 

θα κάνω ζάρνικ καρτόσκι», δηλαδή τηγανιτές πατάτες  

 

Ερώτηση: Στους γονείς σου, υπάρχουν φορές που χρειάζεται να τους εξηγείς εσύ 

κάποια πράγματα στα ελληνικά; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας  

• ΨΑΧΕ9(Ε’): Ναι. Μερικά πράγματα, όταν τα λέει λάθος εγώ τη διορθώνω 

(Ερώτηση: Πότε συμβαίνει συνήθως αυτό;): Όταν καμιά φορά με μαλώνει και λέει (..) 

λέει τα ελληνικά κάπως παράξενα 

• ΨΑΧΕ17(Α’): Ε, ναι 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Ναι έχουν δυσκολίες 

(Ερώτηση: Πότε συμβαίνει αυτό;): Στο τηλέφωνο για παράδειγμα. Έπιασε (πήρε) 

κάποιος τηλέφωνο για το νερό, και δεν ήξεραν οι γονείς μου πώς να του πουν 

πληροφορίες και είπα τους εγώ 

(Ερώτηση: Τι σας είπαν για το νερό δηλαδή;): Πώς να το προστατεύουμε και να μην το 

σπαταλούμε και μερικές λέξεις η μαμά μου δεν κατάλαβε και της εξήγησα 

(Ερώτηση: Άρα κάνεις το μεταφραστή;): Ναι. Και μερικές φορές εδώ στο σχολείο παιδιά 

από άλλη χώρα δεν καταλάβαιναν και εξήγησά τους εγώ. 

• ΧΑΧΚ3(Ε’): Ναι, επειδή η μάμα μου και ο παπάς μου δεν ξέρουν τόσο καλά 

ελληνικά, τους εξηγώ μερικές λέξεις. Ο παπάς μου όταν μιλάει με ένα Κύπριο, στη 
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δουλειά του, μου λέει κάποιες λέξεις που δεν τα λέει καλά ελληνικά και 

αρκεύκουμε (αρχίζουμε) να γελάμε.  

• ΨΑΧΚ6(Στ’): Μια φορά όταν η μητέρα μου δεν μπορούσε να διαβάσει κάτι της 

το διάβασα εγώ και όταν δεν καταλαβαίνει κάποιες λέξεις εγώ της τες εξηγώ 

 

Ερώτηση: Τι βαθμό θα έβαζες στον εαυτό σου για το πόσο καλά μιλάς ελληνικά 

και τι βαθμό για την άλλη σου γλώσσα; (από το 1 ως το 20)  

   

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΨΑΧΕ14(Στ’): 19/20 

(Ερώτηση: Αλβανικά;): 0/20 

• ΨΑΧΕ17(Α’): Ε, 20, τα μιλάω πολύ καλά (τα αλβανικά) 

(Ερώτηση: Ελληνικά;): Ε, 20 

• ΧΑΧΕ18(Α’): Ας πούμε θα έβαζα ε, ή 17 ή 18 

(Ερώτηση: Για τα αλβανικά τι θα έβαζες;): Για τα αλβανικά θα έβαζα λίγο πιο λίγο, γιατί 

δεν τα ξέρω το ίδιο καλά 

• ΧΑΧΕ21(Β’): Ελληνικά 25, αλβανικά μείον 25 

• ΨΑΧΕ24(Β’): Ελληνικά 20 και αλβανικά 10 

 

 Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Ε, μερικές φορές όμως συγχύζομαι (μπερδεύομαι) λίγο στα ελληνικά 

μπορώ να πω μια λέξη λάθος, και στα ρώσικα μπορεί κάτι όπως τα ελληνικά να 

το ξεχάσω (..) Για τα ελληνικά θα έβαλλα!! (έβαζα) 15 (..) Για τα ρώσικα θα 

έβαλλα!! 15 

• ΧΑΧΚ3(Ε’): Ελληνικά θα έβαζα 19 και ρώσικα θα έβαζα 12; 

• ΨΑΧΚ6(Στ’): Στα ρώσικα θα έβαζα 16, ελληνικά 20 και γεωργιανά 17 

• ΧΑΧΚ8(Στ’):Για τα ελληνικά θα έβαζα 17/20. Για τα ρώσικα φαντάζομαι 10, 

γιατί δεν ξέρω καθόλου (γέλιο) 

• ΧΑΧΕ12(Ε’): Αλβανικά 4 και ελληνικά 20 

 

4.5.2.4.1 Σχολιασμός συνεντεύξεων της κατηγορίας «Γλώσσα και διγλωσσία» 

 

Η πρώτη ερώτηση αυτής της κατηγορίας αφορούσε το ποια γλώσσα μιλούν τα 

παιδιά με τους γονείς στο σπίτι. Κάποια δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν μόνο ελληνικά 

θέλοντας ίσως να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή ταύτιση με τη χώρα υποδοχής. Τα 
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περισσότερα παιδιά όμως, στην Ελλάδα και στην Κύπρο δήλωσαν ότι στο σπίτι 

χρησιμοποιούν και τις δύο γλώσσες: 

ΨΑΧΕ9(Ε’): Και τα δύο 

ΧΑΧΕ13(Στ’): Εγώ με τον αδερφό μου μιλάμε ελληνικά αλλά με τους γονείς μου και τη 

γιαγιά μου μιλάω αλβανικά 

ΨΑΧΕ17(Α’): Και τα δύο 

ΧΑΧΕ18(Α’): Και τα αλβανικά και τα ελληνικά 

ΨΑΧΚ1(Ε’): Μιλούμε ελληνικά, όταν δεν μπορούν να πουν κάτι το λένε στα ρώσικα, έχω 

και με τον αδερφό μου μιλούμε ελληνικά 

ΧΑΧΚ8 (Στ’): (Ερώτηση: Δηλαδή μιλάς ρώσικα;): Ναι, έτσι κι έτσι ξέρω 

ΨΑΧΚ6(Στ’): Μιλάμε ρώσικα και ελληνικά 

ΧΑΧΚ3(Ε’): Εγώ, πιο πολύ χρησιμοποιώ ελληνικά και λέει να μιλάω ρώσικα επειδή θα 

πάμε Ρωσία και δε θα μπορώ να μιλάω  

 

Ένα βασικό στοιχείο της υποκειμενικότητας των παιδιών στις χώρες υποδοχής είναι 

οι ιδιαιτερότητες στη χρήση των γλωσσών τους και στους συνδυασμούς της πρώτης 

γλώσσας με τη γλώσσα της χώρας υποδοχής957,958. Ως εκ τούτου, ένα από τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μεταναστευτικών οικογενειών είναι η διγλωσσία, 

αφού για τα άτομα που κοινωνικοποιούνται σε ένα μεταναστευτικό περιβάλλον η 

διπολιτισμικότητα και η διγλωσσία είναι δεδομένα959. 

Ένα χαρακτηριστικό της διγλωσσίας, η εναλλαγή κωδίκων, εντοπίζεται με τη 

δεύτερη ερώτηση της κατηγορίας αυτής, αφού τα παιδιά δηλώνουν την ταυτόχρονη 

χρήση των δύο γλωσσών τους στην ίδια επικοινωνιακή περίσταση, για διάφορους 

λόγους.  

Μια λειτουργία της εναλλαγής κωδίκων που αναδεικνύεται μέσω των απαντήσεων 

των παιδιών, είναι ο αποκλεισμός κάποιων από τη συνομιλία: 

ΧΑΧΕ13(Στ’): Αλβανικά μιλάμε όταν δε θέλουμε να ακούσει κάποιος κάτι και είναι 

μυστικό, ελληνικά όταν είναι όλη η παρέα 

ΨΑΧΕ9(Ε’): Ε, όταν παίζουμε κυνηγητό και λέμε «πήγαινε πίσω στις κερκίδες», το λέμε 

στα αλβανικά για να μην καταλάβουνε και πηγαίνουν κι αυτοί και μας πιάνουν. 
 

957 Birman, D., & Trickett, E. J. (2001). Cultural Transitions in First-Generation Immigrants. Acculturation of Soviet Jewish 
Refugee Adolescents and Parents. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(4), pp. 456-477 
958 Γκόβαρης, Χ., (2000), Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αλλοδαποί μαθητές: Παρατηρήσεις για τη δημιουργία μιας σχέσης 
αντιστοιχίας μεταξύ εκπαιδευτικών στόχων και υποκειμενικών αναγκών μάθησης, στο Σκούρτου, Ε. (Επιμ.), Τετράδια εργασίας 
Νάξου. Διγλωσσία, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σσ. 17-34. Διαθέσιμο στο www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou: .    Ανασύρθηκε 
στις 17.8.08, σ. 25 
959 Δαμανάκης, Μ. (2001). Γλώσσα και Μετανάστευση. Στο: Α.Φ. Χρηστίδης & Μ. Θεοδωροπούλου (Επιμ.). Εγκυκλοπαιδικός 
Οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σσ. 95-99, σ. 97 
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Άλλη λειτουργία της εναλλαγής κωδίκων που εντοπίζεται είναι ότι γίνεται για 

επεξήγηση: 

ΧΑΧΕ13(Στ’): ... Στο σπίτι, όταν με ρωτάει κάτι ο πατέρας μου και δεν ξέρω τι είναι ε,  

όταν το ρωτάω κάτι εγώ και δεν ξέρει αυτός πως είναι στα ελληνικά του το λέω στα 

αλβανικά 

ΨΑΧΕ17(Α’): (Ερώτηση: Όταν είσαι με τους φίλους σου από την Αλβανία, ποια 

γλώσσα μιλάτε;):  Και τις δύο (..) όταν δεν ξέρει κάποιος 

(Ερώτηση: Πότε άλλοτε τις χρησιμοποιείτε και τις δύο;): Όταν δεν ξέρει κάτι 

(Ερώτηση: Του εξηγείς εσύ, που ξέρεις πιο καλά ελληνικά;): Ναι 

 

Εναλλαγή κωδίκων παρατηρήθηκε να γίνεται και όταν τα παιδιά δεν ξέρουν το 

ισοδύναμο μιας λέξης στον πολιτισμό της άλλης χώρας: 

ΧΑΧΕ13(Στ’): ... Καμιά φορά ξεχνάω κάποια αλβανικά και λέω ελληνικά και μερικές 

φορές δεν ξέρω κάποια ελληνικά και τα λέω αλβανικά. 

ΨΑΧΚ1(Ε’): (Ερώτηση: Μπορείς να μου πεις κάποιο παράδειγμα που έχει τύχει κάτι 

τέτοιο;): Ας πούμε τους είπα κάτι για την τηλεόραση, για μια διαφήμιση, και τη διαφήμιση 

δεν ήξερα τη λέξη πώς να την πω κι είπα, στα ρώσικα είναι «ρεκλάμα» η διαφήμιση, και 

προσπαθούσα να θυμηθώ και θυμήθηκα 

ΧΑΧΚ3(Ε’):  ... Όταν καμία λέξη δεν ηξέρω (ξέρω) ελληνικά, λέω απ’ την άλλη γλώσσα 

ΨΑΧΚ6(Στ’): Συμβαίνει όταν η μητέρα μου λέει να κάμω τούτο, εν μπορώ να το 

προφέρω στα ελληνικά, λέω το στα ρώσικα. 

(Ερώτηση: Μπορείς να σκεφτείς κάποιο άλλο περιστατικό;): Ε, ένα περιστατικό που 

ήμουν σπίτι, ήθελα να πω στη μαμά μου να κάνω τηγανιτές πατάτες, είχα ένα κόμπο 

εκείνη την ημέρα και εν (δεν) μπορούσα να πω τηγανιτές πατάτες και έλεγα, είπα «μαμά 

θα κάνω ζάρνικ καρτόσκι», δηλαδή τηγανιτές πατάτες  

 

Πρόσθετα, εναλλαγή κωδίκων γίνεται όταν τα παιδιά δε συνειδητοποιούν τη χρήση 

των γλωσσών τους: 

ΧΑΧΕ18(Α’): Ναι. Αν και περισσότερο μιλάω την ελληνική γλώσσα αλλά και στα 

αλβανικά καλά μιλάω, αν και μερικές φορές τα μπερδεύω ... Ας πούμε όταν θέλω να 

μιλήσω γρήγορα κι αυτά, και εγώ κάποιες φορές μπερδεύομαι και μιλάω αρκετά αλβανική 

γλώσσα  

 

Η επόμενη ερώτηση που τέθηκε για την κατηγορία αυτή αφορούσε το αν τα παιδιά 

χρειάζεται κάποιες φορές να μεταφράζουν στους γονείς τους από τη γλώσσα της χώρας 
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υποδοχής στη γλώσσα της καταγωγής. Στις δηλώσεις τους τα περισσότερα παιδιά 

ανέφεραν να συμβαίνει αυτό: 

ΨΑΧΕ9(Ε’): Ναι. Μερικά πράγματα, όταν τα λέει λάθος εγώ τη διορθώνω 

(Ερώτηση: Πότε συμβαίνει συνήθως αυτό;): Όταν καμιά φορά με μαλώνει και λέει (..) 

λέει τα ελληνικά κάπως παράξενα 

ΨΑΧΕ17(Α’): Ε, ναι 

ΨΑΧΚ1(Ε’): Ναι έχουν δυσκολίες 

(Ερώτηση: Πότε συμβαίνει αυτό;): Στο τηλέφωνο για παράδειγμα. Έπιασε (πήρε) 

κάποιος τηλέφωνο για το νερό, και δεν ήξεραν οι γονείς μου πώς να του πουν 

πληροφορίες και είπα τους εγώ 

(Ερώτηση: Τι σας είπαν για το νερό δηλαδή;): Πώς να το προστατεύουμε και να μην το 

σπαταλούμε και μερικές λέξεις η μαμά μου δεν κατάλαβε και της εξήγησα 

(Ερώτηση: Άρα κάνεις το μεταφραστή;): Ναι. Και μερικές φορές εδώ στο σχολείο παιδιά 

από άλλη χώρα δεν καταλάβαιναν και εξήγησά τους εγώ. 

ΧΑΧΚ3(Ε’): Ναι, επειδή η μάμα μου και ο παπάς μου δεν ξέρουν τόσο καλά ελληνικά, 

τους εξηγώ μερικές λέξεις. Ο παπάς μου όταν μιλάει με ένα Κύπριο, στη δουλειά του, μου 

λέει κάποιες λέξεις που δεν τα λέει καλά ελληνικά και αρκεύκουμε (αρχίζουμε) να γελάμε.  

ΨΑΧΚ6(Στ’): Μια φορά όταν η μητέρα μου δεν μπορούσε να διαβάσει κάτι της το 

διάβασα εγώ και όταν δεν καταλαβαίνει κάποιες λέξεις εγώ της τες εξηγώ 

 

Η κατάσταση αυτή αναγκάζει τα παιδιά να επιτελούν το ρόλο του γλωσσικού και 

πολιτισμικού μεσάζοντα στις οικογένειές τους960. Αυτό ίσως συμβαίνει γιατί διαμέσου 

της φοίτησης στο σχολείο, τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη επαφή με τον πολιτισμό της 

χώρας υποδοχής και έτσι μεταφέρουν τις γνώσεις αυτές στην οικογένεια961. Συνεπώς, 

στο πλαίσιο των μεταναστευτικών οικογενειών οι γονείς για να αντεπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος, συχνά βασίζονται στη βοήθεια των παιδιών τους. 

Το γεγονός όμως αυτό ελλοχεύει τον κίνδυνο της διατάραξης των ισορροπιών στο 

εσωτερικό της οικογένειας962.  

Τα παιδιά ρωτήθηκαν επίσης, και για το πόσο καλά πιστεύουν ότι ξέρουν την κάθε 

διαθέσιμη σε αυτά γλώσσα, βάζοντας ένα ενδεικτικό βαθμό από το 1 ως το 20 στην 

 
960 Monzo, L., D., & Rueda, R. (2006). A Sociocultural Perspective on Acculturation. Latino Immigrant families Negotiating 
Diverse Discipline Practices. Education and Urban Society. Vol 38 (2), pp. 188-203
961 Monzo, L., D., & Rueda, R. (2006). A Sociocultural Perspective on Acculturation. Latino Immigrant families Negotiating 
Diverse Discipline Practices. Education and Urban Society. Vol 38 (2), pp. 188-203
962 Βirman, D., & Ritzler-Taylor, T. (2007). Acculturation and Psychological Distress Among Adolescent Immigrants From the 
Former Soviet Union: Exploring the Mediating Effect of Family Relationships. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 
13(4), pp. 337-346 
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καθεμιά. Και σε αυτή την ερώτηση παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις. Υπήρχαν παιδιά 

που ίσως ήθελαν να δείξουν την πλήρη αφομοίωσή τους με τη χώρα υποδοχής, γι’ αυτό 

και δήλωσαν να μην έχουν καμία δεξιότητα στη γλώσσα καταγωγής:  

ΨΑΧΕ14(Στ’): 19/20 

(Ερώτηση: Αλβανικά;): 0/20 

ΧΑΧΕ21(Β’): Ελληνικά 25, αλβανικά μείον 25 

 

Τα παιδιά που θέλουν να αναδείξουν ίσως ότι είναι μεν δίγλωσσα, αλλά έχουν 

περισσότερες ικανότητες στη μία από τις δύο γλώσσες έδωσαν μεγαλύτερο στη μία και 

χαμηλότερο βαθμό στην άλλη:  

ΧΑΧΕ18(Α’): Ας πούμε θα έβαζα ε, ή 17 ή 18 

(Ερώτηση: Για τα αλβανικά τι θα έβαζες;): Για τα αλβανικά θα έβαζα λίγο πιο λίγο, γιατί 

δεν τα ξέρω το ίδιο καλά 

ΨΑΧΕ24(Β’): Ελληνικά 20 και αλβανικά 10 

ΧΑΧΚ3(Ε’): Ελληνικά θα έβαζα 19 και ρώσικα θα έβαζα 12; 

ΧΑΧΚ8(Στ’):Για τα ελληνικά θα έβαζα 17/20. Για τα ρώσικα φαντάζομαι 10, γιατί δεν 

ξέρω καθόλου (γέλιο) 

ΧΑΧΕ12(Ε’): Αλβανικά 4 και ελληνικά 20 

ΨΑΧΚ6(Στ’): Στα ρώσικα θα έβαζα 16, ελληνικά 20 και γεωργιανά 17 

 

Υπάρχουν και παιδιά που θεωρούν ότι ξέρουν το ίδιο καλά και τις δύο γλώσσες, 

θέλοντας με αυτό τον τρόπο να τονίσουν τη διπλή υπόστασή τους, οπότε βάζουν τον 

ίδιο βαθμό και στις δύο γλώσσες: 

ΨΑΧΕ17(Α’): Ε, 20, τα μιλάω πολύ καλά (τα αλβανικά) 

(Ερώτηση: Ελληνικά;): Ε, 20 

ΨΑΧΚ1(Ε’): Ε, μερικές φορές όμως συγχύζομαι (μπερδεύομαι) λίγο στα ελληνικά μπορώ 

να πω μια λέξη λάθος, και στα ρώσικα μπορεί κάτι όπως τα ελληνικά να το ξεχάσω (..) 

Για τα ελληνικά θα έβαλλα!! (έβαζα) 15 (..) Για τα ρώσικα θα έβαλλα!! 15 

 

Το σύνολο των ερωτήσεων στην κατηγορία αυτή αφορούσε την ύπαρξη διγλωσσίας 

στα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, την ιδιαίτερη χρήση των δύο γλωσσών, 

καθώς και την περίπτωση που τα παιδιά αποτελούν μεταφραστές για τους γονείς τους 

στη χώρα υποδοχής.  

Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις στις οποίες τα παιδιά δήλωσαν να μιλούν μόνο 

ελληνικά, από τα περισσότερα φάνηκε να προτιμάται η πράξη της διγλωσσίας. Η πράξη 



 477

 

                                                

αυτή, ίσως αφορά την προσπάθειά να κρατήσουν τη διπολιτισμική τους ταυτότητα963 

καθώς και ίσως επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση σε δύο πολιτισμούς964. 

Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε ότι μέσω της διγλωσσίας τα παιδιά εφαρμόζουν και την 

πρακτική της εναλλαγής κωδίκων ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περίστασης. Η 

πρακτική αυτή όμως, δεν αποτελεί ένα απλό μέσο επικοινωνίας, αλλά μια πράξη 

ταυτότητας965,966 γι’ αυτό και βοηθά στην κατανόηση του τρόπου διαμόρφωσης των 

υποκειμενικοτήτων των παιδιών αυτών,  εκτός από το γεγονός ότι αποτελεί και ένα 

βασικό στοιχείο τους.  

Η κατηγορία αυτή ανέδειξε βασικά χαρακτηριστικά της διαμορφούμενης 

υποκειμενικότητας των παιδιών στη νέα χώρα τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η 

διγλωσσία, η πράξη της εναλλαγής κωδίκων και το στοιχείο ότι τα παιδιά αποτελούν 

μεταφραστές και πολιτισμικούς μεσάζοντες για τους γονείς τους στη χώρα υποδοχής. 

Βέβαια, αυτά τα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν στον ίδιο βαθμό στο κάθε παιδί.  Όπως 

καταγράφηκε στις συνεντεύξεις, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στο καθένα, ανάλογα 

με τις ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσής του.  

 

4.5.2.5 Κατηγορία: Σχετικά με τη χώρα υποδοχής 

 

Οι ερωτήσεις σε αυτή την κατηγορία αφορούν τους λόγους μετανάστευσης στις 

χώρες υποδοχής και τα συναισθήματα προς αυτές. 

 

Ερώτηση: Γιατί ήρθατε στην Ελλάδα / Κύπρο;  

 

 Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΧΑΧΕ21(Β’): Κυρίως για λόγους οικονομικούς. Γιατί εντάξει, παρόλο που οι 

γονείς μου σπουδάσανε οικονομολόγοι και αυτά, έγινε τότε μία! πώς να το πω 

τώρα, κοινωνική διαταραχή γιατί επανήλθε η δημοκρατία και το καθεστώς πού 

ήταν πριν έπεσε κατά κάποιο τρόπο 

 
963 Λεζέ, Ε. (2008). Η διγλωσσική – διπολιτισμική ταυτότητα των Ελληνοποντίων παλιννοστούντων μαθητών: με βάση εμπειρική 
έρευνα. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 
6ος, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 227-238 
964 Γκόβαρης, Χ., (2000), Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αλλοδαποί μαθητές: Παρατηρήσεις για τη δημιουργία μιας σχέσης 
αντιστοιχίας μεταξύ εκπαιδευτικών στόχων και υποκειμενικών αναγκών μάθησης, στο Σκούρτου, Ε. (Επιμ.), Τετράδια εργασίας 
Νάξου. Διγλωσσία, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σσ. 17-34. Διαθέσιμο στο www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou: .    Ανασύρθηκε 
στις 17.8.08 
965 Mohanty, A., K., & Perregaux, C. (1997). Language acquisition and bilingualism. In Berry, J., Dasen, P., R. & Saraswathi, T., S. 
(Eds). Handbook of Cross-Cultural Psychology. Vol. 2: Basic Processes and Human Development. Boston, London, Toronto, 
Sydney, Tokyo and Singapore: Allyn and Bacon, pp. 217-253 
966 Wei, L (2000a). Dimensions of bilingualism. Teoksessa Wei, L. (toim.) The Bilingualism Reader. Lontoo: Routledge, pp. 3-25. 
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• ΨΑΧΕ24(Β’): Ο μπαμπάς μου δούλευε στην Αλβανία έξω στο δρόμο με τα λεφτά 

που ήτανε ελληνικά λεφτά και τα χάλαγε σε αλβανικά και τους είπανε κλέφτες και 

φοβόταν ο μπαμπάς και ήρθε εδώ και στην αρχή μόνος του (..) όταν πήρε τα 

χαρτιά μας πήρε και εμάς 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Επειδή ήβραν (βρήκαν) οι γονείς μου δουλειά  

• ΧΑΧΚ3(Ε’): Επειδή εκεί στην Ελλάδα που ήμουνα, που πήγα μετά τη Ρωσία, δεν 

είχε δουλειά και ήρθαν να δουλέψουν 

• ΨΑΧΚ6 (Στ’): Επειδή είχαμε οικονομικά προβλήματα, αλλά ήρθαμε στην Κύπρο 

επειδή είναι πιο ωραία και πιο ζεστή, έχει θάλασσα 

 

Ερώτηση: Πώς νιώθεις που ζεις στην Ελλάδα / Κύπρο; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΨΑΧΕ9(Ε’): Πολύ καλύτερα 

(Ερώτηση: Απ’ το να ζούσες στην Αλβανία εννοείς;): Ναι.  

(Ερώτηση: Γιατί;): Επειδή εδώ πέρα έχω πολλούς φίλους και εκεί πέρα δεν έχω και 

πολλούς φίλους.  

• ΧΑΧΕ12(Ε’): Ωραία, εντάξει.  

(Ερώτηση: Αν ζούσες στην Αλβανία, νομίζεις θα ήταν καλύτερα;): Δεν ξέρω  

(Ερώτηση: Πώς νιώθεις όταν πηγαίνεις εκεί;): Κάπως περίεργα γιατί δεν ξέρω και τη 

γλώσσα, δεν πολυ-καταλαβαίνω τι λένε 

(Ερώτηση:  Δηλαδή προτιμάς να είσαι εδώ): Ναι (..) όμως είναι ωραία και εκεί. Έχει πιο 

πολλή φύση  

• ΨΑΧΕ14(Στ’): Πολύ ωραία, μου αρέσει η χώρα 

• ΨΑΧΕ24(Β’): Ε, το ίδιο, σαν να είμαι εκεί 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Νιώθω καλά, αλλά μερικές φορές βαριέμαι, γιατί δεν έχει πολλά 

πράγματα, δεν είναι πολύ μεγάλη η Κύπρος (..) ε, θα ήθελα να ζούσα 1-2 χρόνια 

στη Ρωσία να συνηθίσω πως είναι εκεί 

• ΨΑΧΚ6 (Στ’): Νιώθω ωραία που ζω στην Κύπρο, είναι ανοιχτοί οι άνθρωποι, 

μιλάνε ο ένας στον άλλο, όπως στις άλλες χώρες που πας να πεις μια καλημέρα δε 

σου μιλάνε άμα δε σε ξέρουνε 
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Ερώτηση: Τι σου αρέσει στην Ελλάδα / Κύπρο και τι δεν σου αρέσει; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΧΑΧΕ12(Ε’): Η Ελλάδα έχει περισσότερη ιστορία, μ’ αρέσει γιατί έχει 

περισσότερα θεάματα. Η Αλβανία μ’ αρέσει γιατί έχει περισσότερη φύση, πιο καλή 

ωραία, και η Ελλάδα το ίδιο 

• ΨΑΧΕ14(Στ’): Μου αρέσουνε εδώ πέρα τα αξιοθέατα που έχει, οι φίλοι μου που 

παίζουμε 

(Ερώτηση: Στην Αλβανία τι σου αρέσει;): Που είναι τα ξαδέρφια μου εκεί πέρα, έχουμε 

και ένα μικρό κάστρο και πηγαίνουμε εκεί... 

• ΨΑΧΕ17(Α’): Ε, τι να πω (..) μ’ αρέσει το σχολείο εδώ πέρα, πολλά πράγματα 

(Ερώτηση: Στην Αλβανία;): Ε, εκεί πέρα λίγο πιο πολύ 

(Ερώτηση: Γιατί;): Γιατί εκεί πέρα είμαι συνέχεια με τα ξαδέρφια μου, εκεί έχω συγγενείς 

(Ερώτηση: Εδώ δεν έχεις κάποιους συγγενείς;): Όχι (..) και συνέχεια παίζουμε εκεί πέρα, 

διασκεδάζουμε 

• ΨΑΧΕ24(Β’): Όπως έχει θάλασσα., έχει νησιά, υπάρχουνε πολλά πράγματα που 

μπορείς να κάνεις 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Μου αρέσει που έχω εδώ φίλους, έ (..) τι άλλο; Ότι έχω ένα σπίτι, 

συγγενείς εδώ και αυτά  

• ΧΑΧΚ3(Ε’): Μ’ αρέσει η Κύπρος επειδή το καλοκαίρι έχει θάλασσα και εκεί στη 

Ρωσία δεν έχει θάλασσα. Στη Ρωσία μ’ αρέσει επειδή έχει ωραία μέρη και μ’ 

αρέσει να πηγαίνω εκεί να κάνω βόλτες στη χώρα μου 

• ΧΑΧΚ3(Ε’): Θα προτιμούσα Ρωσία, γιατί σας είπα, είναι οι θείοι μου  

• ΧΑΧΚ8(Στ’): Στην Κύπρο μ’ αρέσουν πάρα πολλά ωραία πράγματα, έχει ωραίες 

πόλεις, το γρασίδι μ’ αρέσει, ο καθαρός αέρας  

(Ερώτηση: Αλλά τι δε σου αρέσει;): Δεν ξέρω (..) δε μ’ ενοχλεί και τόσο 

(Ερώτηση: Τι σου αρέσει στη Ρωσία που δεν το έχει η Κύπρος;): Μ’ αρέσει που 

χιονίζει στη Ρωσία, τώρα βέβαια δε χιονίζει 

• ΨΑΧΚ6(Στ’): Από τη ζωή μου εδώ μου αρέσει πολύ η θάλασσα, μου αρέσει εδώ 

είναι ανοιχτό το φως δεν έχει κάθε και τον Αύγουστο, εδώ είναι ωραία, ζέστη (..) 

Δε μου αρέσει να βλέπω τους ανθρώπους να περπατούν έτσι καμπούρα, δεν είναι 

ωραίο αυτό, και να βρίζονται συνέχεια ανάμεσά τους 
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4.5.2.5.1 Σχολιασμός συνεντεύξεων της κατηγορίας «Σχετικά με τη χώρα 

υποδοχής» 

 

Η εμπειρία της μετανάστευσης αποτελεί ένα σχέδιο βελτίωσης των όρων ζωής των 

μεταναστών967, όπως εξάγεται από τις απαντήσεις των παιδιών στην πρώτη ερώτηση. 

Τα περισσότερα ανέφεραν ότι οι οικογένειές τους μετανάστευσαν στις χώρες υποδοχής 

για εξεύρεση εργασίας και για καλύτερες συνθήκες ζωής.  

Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε τα συναισθήματα σχετικά με τη διαβίωση στις χώρες 

υποδοχής, Ελλάδα και Κύπρο. Σε αυτή την περίπτωση υπήρξε ποικιλία απαντήσεων. 

Κάποια παιδιά συγκρίνουν τις δύο χώρες στην απάντησή τους και εκφράζονται είτε 

ισότιμα για τις δύο είτε υπέρ της μιας ή της άλλης χώρας: 

ΨΑΧΕ9(Ε’): Πολύ καλύτερα 

(Ερώτηση: Απ’ το να ζούσες στην Αλβανία εννοείς;): Ναι.  

(Ερώτηση: Γιατί;): Επειδή εδώ πέρα έχω πολλούς φίλους και εκεί πέρα δεν έχω και 

πολλούς φίλους.  

ΧΑΧΕ12(Ε’): Ωραία, εντάξει.  

(Ερώτηση: Αν ζούσες στην Αλβανία, νομίζεις θα ήταν καλύτερα;): Δεν ξέρω  

(Ερώτηση: Πώς νιώθεις όταν πηγαίνεις εκεί;): Κάπως περίεργα γιατί δεν ξέρω και τη 

γλώσσα, δεν πολυ-καταλαβαίνω τι λένε 

(Ερώτηση:  Δηλαδή προτιμάς να είσαι εδώ): Ναι (..) όμως είναι ωραία και εκεί. Έχει πιο 

πολλή φύση  

ΨΑΧΕ24(Β’): Ε, το ίδιο, σαν να είμαι εκεί 

ΨΑΧΚ1(Ε’): Νιώθω καλά, αλλά μερικές φορές βαριέμαι, γιατί δεν έχει πολλά πράγματα, 

δεν είναι πολύ μεγάλη η Κύπρος (..) ε, θα ήθελα να ζούσα 1-2 χρόνια στη Ρωσία να 

συνηθίσω πως είναι εκεί 

 

Όπως φαίνεται στις απαντήσεις των παιδιών, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 

είχε ζητηθεί, γίνεται σύγκριση των δύο χωρών. Αυτό που είχε ζητηθεί ήταν να 

εκφράσουν πώς νιώθουν που ζουν στην Ελλάδα ή την Κύπρο. Η αναφορά και στην 

άλλη χώρα όμως, γίνεται για δύο σκοπούς: α) για να αναφερθούν θετικότερα υπέρ της 

χώρας υποδοχής ώστε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της πλειονότητας και να 

συμβαδίζουν με τις επιταγές της ως στρατηγική επιβίωσης στη χώρα αυτή β) για να 

 
967Gibson, M. A. (1987). The school performance of immigrant minorities: A comparative view. Anthropology and Education 
Quarterly, 18 (4), 262-275 
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εκπληρώσουν το αίσθημα της υποχρέωσης και προς τη χώρα καταγωγής αναφέροντας 

καλά πράγματα γι’ αυτήν (ωραία φύση, συγγενείς). Σε αυτή την περίπτωση ίσως τα 

παιδιά έχουν την πρόθεση να διατηρούν θετική στάση και προς τα δύο πολιτισμικά 

συστήματα στα οποία ανήκουν, τα οποία δε θέλουν να ιεραρχούν, έστω κι αν δεν τα 

αναπτύσσουν ισόβαθμα968. 

Ακόμα, το γεγονός ότι ενώ δεν τους έχει ζητηθεί τα παιδιά αναφέρουν και τις δύο 

χώρες τους και δίνουν συγκριτικά την απάντηση, είναι μια ένδειξη του πόσο βασικό 

στοιχείο αποτελεί γι’ αυτά η διπολιτισμικότητα, ώστε πάντα οι αναφορές τους είναι 

διπολιτισμικές. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι για τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες «η εθνική καταγωγή είναι κάτι που τα συνοδεύει διαρκώς ως 

πρότυπο αντίληψης της κοινωνικής πραγματικότητας»969. 

Υπήρξαν και παιδιά που απάντησαν απλά στην ερώτηση λέγοντας ότι περνούν καλά 

στη χώρα υποδοχής, χωρίς να κάνουν σύγκριση με τη χώρα προέλευσης: 

ΨΑΧΕ14(Στ’): Πολύ ωραία, μου αρέσει η χώρα 

ΨΑΧΚ6 (Στ’): Νιώθω ωραία που ζω στην Κύπρο, είναι ανοιχτοί οι άνθρωποι, μιλάνε ο 

ένας στον άλλο, όπως στις άλλες χώρες που πας να πεις μια καλημέρα δε σου μιλάνε άμα 

δε σε ξέρουνε 

 

Όσον αφορά την τρίτη ερώτηση της κατηγορίας αυτής σχετικά με τι αρέσει και τι 

δεν αρέσει στα παιδιά στις χώρες υποδοχής, πάλι παρατηρείται να γίνεται σύγκριση 

μεταξύ των δύο χωρών τις περισσότερες φορές: 

ΧΑΧΕ12(Ε’): Η Ελλάδα έχει περισσότερη ιστορία, μ’ αρέσει γιατί έχει περισσότερα 

θεάματα. Η Αλβανία μ’ αρέσει γιατί έχει περισσότερη φύση, πιο καλή ωραία, και η 

Ελλάδα το ίδιο 

ΨΑΧΕ14(Στ’): Μου αρέσουνε εδώ πέρα τα αξιοθέατα που έχει, οι φίλοι μου που 

παίζουμε 

(Ερώτηση: Στην Αλβανία τι σου αρέσει;): Που είναι τα ξαδέρφια μου εκεί πέρα, έχουμε 

και ένα μικρό κάστρο και πηγαίνουμε εκεί... 

ΨΑΧΕ17(Α’): Ε, τι να πω (..) μ’ αρέσει το σχολείο εδώ πέρα, πολλά πράγματα 

(Ερώτηση: Στην Αλβανία;): Ε, εκεί πέρα λίγο πιο πολύ 

(Ερώτηση: Γιατί;): Γιατί εκεί πέρα είμαι συνέχεια με τα ξαδέρφια μου, εκεί έχω συγγενείς 

 
968 LaFromboise, T., Coleman, H. L. K., & Gerton, J. (1993). Psychological Impact of Biculturalism: Evidence and Theory. 
American Psychological Association 114 (3), pp. 395-412  
969 Γκόβαρης, Χ. (2008). Δίγλωσση – Διαπολιτισμική Ταυτότητα. Μια εμπειρική προσέγγιση των διαδικασιών υποκειμενικής 
νοηματοδότησής της. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην 
εκπαίδευση, Τόμος 6ος , Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 191-196, σ. 193 
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(Ερώτηση: Εδώ δεν έχεις κάποιους συγγενείς;): Όχι (..) και συνέχεια παίζουμε εκεί πέρα, 

διασκεδάζουμε 

ΧΑΧΚ3(Ε’): Μ’ αρέσει η Κύπρος επειδή το καλοκαίρι έχει θάλασσα και εκεί στη Ρωσία 

δεν έχει θάλασσα. Στη Ρωσία μ’ αρέσει επειδή έχει ωραία μέρη και μ’ αρέσει να πηγαίνω 

εκεί να κάνω βόλτες στη χώρα μου 

ΧΑΧΚ3(Ε’): Θα προτιμούσα Ρωσία, γιατί σας είπα, είναι οι θείοι μου  

ΧΑΧΚ8(Στ’): Στην Κύπρο μ’ αρέσουν πάρα πολλά ωραία πράγματα, έχει ωραίες πόλεις, 

το γρασίδι μ’ αρέσει, ο καθαρός αέρας  

(Ερώτηση: Αλλά τι δε σου αρέσει;): Δεν ξέρω (..) δε μ’ ενοχλεί και τόσο 

(Ερώτηση: Τι σου αρέσει στη Ρωσία που δεν το έχει η Κύπρος;): Μ’ αρέσει που χιονίζει 

στη Ρωσία, τώρα βέβαια δε χιονίζει 

 

Οι θετικές αναφορές στις χώρες καταγωγής στηρίζονται στην ύπαρξη σε αυτές 

συγγενικών προσώπων, κάτι που στηρίζει το γεγονός που αναφέρθηκε και σε μια άλλη 

κατηγορία των συνεντεύξεων, ότι οι δεσμοί με την οικογένεια, δηλαδή με τους 

συγγενείς που έμειναν πίσω, είναι πολύ δυνατός συναισθηματικός σύνδεσμος των 

μεταναστών με τη χώρα προέλευσης970. Οι θετικές, δε, αναφορές στις χώρες υποδοχής, 

τις περισσότερες φορές αφορούν φυσικά στοιχεία (θάλασσα, καθαρός αέρας, ωραίες 

πόλεις) και πολύ λιγότερο τους ανθρώπους. Αυτό ίσως είναι αποτέλεσμα της πιθανής 

στερεοτυπικής αντιμετώπισης των ατόμων πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων από τις 

κοινωνίες υποδοχής.  

Η κατηγορία αυτή φανερώνει το χαρακτηριστικό στοιχείο των οικογενειών 

μεταναστών ως προς ότι η μετανάστευση αποτελεί γι’ αυτές ένα σχέδιο βελτίωσης των 

όρων ζωής τους. Ακόμα, αναδεικνύει και την ύπαρξη ισχυρών συναισθηματικών 

δεσμών των παιδιών με τις χώρες καταγωγής μέσω των συγγενών που κατοικούν σε 

αυτές.  

 

 

 

 

 

 
970Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
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4.5.2.6 Κατηγορία: Σχετικά με τα παιδιά της χώρας υποδοχής 

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ερωτήσεις ώστε να διαφανεί το πώς τα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες προσλαμβάνουν τη στάση των γηγενών παιδιών 

απέναντί τους.  

 

Ερώτηση: Πιστεύεις ότι τα παιδιά από την Ελλάδα / Κύπρο σε θεωρούν 

διαφορετικό; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας  

• ΨΑΧΕ9(Ε’): Ε, δεν ξέρω 

(Ερώτηση: Τι νομίζεις;): Όχι. 

• ΧΑΧΕ12(Ε’): Δεν ξέρω, όχι  

• ΧΑΧΕ13(Στ’): Ναι 

(Ερώτηση: Δηλαδή σου έχουν πει κάτι;): Ε, ναι μου έχουνε πει πως σε έχουμε φίλη αλλά 

άμα ήσουν Ελληνίδα θα ήταν καλύτερα 

• ΨΑΧΕ14(Στ’): Όχι 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Όχι 

• ΨΑΧΚ6(Στ’): Ναι, πιστεύω ότι με θεωρούν ότι είμαι ο διαφορετικός όλης της 

τάξης 

• ΧΑΧΚ8(Στ’): Ναι 

(Ερώτηση: Γιατί νομίζεις;): Νομίζω ότι επειδή είμαι από άλλη χώρα και νομίζουν ότι 

δεν ξέρω καλά κυπριακά. 

 

Ερώτηση: Τι νομίζεις ότι πιστεύουν τα παιδιά από Ελλάδα / Κύπρο για σένα; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΨΑΧΕ9(Ε’): Ε (..) τίποτα 

• ΧΑΧΕ12(Ε’): Δεν ξέρω 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Πιστεύουν ότι είμαι σαν κι αυτούς 



 484

 

                                                

• ΧΑΧΚ3(Ε’): Νομίζω ότι σκέφτονται δε θέλουν να κάνουν παρέα μαζί μου επειδή 

είμαι απ’ τη Ρωσία και έχουν παρέα με Κύπριους και κάνουν προβλήματα ότι 

εκείνη είναι από κει από κει και μιλάνε  

(Ακολουθεί ερώτηση: Δηλαδή πιστεύεις ότι σε νομίζουν διαφορετική επειδή είσαι από 

τη Ρωσία;): Ναι 

(Δηλαδή τι πράγματα νομίζουν;): Λένε νομίζω ότι είναι απ’ τη Ρωσία και λένε ότι 

νομίζουν ότι εγώ τους βρίζω ρώσικα 

• ΨΑΧΚ6(Στ’): Εγώ πιστεύω ότι τα άτομα που είναι από δω πιστεύουν ότι είμαι 

καλός άνθρωπος, αλλά λίγο ζωηρός και είμαι πολύ πονηρός 

(Ερώτηση: Νομίζεις ότι έχουν κάποιο πρόβλημα επειδή εσύ είσαι από άλλη χώρα;): 

Μερικοί έχουν πρόβλημα μαζί μου επειδή περιπαίζουν με (με κοροϊδεύουν) συνέχεια  

 

4.5.2.6.1 Σχολιασμός συνεντεύξεων της κατηγορίας «Σχετικά με τα παιδιά της 

χώρας υποδοχής» 

 

Στην πρώτη ερώτηση της κατηγορίας αυτής, τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες ρωτήθηκαν αν πιστεύουν ότι τα γηγενή παιδιά τα θεωρούν διαφορετικά. Κάποια 

παιδιά απάντησαν αρνητικά. Αξιοσημείωτο είναι ότι όσα παιδιά απάντησαν αρνητικά, 

το έκαναν με τη μονολεκτική απάντηση «όχι» χωρίς να δώσουν άλλες εξηγήσεις. Η 

απάντηση αυτή ίσως όντως δείχνει ότι δεν προσλαμβάνουν ότι τα γηγενή παιδιά τα 

θεωρούν διαφορετικά είτε αν προσλαμβάνουν κάτι τέτοιο, δεν το αναφέρουν μη 

θέλοντας ίσως να απομακρύνονται από τα άτομα της χώρας υποδοχής971. 

Άλλα παιδιά απάντησαν θετικά σε αυτή την ερώτηση εξηγώντας και τους λόγους:  

ΧΑΧΕ13(Στ’): Ναι 

(Ερώτηση: Δηλαδή σου έχουν πει κάτι;): Ε, ναι μου έχουνε πει πως σε έχουμε φίλη αλλά 

άμα ήσουν Ελληνίδα θα ήταν καλύτερα 

ΨΑΧΚ6(Στ’): Ναι, πιστεύω ότι με θεωρούν ότι είμαι ο διαφορετικός όλης της τάξης 

ΧΑΧΚ8(Στ’): Ναι 

(Ερώτηση: Γιατί νομίζεις;): Νομίζω ότι επειδή είμαι από άλλη χώρα και νομίζουν ότι δεν 

ξέρω καλά κυπριακά. 

 

Τα παιδιά αυτά φαίνεται να θεωρούν ότι τα γηγενή παιδιά τα βλέπουν ως 

διαφορετικά, λόγω της διαφορετικής καταγωγής τους. Αυτό εντοπίζεται και από τις 
 

971 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
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απαντήσεις στην επόμενη ερώτηση η οποία αφορούσε το τι πιστεύουν ότι νομίζουν γι’ 

αυτά, τα γηγενή παιδιά: 

ΧΑΧΚ3(Ε’): Νομίζω ότι σκέφτονται δε θέλουν να κάνουν παρέα μαζί μου επειδή είμαι 

απ’ τη Ρωσία και έχουν παρέα με Κύπριους και κάνουν προβλήματα ότι εκείνη είναι από 

κει από κει και μιλάνε  

(Ακολουθεί ερώτηση: Δηλαδή πιστεύεις ότι σε νομίζουν διαφορετική επειδή είσαι από 

τη Ρωσία;): Ναι 

(Δηλαδή τι πράγματα νομίζουν;): Λένε νομίζω ότι είναι απ’ τη Ρωσία και λένε ότι 

νομίζουν ότι εγώ τους βρίζω ρώσικα 

ΨΑΧΚ6(Στ’): Εγώ πιστεύω ότι τα άτομα που είναι από δω πιστεύουν ότι είμαι καλός 

άνθρωπος, αλλά λίγο ζωηρός και είμαι πολύ πονηρός 

(Ερώτηση: Νομίζεις ότι έχουν κάποιο πρόβλημα επειδή εσύ είσαι από άλλη χώρα;): 

Μερικοί έχουν πρόβλημα μαζί μου επειδή περιπαίζουν με (με κοροϊδεύουν) συνέχεια  

 

Από τις ερωτήσεις της κατηγορίας αυτής, παρατηρείται κάποια παιδιά να μην 

προσλαμβάνουν αρνητική αντιμετώπιση από τα γηγενή παιδιά και άλλα, να 

προσλαμβάνουν. Τα παιδιά τα οποία προσλαμβάνουν αρνητική αντιμετώπιση, την 

αποδίδουν στη διαφορετική καταγωγή τους.  

 

4.5.2.7 Κατηγορία: Νοηματοδότηση καταγωγής και εθνικής ταυτότητας 

 

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικές με το πώς τα ίδια τα 

παιδιά νοηματοδοτούν την καταγωγή τους και το πως αυτοπροσδιορίζονται εθνικά.  

 

Ερώτηση: Τι νιώθεις ότι είσαι; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΨΑΧΕ9(Ε’): Και τα δύο 

(Ερώτηση: Αν σου έλεγα ας πούμε από το 1 ως το 20 να μου πεις ένα βαθμό, πόσο 

Έλληνας νιώθεις;): Και Αλβανός και Έλληνας είμαι (..) 10 το ένα και 10 το άλλο ή 20 το 

ένα και 20 το άλλο 

• ΧΑΧΕ12(Ε’): Και τα δύο 

(Ερώτηση: Δηλαδή αν σου έλεγα να βάλεις ένα βαθμό για το πόσο Ελληνίδα είσαι, τι 

θα έβαζες;): 20 

(Ερώτηση: Και Αλβανίδα;): Πάλι 20 
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• ΧΑΧΕ13(Στ’): Ε, εγώ νιώθω πως είμαι Αλβανίδα και η Ελλάδα είναι η δεύτερή 

μου χώρα  

(Ερώτηση:  Αν σου έλεγα να έβαζες ένα βαθμό από το 1 ως το 20;): Αλβανίδα 20 και 

Ελληνίδα 16 

• ΨΑΧΕ14(Στ’): Νιώθω πως είμαι Έλληνας 

(Ερώτηση: Αν σου έλεγα να βάλεις ένα βαθμό από το 1 ως το 20;): ΄Έλληνας 16. 

Αλβανός 4. 

• ΨΑΧΕ17(Α’):  Έλληνας. Είμαι πιο πολύ Έλληνας 

(Ερώτηση: Αν έβαζες βαθμό;): Έλληνας, 20 

(Ερώτηση: Και Αλβανός;): Ε, 19, 18 ... Όταν, ε,  όταν είμαι εδώ στην Ελλάδα νιώθω πιο 

πολύ Έλληνας. Και στην Αλβανία, ε, έτσι κι έτσι 

• ΧΑΧΕ18(Α’):  Εγώ βασικά νιώθω ότι είμαι μισή μισή. Είμαι από την Αλβανία 

και από την Ελλάδα. 

(Ερώτηση: Τι σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι Ελληνίδα και τι σε κάνει να νιώθεις ότι 

είσαι Αλβανίδα;): Επειδή έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια εδώ πέρα στην Ελλάδα γι 

αυτό, και στην Αλβανία γιατί εκεί πέρα περνάω καλά, μ’ αρέσει, κάθομαι εκεί πέρα με τα 

ξαδέρφια μου, γελάμε, πηγαίνουμε βόλτες μαζί, γι’ αυτό περισσότερο εκεί μ’ αρέσει γιατί 

είμαι με τους συγγενείς μου, γι’ αυτό 

(Ερώτηση: Δηλαδή αν σου έλεγα να βάλεις βαθμό πάλι): Θα ήτανε 50 -50 

• ΧΑΧΕ21(Β’): Θα ‘λεγα περισσότερο Ελληνίδα γιατί μένω πάρα πολλά χρόνια, 

οπότε την Αλβανία τη βλέπω λίγο ως διακοπές κυρίως 

(Ερώτηση: Αν έβαζες κάποιο βαθμό όπως πριν;): Θα ‘λεγα 10 με 10 

• ΨΑΧΕ24(Β’): Δε μ’ αρέσει να είμαι Αλβανός 

(Ερώτηση: Γιατί;): Δεν ξέρω, ζω εδώ, και όσοι με ρωτάνε, τους λέω είμαι Αλβανός, αλλά 

δε μ’ αρέσει η Αλβανία 

(Ερώτηση: Γιατί δεν σ’ αρέσει;): Δεν,  δεν νιώθω ίσως καθόλου Αλβανός 

(Ερώτηση: Δηλαδή τι νιώθεις τελικά; Έλληνας ή Αλβανός;): Έχω γεννηθεί στην 

Αλβανία, αλλά μ’ αρέσει να είμαι Έλληνας 

(Ερώτηση: Αν σου έλεγα τώρα να βάλεις ένα βαθμό για το πόσο Έλληνας νιώθεις;): 20 

(Ερώτηση: Πόσο Αλβανός;): 0 

(Ερώτηση: Αλλά πριν είπες ότι είσαι Αλβανός, αλλά δεν σου αρέσει που είσαι): Ναι, δε 

μ’ αρέσει 
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Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Τι νιώθω ότι είμαι (..) δεν ξέρω, είμαι Έλληνας, δεν είμαι Κύπριος, 

δεν έχω κυπριακή (..) 

(Ακολουθεί η ερώτηση: Νιώθεις καθόλου Γεωργιανός ή Ρώσος;): Νιώθω, ναι 

(Ακολουθεί η ερώτηση: Τι απ’ όλα νιώθεις πιο πολύ;): Δεν ξέρω ... Ανάμεσα και των 

δύο χωρών νιώθω. Αν πάω στη Ρωσία θα είμαι Ρώσος εκεί, αν έρθω εδώ στην Κύπρο 

Κύπριος. Θα ξέρω εδώ κυπριακά, θα ξέρω και εκεί ρώσικα.  

• ΧΑΧΚ3(Ε’): Είμαι Πόντια  

Ακολουθεί ερώτηση: Δηλαδή δε νιώθεις καθόλου Κύπρια;): Λίγο 

• ΨΑΧΚ6(Στ’): (Ερώτηση: Δηλαδή αν σου έλεγα πόσο Κύπριος νιώθεις, τι θα 

έλεγες;): 5/10 

(Ερώτηση: Πόσο Ρώσος νιώθεις;):  7/10 

(Ερώτηση: Και Γεωργιανός;): 10/10  

• ΧΑΧΚ8(Στ’): Δεν ξέρω. Νιώθω ότι είμαι Ρωσίδα αλλά δεν είμαι και τόσο (..) 

καλή στη γλώσσα μου, αλλά εδώ πέρα στην Κύπρο είμαι καλή, μ’ αρέσει. 

(Ερώτηση: Πόσο Κύπρια νιώθεις;): Εγώ δεν ξέρω. Πολύ νομίζω; 

(Ερώτηση: Τι αριθμό θα έβαζες;): Νομίζω 18/20. 

(Ερώτηση: Πόσο ρωσίδα είσαι;):Ε, εντάξει ξέρω λίγη γλώσσα αλλά θα έβαζα 8/20 

(Ερώτηση: Αν σου έλεγα από πού κατάγεσαι;): Ρωσία 

(Ερώτηση: Και τι γλώσσα μιλάς;): Ρωσικά 

(Ερώτηση: Και ποια η αγαπημένη σου χώρα;): Λίγο η Γερμανία, βέβαια η Ρωσία και 

παραπάνω η Κύπρος 

 

Ερώτηση: Πόσο κοντά νιώθεις στους Έλληνες / Κύπριους και πόσο κοντά στα 

άτομα από τη χώρα των γονιών σου; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΨΑΧΕ9(Ε’): Το ίδιο 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Τους νιώθω, εντάξει, αρκετά κοντά (..) Νομίζω ότι είμαι και από τα 

δύο (..) γιατί έχω συνηθίσει εδώ στην Κύπρο ...   

• ΧΑΧΚ3(Ε’): Θρησκεία μοιάζουμε, είμαστε κι εμείς ορθόδοξοι και πάω συχνά 

εκκλησία, αυτό νομίζω ότι μοιάζει και λίγα γράμματα του αλφαβήτου. Τώρα θα 

πάω Ρωσία και δεν ξέρω καλά πώς να γράφω και να διαβάζω και τώρα η μαμά 
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μου και ο μπαμπάς μου σκέφτονται πώς θα πάω σχολείο ... Τους Κύπριους τους 

νιώθω κοντά επειδή μένω στην ίδια χώρα και τους Ρώσους τους νιώθω μακριά  

• ΨΑΧΚ6(Στ’): (Ερώτηση: Πόσο κοντά νιώθεις στους Κύπριους;): Ελάχιστα 

κοντά, 5 απ’ τα 10 νιώθω κοντά 

(Ερώτηση: Στους Ρώσους;): Σχεδόν άνετα νιώθω. Άμα είναι δικοί μου εκεί πέρα νιώθω 

εντελώς άνετα, σαν να με ξέρει όλος ο κόσμος 

(Ερώτηση: Με τους Γεωργιανούς;): Ού!!  δεν ξέρω πόσο άνετα νιώθω 

(Ερώτηση: 10 στα 10;): Ναι 

(Ερώτηση: Τι σε κάνει να νιώθεις άνετα;): Με κάνει να νιώθω άνετα ότι όλοι μιλάνε τη 

γλώσσα μου, με κάνει να νιώθω άνετα ότι βλέπω δικούς μου ανθρώπους, βλέπω πως (..) 

μου δείχνουν (..) επειδή ήμουν ενός χρονού (ετών) και δε θυμάμαι στη χώρα μου, μου 

δείχνουν φωτογραφίες, βίντεο, απ’ το χωριό μου εκεί πέρα 

 

4.5.2.7.1 Σχολιασμός συνεντεύξεων κατηγορίας «Νοηματοδότηση καταγωγής και 

εθνικής ταυτότητας» 

 

Η πρώτη ερώτηση της κατηγορίας είχε σκοπό τη δήλωση από τα παιδιά του πώς τα 

ίδια νοηματοδοτούν τι είναι ως προς την εθνική καταγωγή. Δεν απάντησαν όλα με τον 

ίδιο τρόπο. Πολλά παιδιά δήλωσαν ότι αισθάνονται να είναι εξίσου εθνικά 

προσδιορισμένα προς τη χώρα υποδοχής αλλά και προς τη χώρα καταγωγής:  

ΨΑΧΕ9(Ε’): Και τα δύο 

(Ερώτηση: Αν σου έλεγα ας πούμε από το 1 ως το 20 να μου πεις ένα βαθμό, πόσο 

Έλληνας νιώθεις;): Και Αλβανός και Έλληνας είμαι (..) 10 το ένα και 10 το άλλο ή 20 το 

ένα και 20 το άλλο 

ΧΑΧΕ12(Ε’): Και τα δύο 

(Ερώτηση: Δηλαδή αν σου έλεγα να βάλεις ένα βαθμό για το πόσο Ελληνίδα είσαι, τι 

θα έβαζες;): 20 

(Ερώτηση: Και Αλβανίδα;): Πάλι 20 

ΧΑΧΕ18(Α’):  Εγώ βασικά νιώθω ότι είμαι μισή μισή. Είμαι από την Αλβανία και από 

την Ελλάδα. 

(Ερώτηση: Τι σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι Ελληνίδα και τι σε κάνει να νιώθεις ότι 

είσαι Αλβανίδα;): Επειδή έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια εδώ πέρα στην Ελλάδα γι 

αυτό, και στην Αλβανία γιατί εκεί πέρα περνάω καλά, μ’ αρέσει, κάθομαι εκεί πέρα με τα 

ξαδέρφια μου, γελάμε, πηγαίνουμε βόλτες μαζί, γι’ αυτό περισσότερο εκεί μ’ αρέσει γιατί 

είμαι με τους συγγενείς μου, γι’ αυτό 
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(Ερώτηση: Δηλαδή αν σου έλεγα να βάλεις βαθμό πάλι): Θα ήτανε 50 -50 

ΧΑΧΕ21(Β’): ... (Ερώτηση: Αν έβαζες κάποιο βαθμό όπως πριν;): Θα ‘λεγα 10 με 10 

ΨΑΧΚ1(Ε’): ... (Ακολουθεί η ερώτηση: Τι απ’ όλα νιώθεις πιο πολύ;): Δεν ξέρω ... 

Ανάμεσα και των δύο χωρών νιώθω. Αν πάω στη Ρωσία θα είμαι Ρώσος εκεί, αν έρθω 

εδώ στην Κύπρο Κύπριος. Θα ξέρω εδώ κυπριακά, θα ξέρω και εκεί ρώσικα.  

 

Τα παιδιά αυτά δήλωσαν ουσιαστικά την αφοσίωσή τους στις δύο ταυτότητες και τις 

δύο τους καταγωγές, κάτι που παρατηρείται συχνά από άτομα που προέρχονται από 

μετανάστευση972,973. Η πράξη αυτή αποτελεί πράξη διπολιτισμικής ταύτισης, η οποία 

επιτρέπει στα άτομα να έχουν πρόσβαση στους διαφορετικούς διαθέσιμους πολιτισμούς 

τους974 και να ξεπερνούν ίσως τις αναπόφευκτες ασυμφωνίες που δημιουργούνται σε 

τέτοιες περιπτώσεις975. Επιπρόσθετα, προηγούμενη έρευνα έδειξε ότι η ταύτιση με τη 

χώρα καταγωγής βοηθά  τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στην καλύτερη 

ψυχολογική προσαρμογή στη χώρα υποδοχής, και η ταυτόχρονη υιοθέτηση στοιχείων 

της χώρας υποδοχής βοηθά στην καλύτερη σχολική προσαρμογή τους976. Η 

διπολιτισμική ταύτιση των παιδιών καταδείχθηκε και στα αποτελέσματα άλλων 

ερευνών ως χαρακτηριστικό της διαμορφούμενης υποκειμενικότητας τους977,978. 

Διπολιτισμική ταύτιση αλλά με ανάπτυξη της μιας εκ των δύο ταυτίσεων σε 

μεγαλύτερο βαθμό παρουσίασαν κάποια άλλα παιδιά στις συνεντεύξεις: 

ΧΑΧΕ13(Στ’): Ε, εγώ νιώθω πως είμαι Αλβανίδα και η Ελλάδα είναι η δεύτερή μου 

χώρα  

(Ερώτηση:  Αν σου έλεγα να έβαζες ένα βαθμό από το 1 ως το 20;): Αλβανίδα 20 και 

Ελληνίδα 16 

ΨΑΧΕ14(Στ’): Νιώθω πως είμαι Έλληνας 

(Ερώτηση: Αν σου έλεγα να βάλεις ένα βαθμό από το 1 ως το 20;): ΄Έλληνας 16. 

Αλβανός 4. 

 
972 Root, P. P. M. (2004). Multiracial Families and Children: Implications for Educational Research and Practice. In Banks, A. J. 
(Ed) & McGee Banks, A. C. (cEd) (2004). Handbook of Research on Multicultural Education (2nd ed). San Francisco: Jossey-Bass, 
pp. 110-124 
973 Yee, A. H. (1992). Asians as stereotypes and students: Misperceptions that persist. Educational Psychology Review 4, pp 95-132 
974 Γκόβαρης, Χ. (2008). Δίγλωσση – Διαπολιτισμική Ταυτότητα. Μια εμπειρική προσέγγιση των διαδικασιών υποκειμενικής 
νοηματοδότησής της. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην 
εκπαίδευση, Τόμος 6ος , Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 191-196 
975 Duarte, F. (2005). Living in ‘the Betweens’: Diaspora Consciousness Formation and Identity among Brazilians in Australia. 
Journal of Intercultural Studies, 26(4), pp. 315-335 
976 Motti-Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., Obradovic, J., & Masten, A. (2008). Acculturation and adaptation of immigrant adolescents 
in Greek urban schools. International Journal of Psychology, 43 (1), pp. 45-58. 
977 Γκόβαρης, Χ. (2008). Δίγλωσση – Διαπολιτισμική Ταυτότητα. Μια εμπειρική προσέγγιση των διαδικασιών υποκειμενικής 
νοηματοδότησής της. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην 
εκπαίδευση, Τόμος 6ος , Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 191-196 
978 Γουδήρας, Δ., Β. (1998). Διγλωσσία και διαπολιτισμικότητα: Η διαμόρφωση δι-πολιτισμικής ταυτότητας. Στο  Γεωργογιάννης, 
Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 6ος , Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 
211 – 226 
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ΨΑΧΕ17(Α’):  Έλληνας. Είμαι πιο πολύ Έλληνας 

(Ερώτηση: Αν έβαζες βαθμό;): Έλληνας, 20 

(Ερώτηση: Και Αλβανός;): Ε, 19, 18 ... Όταν, ε,  όταν είμαι εδώ στην Ελλάδα νιώθω πιο 

πολύ Έλληνας. Και στην Αλβανία, ε, έτσι κι έτσι  

ΨΑΧΚ6(Στ’): (Ερώτηση: Δηλαδή αν σου έλεγα πόσο Κύπριος νιώθεις, τι θα έλεγες;): 

5/10 

(Ερώτηση: Πόσο Ρώσος νιώθεις;):  7/10 

(Ερώτηση: Και Γεωργιανός;): 10/10  

ΧΑΧΚ8(Στ’): Δεν ξέρω. Νιώθω ότι είμαι Ρωσίδα αλλά δεν είμαι και τόσο (..) καλή στη 

γλώσσα μου, αλλά εδώ πέρα στην Κύπρο είμαι καλή, μ’ αρέσει. 

(Ερώτηση: Πόσο κύπρια νιώθεις;): Εγώ δεν ξέρω. Πολύ νομίζω; 

(Ερώτηση: Τι αριθμό θα έβαζες;): Νομίζω 18/20. 

(Ερώτηση: Πόσο ρωσίδα είσαι;):Ε, εντάξει ξέρω λίγη γλώσσα αλλά θα έβαζα 8/20 

 

Μερικά παιδιά δηλώνουν μεγαλύτερη ταύτιση με τη χώρα υποδοχής, όμως η 

γενικότερη εικόνα που αφήνουν οι δηλώσεις τους είναι ότι κάνουν διπολιτισμικές 

ταυτίσεις. Το στοιχείο αυτό, της διπολιτισμικής ταύτισης παρά την αύξηση της 

ταύτισης με τη χώρα υποδοχής, εντοπίστηκε και σε άλλη σχετική έρευνα979. Άλλα 

παιδιά δήλωσαν μεγαλύτερη ταύτιση με τη χώρα καταγωγής, παραμένοντας όμως 

διπολιτισμικά ταυτισμένα και σε αυτή την περίπτωση.  

Η ανησυχία μερικών παιδιών να συμβαδίσουν με τον τρόπο ζωής της πλειονότητας, 

τα κάνει να αναπτύσσουν τη στρατηγική της αποκλειστικής ταύτισης με τη χώρα 

υποδοχής, για να είναι ίσως με αυτό τον τρόπο αποδεκτοί από αυτήν980: 

ΨΑΧΕ24(Β’): Δε μ’ αρέσει να είμαι Αλβανός 

(Ερώτηση: Γιατί;): Δεν ξέρω, ζω εδώ, και όσοι με ρωτάνε, τους λέω είμαι Αλβανός, αλλά 

δε μ’ αρέσει η Αλβανία 

(Ερώτηση: Γιατί δεν σ’ αρέσει;): Δεν,  δεν νιώθω ίσως καθόλου Αλβανός 

(Ερώτηση: Δηλαδή τι νιώθεις τελικά; Έλληνας ή Αλβανός;): Έχω γεννηθεί στην 

Αλβανία, αλλά μ’ αρέσει να είμαι Έλληνας 

(Ερώτηση: Αν σου έλεγα τώρα να βάλεις ένα βαθμό για το πόσο Έλληνας νιώθεις;): 20 

(Ερώτηση: Πόσο Αλβανός;): 0 

 

 
979 Birman, D., & Trickett, E. J. (2001). Cultural Transitions in First-Generation Immigrants. Acculturation of Soviet Jewish 
Refugee Adolescents and Parents. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(4), pp. 456-477 
980 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
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To πιο πάνω απόσπασμα φανερώνει ακόμα ότι «ο αυτοπροσδιορισμός των παιδιών, 

δεν εξαντλείται μόνο σε θετικές αναφορές στην εθνική καταγωγή»981. Πρόσθετα, το 

παιδί αυτό αναφέρεται στην εθνική του καταγωγή με τρόπο που ίσως πιστεύει ότι θα το 

κάνει αποδεκτό από την πλειονότητα. Ακόμα, επειδή ο λόγος μετανάστευσης για τους 

περισσότερους είναι η επιτυχία στη νέα χώρα, αυτό ίσως πιστεύεται να επιτυγχάνεται 

μέσω της πλήρους ταύτισης με τη χώρα υποδοχής και την πλήρη απόρριψη της χώρας 

καταγωγής982. 

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε το πόσο κοντά νιώθουν τα παιδιά στη χώρα 

υποδοχής και στη χώρα καταγωγής. Οι απαντήσεις ήταν διαφορετικές. Υπήρξαν παιδιά 

που δήλωσαν να νιώθουν το ίδιο κοντά και στις δύο χώρες: 

ΨΑΧΕ9(Ε’): Το ίδιο 

ΨΑΧΚ1(Ε’): Τους νιώθω, εντάξει, αρκετά κοντά (..) Νομίζω ότι είμαι και από τα δύο (..) 

γιατί έχω συνηθίσει εδώ στην Κύπρο ...   

 

Υπάρχουν παιδιά που δήλωσαν να νιώθουν πιο κοντά στη χώρα υποδοχής: 

ΧΑΧΚ3(Ε’): Θρησκεία μοιάζουμε, είμαστε κι εμείς ορθόδοξοι και πάω συχνά εκκλησία, 

αυτό νομίζω ότι μοιάζει και λίγα γράμματα του αλφαβήτου. Τώρα θα πάω Ρωσία και δεν 

ξέρω καλά πώς να γράφω και να διαβάζω και τώρα η μαμά μου και ο μπαμπάς μου 

σκέφτονται πώς θα πάω σχολείο ... Τους Κύπριους τους νιώθω κοντά επειδή μένω στην 

ίδια χώρα και τους Ρώσους τους νιώθω μακριά  

 

Άλλη παρατήρηση που γίνεται για τα πιο πάνω αποσπάσματα είναι ότι και τα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων (γιατί και τα γηγενή παιδιά φάνηκε να το κάνουν), 

στις δηλώσεις τους βασίζονται στο σχήμα «εμείς -αυτοί», με το «εμείς» να 

αντιπροσωπεύει την ομάδα της χώρας καταγωγής και το «αυτοί» τα μέλη της 

πλειονοτικής ομάδας (τους νιώθω, είμαστε κι εμείς ορθόδοξοι, τους Κύπριους τους 

νιώθω...). Αυτό ίσως είναι ανταπόκριση στη στάση των γηγενών, οι οποίοι επίσης 

κάνουν το διαχωρισμό αυτό, αλλά ίσως αποτελεί και ένδειξη της ασυνείδητης 

αφοσίωσης στη χώρα καταγωγής, έστω κι αν δηλώνεται κάτι άλλο.  

Τέλος, υπάρχουν παιδιά που δήλωσαν να νιώθουν πιο κοντά στη χώρα καταγωγής: 

 
981 Γκόβαρης, Χ., (2000), Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αλλοδαποί μαθητές: Παρατηρήσεις για τη δημιουργία μιας σχέσης 
αντιστοιχίας μεταξύ εκπαιδευτικών στόχων και υποκειμενικών αναγκών μάθησης, στο Σκούρτου, Ε. (Επιμ.), Τετράδια εργασίας 
Νάξου. Διγλωσσία, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σσ. 17-34. Διαθέσιμο στο www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou: .    Ανασύρθηκε 
στις 17.8.08, σ. 29 
982 Vieira, R., & Trindade, J. (2008). Migration, Culture and Identity in Portugal. Language and Itercultural Communication, 8 (1), 
pp. 36-49 
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ΨΑΧΚ6(Στ’): (Ερώτηση: Πόσο κοντά νιώθεις στους Κύπριους;): Ελάχιστα κοντά, 5 απ’ 

τα 10 νιώθω κοντά 

(Ερώτηση: Στους Ρώσους;): Σχεδόν άνετα νιώθω. Άμα είναι δικοί μου εκεί πέρα νιώθω 

εντελώς άνετα, σαν να με ξέρει όλος ο κόσμος 

(Ερώτηση: Με τους Γεωργιανούς;): Ού!!  δεν ξέρω πόσο άνετα νιώθω 

(Ερώτηση: 10 στα 10;): Ναι 

(Ερώτηση: Τι σε κάνει να νιώθεις άνετα;): Με κάνει να νιώθω άνετα ότι όλοι μιλάνε τη 

γλώσσα μου, με κάνει να νιώθω άνετα ότι βλέπω δικούς μου ανθρώπους, βλέπω πως (..) 

μου δείχνουν (..) επειδή ήμουν ενός χρονού (ετών) και δε θυμάμαι στη χώρα μου, μου 

δείχνουν φωτογραφίες, βίντεο, απ’ το χωριό μου εκεί πέρα 

 

Και στο πιο πάνω απόσπασμα φαίνεται το παιδί αυτό να κάνει το διαχωρισμό της 

«χώρας μου», «τους δικούς μου ανθρώπους», δηλώνοντας έτσι ότι η χώρα του, η 

ταύτισή του είναι η χώρα καταγωγής του.  

Η κατηγορία αυτή ερωτήσεων ανέδειξε την ύπαρξη διαφοροποιήσεων κατ’ αρχάς 

στο πώς νοηματοδοτούν τα παιδιά την εθνική τους καταγωγή. Μερικά παιδιά 

παρουσιάζουν διπολιτισμικές ταυτίσεις με ισόβαθμη ταύτιση και με τις δύο χώρες 

αναφοράς, άλλα παρουσιάζουν μεν διπολιτισμικές ταυτίσεις αλλά με μεγαλύτερη 

ταύτιση με μία από τις δύο χώρες, και άλλα, παρουσιάζουν μονοπολιτισμική ταύτιση με 

τη χώρα υποδοχής.  

Επιπρόσθετα, η κατηγορία αυτή έδειξε ότι και τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες (είχε φανεί και στις συνεντεύξεις των παιδιών γηγενών) στις 

δηλώσεις τους, ακολουθούν το διαχωρισμό «εμείς -αυτοί», με το «εμείς» να δηλώνει 

την ομάδα της χώρας καταγωγής και το «αυτοί» να παρουσιάζει την ομάδα της 

πλειοψηφίας.  

 

4.5.2.8 Κατηγορία: Μελλοντικές προσδοκίες  

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ερωτήσεις για τις μελλοντικές προσδοκίες των 

παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες.  

 

Ερώτηση: Τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις; (ή πώς φαντάζεσαι τον εαυτό 

σου μετά από κάποια χρόνια; Σε ποια χώρα;) Τι σου λένε οι γονείς σου; 
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Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΧΑΧΕ12(Ε’): Δεν ξέρω,  θα ήθελα να είμαι γιατρός 

(Ερώτηση: Σε ποια χώρα θα ήθελες να είσαι γιατρός, στην Ελλάδα ή στην Αλβανία;): 

Στην Ελλάδα 

(Ερώτηση: Γιατί;): Γιατί θα έχω σπουδάσει εδώ 

• ΧΑΧΕ13(Στ’): Ε, θα χα αλλάξει πάρα πολύ. Τώρα θα μένω στην Ελλάδα, στην 

Αλβανία, Θεός ξέρει (..) ε, θα ήμουνα ενήλικη θα έκανα για παράδειγμα θα ήμουν 

ψηλή θα έκανα τα πράγματα που ήθελα και άμα ήταν θα έκανα δικό μου σπίτι.  

(Ερώτηση: Τι θα ήθελες να γίνεις;): Εγώ βασικά θέλω να γίνω και ψυχίατρος και 

κομμώτρια 

(Ερώτηση: Γιατί;): Ψυχίατρος μου ‘ρθε μια ιδέα επειδή έβλεπα τηλεόραση  

(Ερώτηση: Σε ποια χώρα φαντάζεσαι να είσαι ψυχίατρος ή κομμώτρια;): Και στην 

Αλβανία και στην Ελλάδα 

• ΨΑΧΕ14(Στ’): Θα ήθελα να γίνω μηχανικός αυτοκινήτων  

(Ερώτηση: Σε ποια χώρα πιστεύεις ότι θα βρίσκεσαι;): Στην Ελλάδα 

(Ερώτηση: Δεν πιστεύεις ότι κάποια στιγμή μπορεί να πας στην Αλβανία;): Όχι 

• ΨΑΧΕ17(Α’): Δεν έχω σκεφτεί ακόμα 

(Ερώτηση: Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από κάποια χρόνια;): Ε, να δουλεύω σε 

κάτι γραφεία 

(Ερώτηση: Εδώ στην Ελλάδα ή στην Αλβανία;): Εδώ 

• ΧΑΧΕ18(Α’):  Βασικά θα ήθελα να πάω στη Γαλλία να σπουδάσω ή κομμωτική 

ή παιδαγωγός σε νήπιο ή σε παιδικούς σταθμούς 

• ΧΑΧΕ21(Β’): Ε, δεν ξέρω. Ίσως με κάποια δουλειά, ίσως ακόμα να σπουδάζω, 

αυτά 

(Ερώτηση: Τι θα ήθελες να σπουδάσεις;): Δεν έχω σκεφτεί ακόμα. Βασικά το μόνο που 

φρικάρει τους γονείς μου είναι η αεροπορία 

(Ερώτηση: Πού φαντάζεσαι να δουλεύεις; Εδώ, ή στην Αλβανία;): Εδώ, εντάξει ούτε 

εδώ βασικά ούτε στην Αλβανία (..) δεν ξέρω ίσως σε μια άλλη χώρα στο εξωτερικό 

• ΨΑΧΕ24(Β’): Ε, θα ήθελα να γίνω αστυνόμος, μου αρέσει και ιερέας 

(Ερώτηση: Εδώ ή στην Αλβανία;): Εδώ 

(Ερώτηση: Γιατί;): Εδώ έχουνε λεφτά ενώ εκεί δεν έχουν 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΨΑΧΚ1(Ε’):Δεν ξέρω 
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(Ακολουθεί η ερώτηση: Σε ποια χώρα θα ήθελες να είσαι;): Θα ήθελα να είμαι στο 

εξωτερικό σε άλλες χώρες, Ιταλία, Γερμανία, τέτοια πράγματα… θέλω να οδηγώ 

αυτοκίνητα αγωνιστικά 

(Ερώτηση: Τι σου λένε οι γονείς σου;): Να γίνω γιατρός, κάτι που παίρνουν πολλά 

λεφτά, τέτοια πράματα 

• ΧΑΧΚ3(Ε’): Ε, να σπουδάσεις γιατρός, δασκάλα, κι εγώ κι εγώ λέω επειδή στη 

Ρωσία εκεί μαθαίνουν ελληνικά, έχει μάθημα εκεί ελληνικά, εγώ λέω θα γίνω 

δασκάλα των ελληνικών εκεί. 

(Ακολουθεί ερώτηση: Γιατί σου λένε να γίνεις γιατρός ή δασκάλα;): Για να μη 

δυσκολεύομαι στη ζωή μου και να παίρνω πολλά χρήματα  

• ΨΑΧΚ6(Στ’): Χορευτής, τραπεζίτης άμα είναι, εγώ θέλω και πιλότος πάντως 

• ΧΑΧΚ8(Στ’): Νομίζω δικηγόρος 

 

4.5.2.8.1 Σχολιασμός συνεντεύξεων της κατηγορίας «Μελλοντικές προσδοκίες» 

 

Οι μελλοντικές προσδοκίες των παιδιών είναι αρκετά υψηλές, κάτι που υπακούει και 

στο αρχικό σχέδιο της οικογένειάς τους για μετανάστευση, το οποίο αφορά τη βελτίωση 

των όρων ζωής. Κατά συνέπεια, τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

δηλώνουν ότι φαντάζονται τον εαυτό τους μετά από χρόνια σε κάποιο επάγγελμα το 

οποίο είτε απαιτεί σπουδές είτε όχι, θα τους αποφέρει τα απαραίτητα χρήματα:  

ΧΑΧΕ12(Ε’): Δεν ξέρω,  θα ήθελα να είμαι γιατρός 

ΧΑΧΕ13(Στ’): ... θα έκανα τα πράγματα που ήθελα και άμα ήταν θα έκανα δικό μου 

σπίτι.  

(Ερώτηση: Τι θα ήθελες να γίνεις;): Εγώ βασικά θέλω να γίνω και ψυχίατρος και 

κομμώτρια 

ΨΑΧΕ14(Στ’): Θα ήθελα να γίνω μηχανικός αυτοκινήτων  

ΨΑΧΕ17(Α’): ... (Ερώτηση: Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από κάποια χρόνια;): 

Ε, να δουλεύω σε κάτι γραφεία 

ΧΑΧΕ18(Α’):  Βασικά θα ήθελα να πάω στη Γαλλία να σπουδάσω ή κομμωτική ή 

παιδαγωγός σε νήπιο ή σε παιδικούς σταθμούς 

ΧΑΧΕ21(Β’): Ε, δεν ξέρω. Ίσως με κάποια δουλειά, ίσως ακόμα να σπουδάζω, αυτά 

(Ερώτηση: Τι θα ήθελες να σπουδάσεις;): Δεν έχω σκεφτεί ακόμα. Βασικά το μόνο που 

φρικάρει τους γονείς μου είναι η αεροπορία 

ΨΑΧΕ24(Β’): Ε, θα ήθελα να γίνω αστυνόμος, μου αρέσει και ιερέας 

ΨΑΧΚ1(Ε’):... θέλω να οδηγώ αυτοκίνητα αγωνιστικά 
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(Ερώτηση: Τι σου λένε οι γονείς σου;): Να γίνω γιατρός, κάτι που παίρνουν πολλά 

λεφτά, τέτοια πράματα 

ΧΑΧΚ3(Ε’): Ε, να σπουδάσεις γιατρός, δασκάλα, κι εγώ κι εγώ λέω επειδή στη Ρωσία 

εκεί μαθαίνουν ελληνικά, έχει μάθημα εκεί ελληνικά, εγώ λέω θα γίνω δασκάλα των 

ελληνικών εκεί. 

(Ακολουθεί ερώτηση: Γιατί σου λένε να γίνεις γιατρός ή δασκάλα;): Για να μη 

δυσκολεύομαι στη ζωή μου και να παίρνω πολλά χρήματα  

ΨΑΧΚ6(Στ’): Χορευτής, τραπεζίτης άμα είναι, εγώ θέλω και πιλότος πάντως 

ΧΑΧΚ8(Στ’): Νομίζω δικηγόρος 

 

Τα αποσπάσματα συμφωνούν με αποτελέσματα άλλων ερευνών, στις οποίες τα 

παιδιά μεταναστών παρουσίασαν υψηλές προσδοκίες για το μέλλον και κάποιες φορές 

υψηλότερες και από αυτές των γηγενών983,984. 

Η ερώτηση που αφορούσε τον προσδιορισμό του χώρου στον οποίο φαντάζονται τα 

παιδιά να βρίσκονται μελλοντικά όταν θα πραγματοποιούν τις προσδοκίες τους, έδωσε 

ποικιλία απαντήσεων. Κάποια παιδιά δήλωσαν ότι μπορεί να βρίσκονται και στις δύο 

χώρες, άλλα στη χώρα υποδοχής αποκλειστικά, και άλλα, αποφεύγοντας τις ασύμφωνες 

και δύσκολες καταστάσεις, δήλωσαν ότι θα ήθελαν να βρίσκονται σε μια τρίτη, 

ουδέτερη χώρα: 

ΧΑΧΕ13(Στ’): ... Ε, θα χα αλλάξει πάρα πολύ. Τώρα θα μένω στην Ελλάδα, στην 

Αλβανία, Θεός ξέρει (..) 

(Ερώτηση: Σε ποια χώρα φαντάζεσαι να είσαι ψυχίατρος ή κομμώτρια;): Και στην 

Αλβανία και στην Ελλάδα 

ΧΑΧΕ12(Ε’):  

(Ερώτηση: Σε ποια χώρα θα ήθελες να είσαι γιατρός, στην Ελλάδα ή στην Αλβανία;): 

Στην Ελλάδα 

(Ερώτηση: Γιατί;): Γιατί θα έχω σπουδάσει εδώ 

ΨΑΧΕ14(Στ’): Θα ήθελα να γίνω μηχανικός αυτοκινήτων  

(Ερώτηση: Σε ποια χώρα πιστεύεις ότι θα βρίσκεσαι;): Στην Ελλάδα 

(Ερώτηση: Δεν πιστεύεις ότι κάποια στιγμή μπορεί να πας στην Αλβανία;): Όχι 

ΨΑΧΕ17(Α’): Δεν έχω σκεφτεί ακόμα 

 
983 Gibson, M. A. (1987). The school performance of immigrant minorities: A comparative view. Anthropology and Education 
Quarterly, 18 (4), 262-275 
984 PISA (2003). Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003. 
Διαθέσιμο στο:  www.pisa.oecd.ogr. Ανασύρθηκε στις  1.07.06 
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(Ερώτηση: Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από κάποια χρόνια;): Ε, να δουλεύω σε 

κάτι γραφεία 

(Ερώτηση: Εδώ στην Ελλάδα ή στην Αλβανία;): Εδώ 

ΨΑΧΕ24(Β’): Ε, θα ήθελα να γίνω αστυνόμος, μου αρέσει και ιερέας 

(Ερώτηση: Εδώ ή στην Αλβανία;): Εδώ 

(Ερώτηση: Γιατί;): Εδώ έχουνε λεφτά ενώ εκεί δεν έχουν 

ΧΑΧΕ21(Β’): ... (Ερώτηση: Πού φαντάζεσαι να δουλεύεις; Εδώ, ή στην Αλβανία;): 

Εδώ, εντάξει ούτε εδώ βασικά ούτε στην Αλβανία (..) δεν ξέρω ίσως σε μια άλλη χώρα 

στο εξωτερικό 

ΨΑΧΚ1(Ε’):... (Ακολουθεί η ερώτηση: Σε ποια χώρα θα ήθελες να είσαι;): Θα ήθελα 

να είμαι στο εξωτερικό σε άλλες χώρες, Ιταλία, Γερμανία, τέτοια πράγματα… θέλω να 

οδηγώ αυτοκίνητα αγωνιστικά 

 

Η κατηγορία αυτή εντοπίζει τις υψηλές μελλοντικές προσδοκίες των παιδιών από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες και τη διαφοροποίηση στους χώρους στους οποίους 

θα ήθελαν να εκπληρώσουν τις προσδοκίες αυτές.  

 

Μέσω των συνεντεύξεων στα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων αναδείχθηκαν 

κάποιες διαμεσολαβήσεις και χαρακτηριστικά της υποκειμενικότητάς τους, κοινά και 

στις δύο χώρες της έρευνας, ως εξής: 

1. Τα περισσότερα παιδιά διατηρούν δεσμούς με τη χώρα καταγωγής μέσω των 

συγγενών που κατοικούν σε αυτή και έτσι η διαμόρφωση της 

υποκειμενικότητάς τους επιτελείται στα πλαίσια δύο γεωγραφικών χώρων 

2. Τα περισσότερα παιδιά δηλώνουν δίγλωσσα και κάνουν διπολιτισμικές 

ταυτίσεις με τα δύο διαθέσιμα σε αυτά πολιτισμικά συστήματα της χώρας 

υποδοχής και της χώρας καταγωγής. Υπάρχουν και παιδιά που ταυτίζονται 

αποκλειστικά με ένα από τα δύο συστήματα. 

3. Χαρακτηριστικό στοιχείο της υποκειμενικότητας των παιδιών μέσω της 

διγλωσσίας, είναι και το φαινόμενο της εναλλαγής κωδίκων 

4. Και τα παιδιά αυτά κάνουν χρήση του διαχωριστικού σχήματος «εμείς» - 

«αυτοί», όπως το έκαναν και τα γηγενή παιδιά στις συνεντεύξεις τους. Με το 

«εμείς» αναφέρονται στα άτομα της χώρας καταγωγής και με το «αυτοί» στα 

άτομα της χώρας υποδοχής 

5. Τα περισσότερα παιδιά δηλώνουν να πιστεύουν ότι τα παιδιά γηγενών τα 

θεωρούν διαφορετικά και ότι αυτό οφείλεται στη διαφορετική καταγωγή τους  
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6. Οι μελλοντικές προσδοκίες των παιδιών είναι αρκετά υψηλές 

 

Αυτό που χρειάζεται να σημειωθεί είναι ότι σε καθένα από τα πιο πάνω σημεία 

παρατηρούνται πολλές διαφορές ως προς το βαθμό εμφάνισής του στο κάθε παιδί. 

Επιπρόσθετα, σε κάθε σημείο, υπάρχει μεγάλη ποικιλία απαντήσεων. Ως εκ τούτου, ένα 

άλλο στοιχείο που εξάγεται από τις συνεντεύξεις που αφορούσαν τα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων είναι η μεγάλη διαφοροποίηση στο πώς εκδηλώνει και 

νοηματοδοτεί το καθένα τις ειδικές συνθήκες διαβίωσης στη νέα χώρα, τη διγλωσσία, 

τη διπολιτισμική ή μη ταύτιση, τις μελλοντικές προσδοκίες, καθώς και το πώς πιστεύει 

ότι το αντιμετωπίζουν τα γηγενή παιδιά.  

 

4.5.3 Ερωτήσεις που απευθύνθηκαν και στις δύο ομάδες παιδιών 

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ερωτήσεις που αφορούν τις φιλικές σχέσεις 

των οικογενειών των δύο ομάδων παιδιών και τις σχέσεις τους εντός και εκτός 

σχολικού χώρου.  

 

4.5.3.1 Κατηγορία: φιλικές σχέσεις 

 

Ερώτηση: Οι φίλοι των γονιών σου, της οικογένειάς σου γενικά, από πού είναι 

συνήθως; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

1. Παιδιά γηγενών 

• ΧΕΕ20(Α’): Ελλάδα 

• ΨΕΕ15(Στ’): Από τη δουλειά τους, Έλληνες 

• ΧΕΕ16(Στ’): Από την Ελλάδα μόνο 

• ΨΕΕ19(Α’): Συνήθως αυτά είναι από Ελλάδα 

• ΨΕΕ10(Ε’): Δεν είναι από χώρες, είναι Έλληνες και Ελληνίδες 

• ΧΕΕ11(Ε’): Μόνο Έλληνες 

 

2. Παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

• ΧΑΧΕ12(Ε’): Από την Αλβανία 

• ΨΑΧΕ14(Στ’): Από την Αλβανία 

• ΨΑΧΕ17(Α’): Και αυτοί κάποιοι από Ελλάδα και είναι και από Αλβανία 
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• ΧΑΧΕ18(Α’): Βασικά οι περισσότεροι είναι από δω, απ’ την Ελλάδα αλλά 

υπάρχουν και παιδιά από την Αλβανία που κάναμε παρέα και όταν ήμασταν 

μικροί 

• ΧΑΧΕ18(Α’): Από την Αλβανία  

• ΨΑΧΕ24(Β’): Οι φίλοι των γονιών μου όλοι Έλληνες 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

1. Παιδιά γηγενών 

• ΧΕΚ7(Στ’): Οι  περισσότεροι εν (είναι) Ελλαδίτες 

• ΨΕΚ5 (Στ’): Ε, Κύπριοι, ένας από το Ιράκ στη δουλειά μόνο, μπορεί να έρτει 

καμιά φορά σπίτι 

 

2. Παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Από διάφορες χώρες (..) από Αρμενία, ας πούμε οι γειτόνοι 

(γείτονες) μας, από πάνω στον 4ο όροφο, είναι από Αρμενία, έχουμε Ρώσους 

φίλους, έχουμε και Κύπριους αλλά εν (δεν) τους ξέρω 

• ΧΑΧΚ3(Ε’): Εγώ είμαι Πόντια. Και εμείς οι Πόντιοι, συμπαθούμε όλους και 

κάνουμε με όλους παρέα ... εν ηξέρω (δεν ξέρω) φίλους της οικογένειάς μου (..) 

Πόντιοι είναι φίλοι μας στην Πάφο και η ξαδέρφη μου 

• ΨΑΧΚ6(Στ’): Από άλλες χώρες όπως Γεωργία, Ελλάδα 

• ΧΑΧΚ8(Στ’):  Γεωργία (με σιγουριά). Ξέρω ότι είναι από τη Γεωργία 

 

Ερώτηση: Εδώ στο σχολείο οι φίλοι σου, από ποιες χώρες είναι; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

1. Παιδιά γηγενών 

• ΨΕΕ10(Ε’): Και από τα δύο. Ο καλύτερός μου φίλος είναι από την Αλβανία 

• ΧΕΕ11(Ε’): Οι φίλες μου είναι όλες από την Ελλάδα και κάποια αγόρια από την 

Αλβανία 

• ΨΕΕ15(Στ’): Από όλα, τα πάντα 

• ΧΕΕ16(Στ’): Συνήθως είναι (..), ε μερικές από την Ελλάδα και μερικές από την 

Αλβανία 

• ΨΕΕ19(Α’): Ε, είναι και από την Ελλάδα, και από, είναι δυο παιδιά από Αλβανία, 

ε, από κει, δεν έχουμε από κάποια άλλη χώρα  
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• ΧΕΕ20(Α’): Και Ελλάδα και Αλβανία 

 

2. Παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

• ΨΑΧΕ17(Α’): Από Ελλάδα, μερικοί φίλοι μου έχουν γονείς από Ιταλία και έχω 

και ένα δίπλα  που είναι από Αλβανία και αυτός 

• ΧΑΧΕ21(Β’): Βασικά εδώ στο σχολείο μας δεν είναι πολλά τα παιδιά που είναι 

από άλλες χώρες, οπότε αναγκαστικά όλοι κάνουν παρέα.  

• ΨΑΧΕ24(Β’): Απ’ την Ελλάδα πιο πολύ 

• ΨΑΧΕ9(Ε’): Ε, ο καλύτερος μου φίλος είναι από την Ελλάδα και δύο φίλοι μου 

είναι από την Αλβανία.  

• ΧΑΧΕ12(Ε’): Ε, απ’ την Αλβανία, απ’ την Ελλάδα, αυτά 

• ΧΑΧΕ13(Στ’): Και από την Ελλάδα και από την Αλβανία 

• ΨΑΧΕ14(Στ’): Ε, απ’ την Ελλάδα και κάποιοι από την Αλβανία 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

1. Παιδιά γηγενών 

• ΧΕΚ2(Ε’): Υπάρχουν Κύπριοι, υπάρχει και από το Ιράν 

• ΨΕΚ4(Ε’): Από το Ιράν, από τη Γεωργία, από τη Ρωσία και από την Κύπρο 

• ΨΕΚ5 (Στ’): Από Ρουμανία, Κύπρο και Αγγλία 

• ΧΕΚ7(ΣΤ): Οι περισσότεροι είναι από Κύπρο, όμως έχει κι άλλους, ας πούμε 

Ελλάδα, Αγγλία 

 

2. Παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Από την Κύπρο (..), έχω διάφορους,  ε όλα τα αγόρια από την τάξη 

είμαστε φίλοι (..) και από άλλες χώρες 

• ΧΑΧΚ3(Ε’): Κύπρια, Περσία  

• ΨΑΧΚ6(Στ’): Οι φίλοι μου είναι (..) οι παραπάνω μου φίλοι είναι που (από) ξένη 

χώρα. Όπως η ξάδερφη μου που είναι φίλη μου είναι από Ελλάδα, είναι οι φίλοι 

μου από Ρωσία, ένας φίλος μου από Ολλανδία, Συρία  

(Ερώτηση: Γιατί δεν κάνεις παρέα με Κύπριους;): Ε, εν λλίο (είναι λίγο) ρατσιστές οι 

Κυπραίοι 

(Ερώτηση: Δηλαδή;): Με περιπαίζουνε συνέχεια (..)  

(Ερώτηση: Τι λένε;): Μεγάλα αυτιά, Ντάμπο, Μίστερ Μπιν.. 

(Ερώτηση: Και τούτο νομίζεις κάμνουν το επειδή είσαι που άλλη χώρα;): Ναι 



 500

 

(Ερώτηση: Λένε δηλαδή άσχημα πράγματα για τα παιδιά που είναι από άλλη χώρα;): Ας 

πούμε επειδή είμαι Πόντιος εγώ λαλούν μου (μου λένε) «ρε είσαι Πόντιος;» «κανονικά 

ρε;» 

• ΧΑΧΚ8(Στ’): Όταν ήμουνα Δ’ τάξη και Γ’ είχα μια κολλητή μου που ήταν από τη 

Ρωσία και εδώ πέρα δεν έχω από άλλη χώρα φίλες, εκτός από την Κύπρο 

 

Ερώτηση: Εκτός του σχολείου, οι φίλοι σου, από πού είναι; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

1. Παιδιά γηγενών 

• ΨΕΕ10(Ε’): Από την Αλβανία, την Ελλάδα 

• ΧΕΕ11(Ε’): Είναι απ’ την Αλβανία και αυτοί, μένουν δίπλα μου και παίζουμε 

• ΨΕΕ15(Στ’): Ε, από τη γειτονιά 

• ΧΕΕ16(Στ’): Μόνο από την Ελλάδα 

• ΨΕΕ19(Α’): Συνήθως αυτά είναι από Ελλάδα, γιατί είναι γύρω γύρω από το 

σπίτι, γείτονες και αυτά, παίζουμε 

• ΧΕΕ20(Α’): Από την Ελλάδα 

 

2. Παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

• ΧΑΧΕ12(Ε’): Απ’ την Ελλάδα 

• ΧΑΧΕ13(Στ’): Και από την Αλβανία 

• ΨΑΧΕ14(Στ’): Απ’ την Ελλάδα, από το παλιό μου σχολείο 

• ΨΑΧΕ17(Α’): Από την Ελλάδα είναι όλοι 

• ΧΑΧΕ18(Α’): Από την Ελλάδα. Έχω και φίλους από την Αλβανία 

• ΧΑΧΕ21(Β’): Δεν έχω φίλους ιδιαίτερα 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

1. Παιδιά γηγενών 

• ΨΕΚ4(Ε’): Έχω φίλους πολλούς από την Κύπρο και έχω φίλους πολλούς από 

άλλες χώρες.  

• ΨΕΚ5 (Στ’): Παραπάνω εν(είναι) Κύπριοι  

• ΧΕΚ7(ΣΤ): Με Κύπριους 

• ΧΕΚ2(Ε’): Δεν έχω άλλους μόνο από το σχολείο 
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2. Παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Ναι τα απογεύματα, κατεβαίνω, έχουμε ένα πάρκο εκεί, έχει και πιο 

μεγάλους, εκεί είναι από Περσία, Βουλγαρία.. 

• ΧΑΧΚ3(Ε’): Συχνά είμαι στο σπίτι και διαβάζω, μετά έχει δύο Ρωσίδες εκεί στην 

αυλή μου και είμαστε εκεί 

• ΨΑΧΚ6(Στ’): Εν (δεν) έχω ελεύθερο χρόνο, δε βγαίνω καθόλου τα απογεύματα. 

Μερικές φορές πάω με τον ξάδελφό μου, γιατί τα απογεύματα έχω αγγλικά, έχω 

χορό 

• ΧΑΧΚ8(Στ’):  Έχω μια φίλη μου που είναι Πόντια, κι εγώ είμαι Πόντια, είναι 

από τη Γεωργία, και έχω μια φίλη μου που είναι και αυτή Ρωσίδα. Έχει και 

αγόρια εκεί πέρα, και αυτοί είναι Πόντιοι. 

 

Ερώτηση (Η ερώτηση αυτή απευθύνθηκε μόνο στα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων): Οι πιο κοντινοί σου φίλοι, αυτοί που τους έχεις πιο πολλή 

εμπιστοσύνη, από πού είναι; Γιατί; Για ποια θέματα τους μιλάς; (ή η ερώτηση 

τέθηκε ως: Με ποιους φίλους σου νιώθεις πιο άνετα;) 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

• ΨΑΧΕ9(Ε’): Και με τους δύο. Πιο πολύ λέω τα μυστικά μου με τον καλύτερο μου 

φίλο που είναι απ’ την Ελλάδα.  

• ΧΕΕ11(Ε’): Ε, τους φίλους μου που είναι Έλληνες 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Ε, δεν ξέρω. Σε μερικούς έχω εμπιστοσύνη από αυτή τη χώρα,, την 

Κύπρο, και σε μερικούς από τη δική μου τη χώρα ...  

(Ακολουθεί η ερώτηση: Γιατί;) Επειδή είναι από τη δική μου τη χώρα γι’ αυτό.  

(Μετά ακολουθεί η ερώτηση: Για ποια θέματα ας πούμε τους μιλάς):  Ας πούμε αν 

κάποια φορά θέλω να πω μια λέξη στα ελληνική λαλώ (λέω) τη λέξη στη χώρα μου, στα 

ρώσικα ας πούμε.  

• ΧΑΧΚ3(Ε’): Η Ρωσίδα, η Πόντια δηλαδή, ε, λέω τα μυστικά μου σ’ εκείνη και 

δεν με καρφώνει, δεν τα λέει στους άλλους 

• ΨΑΧΚ6(Στ’): Ε, εμπιστεύομαι την ξαδέρφη μου, ε, τους φίλους μου στην ίδια 

χώρα μαζί μου 

(Ερώτηση: Γιατί;): Επειδή νιώθω πιο μεγάλη ασφάλεια μαζί τους, είναι πιο καλοί 
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(Ερώτηση: Τι σε κάνει να μη νιώθεις ασφάλεια με αυτούς που είναι από Κύπρο;): Ότι 

οι Κυπραίοι εν (δεν) τους ξέρω καλά, βάλλουν (βάζουν) συνέχεια κροτίδες όπως 

μαθαίνουμε, στη χώρα μου δεν υπάρχουν έτσι πράματα, δε μ’ αρέσουν αυτά 

• ΧΑΧΚ8(Στ’): Τα παιδιά που είναι από τη Ρωσία (..) Επειδή, ε, παράδειγμα, άμα 

δεν ξέρω καλά ελληνικά, με βοηθάνε οι Ρώσοι φίλοι μου, και μιλάμε 

 

4.5.3.1.1 Σχολιασμός συνεντεύξεων κατηγορίας «Φιλικές σχέσεις» 

 

Η πρώτη ερώτηση της κατηγορίας αυτής αφορούσε τις φιλικές σχέσεις και τις 

κοινωνικές επαφές που έχουν οι οικογένειες γενικότερα των γηγενών παιδιών και των 

παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. Οι απαντήσεις των δύο ομάδων παιδιών σε 

αυτή την ερώτηση επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων, όπου 

σημειώθηκε ότι οι οικογένειες των γηγενών παιδιών δε συναναστρέφονται στις 

κοινωνικές τους επαφές άτομα από άλλες χώρες, εκτός αν το επιβάλλουν 

επαγγελματικοί λόγοι. Αυτό ίσως να σημαίνει τη θέληση για επίδειξη κοινωνικής 

απόστασης προς τα άτομα αυτά985 ή ακόμα τη μη αναγνώριση της κοινωνικής ένταξής 

τους.  

Από την άλλη, τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες δηλώνουν ότι οι 

φίλοι των γονιών τους κατάγονται συνήθως από την ίδια χώρα, δηλαδή τη χώρα 

καταγωγής τους. Οι συναναστροφές στο πλαίσιο των γενικότερων κοινωνικών επαφών 

τους, ίσως γίνονται μόνο με ομοπάτριδές τους λόγω της απόρριψης από τα άτομα της 

πλειοψηφίας986,987. 

Η επόμενη ερώτηση της κατηγορίας αφορά τις φιλικές σχέσεις των δύο ομάδων 

παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. Στην ερώτηση αυτή παρατηρήθηκε ότι και οι δύο 

ομάδες παιδιών (παιδιά γηγενών και παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων) 

συναναστρέφονται η μία την άλλη, ίσως λόγω και της αναγκαστικής συνύπαρξης στο 

χώρο αυτό. Αυτό που σημειώνεται σε αυτό το σημείο, αφορά τις απαντήσεις των 

παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στην Κύπρο.  

Κάποια από τα παιδιά αυτά στην Κύπρο, δήλωσαν να είναι επιφυλακτικά ή να μη 

θέλουν να συναναστρέφονται τα γηγενή παιδιά λόγω του ότι τα ίδια ή κάποια άλλα 

έχουν υποστεί ρατσιστικές συμπεριφορές από μέρους των γηγενών παιδιών:  

 
985 Kosic, A., & Triandafyllidou, A. (2003). Albanian immigrants in Italy: migration plans, coping strategies and identity issues. 
Journal of Ethnic and Migration Studies, 29, (6), 997-1014. 
986 Κασιμάτη, Κ. (2006). Η Ένταξη των Αλβανών Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία (Από Διηγήσεις Αλβανών και Ελλήνων). 
Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, Δ. (2006) (Επιμ.). Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. 
Αθήνα: Gutenberg, σσ. 353-411 
987 Kosic, A., & Triandafyllidou, A. (2003). Albanian immigrants in Italy: migration plans, coping strategies and identity issues. 
Journal of Ethnic and Migration Studies, 29, (6), 997-1014. 
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ΨΑΧΚ6(Στ’): Οι φίλοι μου είναι (..) οι παραπάνω μου φίλοι είναι που (από) ξένη χώρα. 

Όπως η ξάδερφη μου που είναι φίλη μου είναι από Ελλάδα, είναι οι φίλοι μου από 

Ρωσία, ένας φίλος μου από Ολλανδία, Συρία  

(Ερώτηση: Γιατί δεν κάνεις παρέα με Κύπριους;): Ε, εν λλίο (είναι λίγο) ρατσιστές οι 

Κυπραίοι 

(Ερώτηση: Δηλαδή;): Με περιπαίζουνε συνέχεια (..)  

(Ερώτηση: Τι λένε;): Μεγάλα αυτιά, Ντάμπο, Μίστερ Μπιν.. 

(Ερώτηση: Και τούτο νομίζεις κάμνουν το επειδή είσαι που άλλη χώρα;): Ναι 

(Ερώτηση: Λένε δηλαδή άσχημα πράγματα για τα παιδιά που είναι από άλλη χώρα;): Ας 

πούμε επειδή είμαι Πόντιος εγώ λαλούν μου (μου λένε) «ρε είσαι Πόντιος;» «κανονικά 

ρε;» 

Το φαινόμενο της μετανάστευσης για την Ελλάδα έχει ξεκινήσει από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990988,989, ενώ στην Κύπρο γύρω στις αρχές του 2000. Αυτή η διαφορά 

ίσως να εξηγεί την πιο έντονη στερεοτυπική αντίληψη που παρουσιάζονται να έχουν 

γηγενή παιδιά στην Κύπρο σε σχέση με τα γηγενή παιδιά στην Ελλάδα. Τα γηγενή 

παιδιά στην Ελλάδα  ίσως έχουν εξοικειωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό με την ύπαρξη 

παιδιών με άλλες καταγωγές στα σχολεία. Βέβαια, στα αποτελέσματα των 

ερωτηματολογίων που αφορούσαν τη στάση των γηγενών παιδιών προς τα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, η Ελλάδα και η Κύπρος δεν παρουσίασαν μεγάλη 

διαφορά.  

Η τρίτη ερώτηση στην κατηγορία αυτή αφορά τις φιλικές επαφές των παιδιών εκτός 

του σχολικού χώρου. Τα γηγενή παιδιά και στην Ελλάδα και στην Κύπρο δήλωσαν να 

κάνουν παρέα εκτός σχολείου με παιδιά της γειτονιάς τους οπότε κάποιες φορές 

περιλαμβάνονται στις φιλικές τους σχέσεις εκτός σχολείου και παιδιά από άλλες χώρες. 

Τα περισσότερα όμως παιδιά δήλωσαν να κάνουν παρέα εκτός σχολείου μόνο με 

γηγενή παιδιά.  

Όσον αφορά τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, στην ερώτηση αυτή, 

παρατηρούνται διαφορές στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Τα παιδιά στην Ελλάδα, 

δήλωσαν να κάνουν παρέα και με παιδιά από τις χώρες καταγωγής εκτός σχολείου, 

αλλά και με γηγενή παιδιά. Τα παιδιά στην Κύπρο δήλωσαν να κάνουν παρέα εκτός 

σχολείου μόνο με παιδιά από άλλες χώρες. Αυτή η παρατήρηση ενισχύει την 

 
988 Γεωργογιάννης, Π. (2008). Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πολιτισμικές και γλωσσικές μειονότητες στην Ελλάδα. Στο 
Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 195-
209, σ. 197 
989 Μαρβάκης, Α., Παρσανόγλου, Δ. & Παύλου, Μ. (2001)(Επιμ). Μετανάστες Στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 
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προηγούμενη διαπίστωση ότι κάποια  παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στην 

Κύπρο δεν θέλουν να συναναστρέφονται με γηγενή παιδιά, λόγω της στερεοτυπικής 

αντιμετώπισής τους από αυτά.  

Η επόμενη ερώτηση της κατηγορίας αυτής τέθηκε μόνο στα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες.  Ζητήθηκε να δηλώσουν σε ποιους από τους φίλους τους έχουν 

περισσότερη εμπιστοσύνη.  Τα παιδιά στην Ελλάδα δήλωσαν ότι έχουν εμπιστοσύνη 

στα παιδιά και των δύο χωρών, ενώ τα παιδιά στην Κύπρο δήλωσαν να έχουν 

εμπιστοσύνη αποκλειστικά στα παιδιά με την ίδια καταγωγή: 

ΨΑΧΚ1(Ε’): Ε, δεν ξέρω. Σε μερικούς έχω εμπιστοσύνη από αυτή τη χώρα, την Κύπρο, 

και σε μερικούς από τη δική μου τη χώρα (να σχολιάσω το δική μου)...  

(Ακολουθεί η ερώτηση: Γιατί;) Επειδή είναι από τη δική μου τη χώρα γι’ αυτό.  

 ΧΑΧΚ3(Ε’): Η Ρωσίδα, η Πόντια δηλαδή, ε, λέω τα μυστικά μου σ’ εκείνη και δεν με 

καρφώνει, δεν τα λέει στους άλλους 

ΨΑΧΚ6(Στ’): Ε, εμπιστεύομαι την ξαδέρφη μου, ε, τους φίλους μου στην ίδια χώρα μαζί 

μου 

(Ερώτηση: Γιατί;): Επειδή νιώθω πιο μεγάλη ασφάλεια μαζί τους, είναι πιο καλοί 

(Ερώτηση: Τι σε κάνει να μη νιώθεις ασφάλεια με αυτούς που είναι από Κύπρο;): Ότι 

οι Κυπραίοι εν (δεν) τους ξέρω καλά, βάλλουν συνέχεια κροτίδες όπως μαθαίνουμε, στη 

χώρα μου δεν υπάρχουν έτσι πράματα, δε μ’ αρέσουν αυτά 

ΧΑΧΚ8(Στ’): Τα παιδιά που είναι από τη Ρωσία (..) Επειδή, ε, παράδειγμα, άμα δεν 

ξέρω καλά ελληνικά, με βοηθάνε οι Ρώσοι φίλοι μου, και μιλάμε 

 

Και σε αυτή την ερώτηση εντοπίζεται η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις 

αντιλήψεις των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων από την Ελλάδα και των 

παιδιών αυτών από την Κύπρο, ως προς το πώς προσλαμβάνουν τη συμπεριφορά των 

γηγενών παιδιών προς αυτά.  

Συγκεκριμένα, τα παιδιά στην Ελλάδα δήλωσαν να έχουν εμπιστοσύνη και στα 

γηγενή παιδιά, ενώ στην Κύπρο κανένα παιδί δε δήλωσε να εμπιστεύεται τα γηγενή 

παιδιά. Ίσως αυτό συμβαίνει επειδή το φαινόμενο της μετανάστευσης στην Κύπρο είναι 

πολύ πιο πρόσφατο απ’ ότι στην Ελλάδα, και ίσως τα γηγενή παιδιά αλλά και τα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στην Κύπρο δεν έχουν ακόμα βρει τον τρόπο να 

διαπραγματεύονται με πιο ομαλό τρόπο τη συνύπαρξή τους.  

Ένα άλλο στοιχείο που εξάγεται από την ερώτηση αυτή είναι ότι τα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στην Κύπρο, στις απαντήσεις τους, χρησιμοποίησαν 

έντονα το διαχωριστικό μοτίβο «εμείς - αυτοί», διαχωρίζοντας τους εαυτούς τους και τη 
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χώρα τους από τη χώρα υποδοχής και την ομάδα των γηγενών παιδιών (από αυτή τη 

χώρα, από τη δική μου τη χώρα, στη χώρα...). 

 

4.5.3.2 Κατηγορία: προσδιορισμός καταγωγής 

 

Στην κατηγορία αυτή περιλήφθηκε ερώτηση προς τις δύο ομάδες παιδιών σε Ελλάδα 

και Κύπρο αναφορικά με το τι θεωρούν ότι σημαίνει να είναι κάποιος Έλληνας / 

Κύπριος και τι σημαίνει να είναι κάτι άλλο.  

 

Ερώτηση: Τι σημαίνει να είναι κάποιος Έλληνας / Κύπριος και τι (ανάλογα με την 

καταγωγή); 

 

 Συνεντεύξεις Ελλάδας 

1. Παιδιά γηγενών  

• ΨΕΕ10(Ε’): Γενικά τον καταλαβαίνεις  από τη συμπεριφορά του και από τη 

φάτσα του,  τη μούρη του  

(Ερώτηση: Για τη συμπεριφορά, τι εννοείς;): Φαίνεται ας πούμε λίγο πιο καλά, πιο 

έντονα (..) οι Αλβανοί μιλούνε αλβανικά και τότε τους καταλαβαίνω εγώ ποιοι είναι ή 

όχι, τους βλέπω και απ’ τη φάτσα τους 

(Ερώτηση: Δηλαδή, τι έχει που σε κάνει να τους ξεχωρίζεις;): Αυτών το πρόσωπο είναι 

λίγο άγριο ενώ των Ελλήνων είναι μαλακό. Και αν φοράνε για παράδειγμα ένα σημάδι 

της Αλβανίας και κάτι τέτοια.  Μερικοί φοράνε στην μπλούζα τους σχέδια της Αλβανίας 

επάνω 

• ΧΕΕ11(Ε’): Σημαίνει (..) εντάξει δεν είναι κάποια διαφορά, είναι (..) πολύ πιο 

όμορφος και τον καταλαβαίνεις και απ’ τη γλώσσα πως μιλάει καλά. Ενώ αν 

κάποιος είναι Αλβανός, τον καταλαβαίνεις άμα σου πει ένα γεια, γιατί κάπως 

είναι περίεργη η γλώσσα του είναι κάπως, αλλιώς 

• ΨΕΕ15(Στ’):  Οι Έλληνες είναι πιο (..) συμπεριφέρονται πιο καλά, δε λένε τόσο 

εύκολα τα προσωπικά τους είναι πιο κλειστοί. Ενώ ας πούμε οι Αλβανοί, 

εκφράζουνε πιο εύκολα τη γνώμη τους 

• ΧΕΕ16(Στ’): Η θρησκεία, η γλώσσα, τα ήθη τα έθιμα, αυτά ... Μπορεί τα ρούχα. 

Οι Έλληνες φοράνε πιο (..) διαφορετικά ρούχα, πιο ωραία 

• ΨΕΕ19(Α’): Μπορεί να μιλάει καλύτερα την ελληνική γλώσσα, ε, να ξέρει 

περισσότερα για τη χώρα του, αυτά 
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(Ερώτηση: Να είναι κάποιος κάτι άλλο; Ας πούμε Αλβανός;): Ε μπορεί να ξέρει κάποια,  

ε, αυτά που είπα προηγουμένως στην Αλβανία, να έχουν άλλες ασχολίες, να τους αρέσουν 

άλλα πράγματα 

• ΧΕΕ20(Α’): Ότι γεννήθηκε στην Ελλάδα, μένει στην Ελλάδα και ότι τηρεί κάποιες 

παραδόσεις οι οποίες είναι ελληνικές 

(Ερώτηση: Δηλαδή κάποιος που δεν είναι Έλληνας, τι χαρακτηριστικά έχει;): Δεν έχει 

γεννηθεί στην Ελλάδα και τηρεί δικά του έθιμα και παραδόσεις 

(Ερώτηση: Δηλαδή κάποιο παιδί που δε γεννήθηκε στην Ελλάδα και ζει εδώ και 

σκέφτεται να ζήσει για πολλά χρόνια είναι Έλληνας;): Άμα ζήσει πολλά χρόνια και 

συνηθίσει, θα γίνει Έλληνας 

(Ερώτηση: Τι θα τον κάνει να γίνει Έλληνας;): Η καθημερινή ζωή και ότι θα μένει στην 

Ελλάδα 

• ΨΕΕ22(Β’): ... Το μόνο που πιστεύω από άλλες χώρες είναι ότι μόνο η θρησκεία 

είναι διαφορετική, που στο χαρακτήρα ενός ανθρώπου δεν παίζει ρόλο 

(Ερώτηση: Ενώ η γλώσσα;): Α, ναι και η γλώσσα. Αλλά συνήθως αυτοί που έρχονται 

Ελλάδα μιλάνε τη γλώσσα, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας 

 

2. Παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

• ΨΑΧΕ9(Ε’): Ότι στην Αλβανία μιλάνε ξένη γλώσσα, ότι μιλάνε άλλη γλώσσα  

• ΧΑΧΕ12(Ε’): Οι Έλληνες συμπεριφέρονται σαν να την έχουν δική τους τη χώρα, 

ενώ οι Αλβανοί σαν να έχουν έρθει σε άλλη χώρα   

(Ερώτηση: Τι κάνουν δηλαδή που το δείχνει αυτό;): Αδιαφορία 

• ΨΑΧΕ17(Α’):  Δεν ξεχωρίζει 

• ΧΑΧΕ18(Α’):  Βασικά εγώ νομίζω ότι όλοι ίδιοι είμαστε. Δεν ξεχωρίζουμε απ’ 

τη χώρα τι είμαστε, ξεχωρίζουμε απ’ το χαρακτήρα, αν είμαστε κακοί ή καλοί. 

Αυτό νομίζω. Εντάξει, Ελληνίδα είναι ότι είμαι εδώ, εδώ είναι το σχολείο μου, οι 

φίλοι μου, αυτά περισσότερο (..) και η οικογένειά μου είναι εδώ 

• ΧΑΧΕ21(Β’): Ε, δε νομίζω ότι υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές γιατί όλοι 

άνθρωποι είναι, οπότε δεν υπάρχουν διαφορές. Απλά είναι το θέμα πού ζεις, με 

ποια νοοτροπία έτσι μεγάλωσες, ποια ιστορία έμαθες  

(Ερώτηση: Η νοοτροπία δηλαδή;): Δεν έχουνε ιδιαίτερες αποκλίσεις, θα έλεγα ότι ε,  έχει 

(..) Βασικά είναι το τι μαθαίνουμε στο σχολείο. Αν μαθαίνουμε ότι (..) την ιστορία των 

Ελλήνων κι αυτά είναι το ότι μπαίνουμε στα πράγματα μέσα, λίγο περισσότερο ενώ κάτι 

άλλο το έχουνε, εντάξει βρε παιδί μου, λίγο πιο ακουστά και δεν το έχουνε ζήσει.  
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• ΨΑΧΕ24(Β’): (Ερώτηση: Δηλαδή, τι είναι να είναι κάποιος Έλληνας που σε 

κάνει να νιώθεις ότι είσαι και εσύ Έλληνας;): Δεν ξέρω,  μ’ αρέσουν πιο πολύ οι 

Έλληνες 

(Ερώτηση: Τι έχουν οι Αλβανοί που σε κάνει να μην σου αρέσουν;): Πολλά και 

διάφορα 

(Ερώτηση: Δηλαδή;): Ε, η γλώσσα δε μου αρέσει 

(Ερώτηση: Επειδή σε δυσκολεύει, γι’ αυτό;): Όχι,  όπως ακούγεται και είναι δύσκολο να 

τη μάθεις. Δε μ’ αρέσουνε γενικά, δε μ’ αρέσει γενικά η Αλβανία. Προτιμώ την Ελλάδα 

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

1. Παιδιά γηγενών 

• ΨΕΚ4(Ε’): Κύπριος (..) ε δεν ξέρω (..) όπως μιλώ, έχουμε έθιμα διαφορετικά 

(Ακολουθεί ερώτηση: Σαν ποια;): Να κάμνουμε (κάνουμε) τη Λαμπρατζιά, τούτο μόνο 

στην Κύπρο το κάμνουμε και να κάνουμε κάποια φαγητά, όπως τη σεφταλιά 

(Ακολουθεί ερώτηση: Ας πούμε, τι είναι να είναι κανείς κάτι άλλο, όπως για  

παράδειγμα Ιρανός;): Μπορεί το χρώμα του να είναι λίγο διαφορετικό, μπορεί να έχει 

διαφορετικές συνήθειες, να μη μιλά καλά τα ελληνικά, τούτα (..) από την τάξη μου μια 

κοπέλα φορά συνέχεια μαντήλι, έχει το χαρακτηριστικό τούτο και πολλές Πέρσες φορούσι 

(φοράνε) (..) ο φίλος μου, εν (δεν) έχει κάποιο χαρακτηριστικό που να τον ξεχωρίζει 

(Ακολουθεί ερώτηση: Κάποιος για παράδειγμα που είναι Γεωργιανός;): Ε, τα ίδια (..) 

μπορεί να μην ξέρει τίποτα ελληνικά και να μην τα μιλά καλά 

Ακολουθεί η ερώτηση: Πώς μοιάζει; Φαίνεται διαφορετικός;): Ε, μερικοί… είναι πιο  

άσπροι 

• ΨΕΚ5 (Στ’): Ε, ας πούμε από τη γλώσσα που μιλάμε, από τα πράγματα που κάνει, 

από τις χειρονομίες (..) 

(Ακολουθεί η ερώτηση: Δηλαδή;): Ας πούμε οι παραπάνω που βλέπω εγώ κάμνουσι 

(κάνουν) κακά πράγματα. Ας πούμε φωνάζουν, κοροϊδεύουν (..) 

(Ακολουθεί ερώτηση: Αυτό το κάνουν για τα παιδιά από άλλες χώρες;): Ναι 

(Ακολουθεί ερώτηση: Για παράδειγμα;): Ας πούμε λένε «ποια είναι η θρησκεία σου , 

«ποιος εν (είναι) ο Θεός σου», και (..) 

(Ακολουθεί ερώτηση: Τι είναι να είναι κάποιος όχι Κύπριος; Πώς το καταλαβαίνεις;): 

Ας πούμε μπορεί να είναι διαφορετικό το χρώμα του, να ψάχνει δουλειά, ε. (..) βλέπω το 

πρόσωπό του, αν δουλεύει, αν έχει καλούς φίλους 

• ΧΕΚ7(Στ’): Το φαΐ, το ότι είναι φιλόξενοι μερικές φορές, εξαρτάται βέβαια από 

τον τύπο του χαρακτήρα που θα βρεθούν μπροστά τους,  ε, αυτά 
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(Ερώτηση: Τι σημαίνει να είναι κάποιος όχι Κύπριος; Καταλαβαίνεις κάποιον αν δεν 

είναι Κύπριος και από πού το καταλαβαίνεις;): Που (από) την εμφάνιση και που (από) τη 

γλώσσα 

(Ερώτηση: Από την εμφάνιση τι εννοείς;): Εννοώ ας πούμε ή με τα ρούχα, ή με το 

πρόσωπό τους … 

(Ερώτηση: Ας πούμε αν κάποιος είναι από Περσία, πώς το καταλαβαίνεις;): Εν (είναι) 

πιο σκούρο το χρώμα του, μπορεί να φορά κάποια στολή.. 

(Ερώτηση: Υπάρχουν διαφορές στη συμπεριφορά;): Μπορεί ας πούμε να είναι αλλιώς 

συνηθισμένοι εκείνοι ενώ εμείς αλλιώς… και να μην ξέρουν πώς συμπεριφερόμαστε εμείς 

εδώ 

(Ερώτηση: Για παράδειγμα;): Μερικές φορές όταν σε πειράζει κάποιος, εμείς το 

παίρνουμε άσχημα, ενώ εκείνοι το κάνουν για παιχνίδι απλά, για πλάκα ε, και που ας 

πούμε σε κυνηγάνε, αλλά μόνο για παιχνίδι. Οι Κύπριοι, συνήθως το παίρνουν βαριά 

• ΧΕΚ2(Ε’): Να είναι παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο, ζουν σε χωριά της 

Κύπρου, διατηρούν τα ήθη και τα έθιμα, γλώσσα… 

(Κάποιος που είναι από άλλη χώρα, για παράδειγμα κάποιος που είναι από το Ιράν, τι 

σε κάνει να το καταλάβεις ότι δεν είναι Κύπριος;): Έθιμα που δεν τα έχουμε εμείς στην 

Κύπρο, φαγητά, ας πούμε τα Χριστούγεννα, τη μέρα έχουν μια γιορτή η οποία στρώνουν 

ένα χαλί κάτω και προσεύχονται  

(Τα παιδιά από τη Γεωργία τι διαφορετικό νομίζεις έχουν;): Τα φαγητά, έχουν φαγητά 

που είναι διαφορετικά από μας. 

 

2. Παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Οι Ρώσοι ας πούμε στα έθιμα κάνουν κάτι άλλο. Όπως ας πούμε το 

Πάσχα στη Γεωργία, παίρνουν τα αβγά τους ας πούμε 2-3 μικροί σε ένα βουνάκι 

και κατρακυλούν ή και στα παλιά τα χρόνια δεν είχαν πολύ φαί και 2-3 αβγά είχαν 

στην οικογένεια και όποιος δεν έσπαζε το αβγό έπαιρνε όλα τα άλλα. Στην Κύπρο 

δε γίνεται τέτοιο πράγμα 

(Ακολουθεί η ερώτηση: στη συμπεριφορά υπάρχουν κάποιες διαφορές;): Ε ναι, έχουν. 

Ο Ρώσος έχει ξανθά μαλλιά, άλλα μάτια πιο έτσι άσπρος (..) Δεν ξέρω, το ντύσιμο μπορεί 

(..) η γλώσσα 

• ΧΑΧΚ3(Ε’): Νομίζω οι Πόντιοι είναι πιο έξυπνοι γιατί έχει ανέκδοτα με τους 

Πόντιους και ας πούμε έχει ένα αγόρι στην τάξη μου κάνει το τραγούδι «ο 

Πόντιος ο έξυπνος ο γοητευτικός» (..) μερικοί Πόντιοι είναι ψηλοί, οι γυναίκες 
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είναι κοντές συνήθως και τι να σας πω (..) μερικοί είναι ξανθοί, όχι τα μαλλιά 

τους αλλά το δέρμα τους και μερικοί Κύπριοι άντρες είναι μαύρο το δέρμα τους 

• ΨΑΧΚ6(Στ’): Άμα είναι κάποιος Κύπριος, νομίζει είναι το κέντρο του κόσμου. 

Άμα είσαι Ρώσος νομίζεις ότι όλοι φαίνονται κακοί. Άμα είσαι Γεωργιανός, 

νομίζεις ότι, εν (δεν) νομίζεις ότι είσαι το κέντρο του κόσμου, αλλά είσαι καλός 

άνθρωπος γιατί χαιρετάς τον άλλο, το γείτονά σου χαιρετάς τον, καλημέρα, τι 

κάνεις είσαι καλά; Οι Κυπραίοι είναι μόνο, βγαίνουν έξω, καλημέεραα!!! (το λέει 

με τρόπο που θέλει να δείξει ότι το κάνουν με το ζόρι)  

• ΧΑΧΚ8(Στ’): Δεν ξέρω (..) να μιλά καλά, να συμπεριφέρεται καλά (..) επειδή έχω 

μια φίλη μου που είναι πάρα πολύ καλή. Αν του μιλήσω, θα καταλάβω αν ξέρει 

καλά κυπριακά, ή δεν ξέρει 

(Ερώτηση: Να είναι κάποιος Ρώσος, ή Γεωργιανός;): Γεωργιανούς εγώ δεν τους 

καταλαβαίνω (..) τους Ρώσους ξέρω πάντα ότι έχουνε ξανθά μαλλιά. Δεν υπάρχει 

κανένας να έχει μαύρα.  

 

4.5.3.2.1 Σχολιασμός συνεντεύξεων της κατηγορίας «Προσδιορισμός καταγωγής» 

 

Στην κατηγορία αυτή παρατηρείται ποικιλία απαντήσεων και προσδιορισμών και 

από τα γηγενή παιδιά, αλλά και από τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων και 

στις δύο χώρες.  

Τα γηγενή παιδιά στην Ελλάδα και την Κύπρο παρουσίασαν ποικιλία απαντήσεων 

όσον αφορά τα χαρακτηριστικά κάποιου που είναι γηγενής κάτοικος της χώρας τους. 

Κάποια θεωρούν ότι κάποιος είναι γηγενής, βασιζόμενα στα εξωτερικά χαρακτηριστικά 

του: 

ΨΕΕ10(Ε’): Γενικά τον καταλαβαίνεις  από τη συμπεριφορά του και από τη φάτσα του,  

τη μούρη του  

(Ερώτηση: Για τη συμπεριφορά, τι εννοείς;): Φαίνεται ας πούμε λίγο πιο καλά, πιο 

έντονα (..) ...  το πρόσωπο  των Ελλήνων είναι μαλακό 

ΧΕΕ11(Ε’): ... είναι (..) πολύ πιο όμορφος 

 

Άλλα παιδιά προσδιορίζουν αν κάποιος αποτελεί γηγενή κάτοικο ανάλογα με το αν 

μιλά καλά την ελληνική γλώσσα: 

ΧΕΕ11(Ε’): ... και τον καταλαβαίνεις και απ’ τη γλώσσα πως μιλάει καλά 

ΨΕΕ19(Α’): Μπορεί να μιλάει καλύτερα την ελληνική γλώσσα, ε, να ξέρει περισσότερα 

για τη χώρα του, αυτά 
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ΨΕΚ5 (Στ’): Ε, ας πούμε από τη γλώσσα που μιλάμε...  

ΧΕΚ2(Ε’): ... γλώσσα … 

 

Μερικά παιδιά προσδιορίζουν την ελληνική ή την ελληνοκυπριακή καταγωγή 

ανάλογα με το αν τηρούνται ή όχι κάποια ήθη και έθιμα: 

ΧΕΕ16(Στ’): Η θρησκεία, η γλώσσα, τα ήθη τα έθιμα, αυτά ... 

ΧΕΕ20(Α’): Ότι γεννήθηκε στην Ελλάδα, μένει στην Ελλάδα και ότι τηρεί κάποιες 

παραδόσεις οι οποίες είναι ελληνικές 

ΨΕΚ4(Ε’): Κύπριος (..) ε δεν ξέρω (..) όπως μιλώ, έχουμε έθιμα διαφορετικά 

(Ακολουθεί ερώτηση: Σαν ποια;): Να κάμνουμε τη Λαμπρατζιά, τούτο μόνο στην Κύπρο 

το κάμνουμε και να κάνουμε κάποια φαγητά, όπως τη σεφταλιά 

ΧΕΚ7(Στ’): Το φαΐ, το ότι είναι φιλόξενοι μερικές φορές, εξαρτάται βέβαια από τον τύπο 

του χαρακτήρα που θα βρεθούν μπροστά τους,  ε, αυτά 

ΧΕΚ2(Ε’): Να είναι παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο, ζουν σε χωριά της Κύπρου, 

διατηρούν τα ήθη και τα έθιμα, γλώσσα… 

 

Υπάρχουν και παιδιά που προσδιορίζουν την καταγωγή ανάλογα με την ενδυμασία: 

ΧΕΕ16(Στ’): ... Μπορεί τα ρούχα. Οι Έλληνες φοράνε πιο (..) διαφορετικά ρούχα, πιο 

ωραία...  

 

Τέλος, κάποια παιδιά προσδιορίζουν αν κάποιος είναι γηγενής ανάλογα με τη 

συμπεριφορά που επιδεικνύει: 

ΨΕΕ15(Στ’):  Οι Έλληνες είναι πιο (..) συμπεριφέρονται πιο καλά, δε λένε τόσο εύκολα 

τα προσωπικά τους είναι πιο κλειστοί 

ΨΕΚ5 (Στ’): Ε, ας πούμε από τη γλώσσα που μιλάμε, από τα πράγματα που κάνει, από τις 

χειρονομίες (..) 

(Ακολουθεί η ερώτηση: Δηλαδή;): Ας πούμε οι παραπάνω που βλέπω εγώ κάμνουσι 

(κάνουν) κακά πράγματα. Ας πούμε φωνάζουν, κοροϊδεύουν (..) 

(Ακολουθεί ερώτηση: Αυτό το κάνουν για τα παιδιά από άλλες χώρες;): Ναι 

(Ακολουθεί ερώτηση: Για παράδειγμα;): Ας πούμε λένε «ποια είναι η θρησκεία σου, 

«ποιος εν (είναι) ο Θεός σου», και (..) 

 

Εξετάζοντας όλες τις περιπτώσεις των απαντήσεων που έδωσαν τα γηγενή παιδιά, 

εξάγεται ότι γηγενής θεωρείται κάποιος που μιλά καλά την ελληνική γλώσσα, ντύνεται 
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με πιο ωραίο τρόπο από τα υπόλοιπα μη γηγενή παιδιά, έχει ωραιότερη εξωτερική 

εμφάνιση και τηρεί κάποια έθιμα της χώρας του (Ελλάδας ή Κύπρου).  

Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η πλειοψηφία καθορίζει το τι είναι 

διαφορετικότητα με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, φαίνεται ότι το 

διαφορετικό θα ορίζεται με βάση αυτές τις κατηγορίες.  

Επιπρόσθετα, από τις δηλώσεις των γηγενών παιδιών στην Ελλάδα και στην Κύπρο 

φαίνεται να υπάρχει η προσπάθεια υποβάθμισης της ομάδας των παιδιών πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων προς όφελος της δικής τους ομάδας, ώστε να επιβεβαιώνεται η 

ανωτερότητά της990.  Το στοιχείο αυτό δείχνει ακόμα, ότι τα άτομα της πλειοψηφίας 

αποτελούν «το δυνατό» μέλος στη διαπολιτισμική επικοινωνία με τα άτομα πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων, και άρα θέλουν να ελέγχουν τη «μονομερή διαχείριση των 

ορίων για απόσταση και εγγύτητα καθώς και τον προσδιορισμό των ρόλων991». 

 Ακόμη, το σχόλιο ενός παιδιού στην Κύπρο ότι γηγενής Κύπριος είναι κάποιος που 

δείχνει άσχημη συμπεριφορά απέναντι σε άτομα από άλλες χώρες δηλώνει το μέγεθος 

των προκαταλήψεων απέναντι στις ομάδες παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες από μέρους των γηγενών. Πρόσθετα, όλα τα σχόλια όλων των παιδιών στην 

Ελλάδα και στην Κύπρο, ίσως είναι ενδεικτικά της μη αναγνώρισης της κοινωνικής 

ένταξης των ατόμων από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες και τη μη υπέρβαση των 

προκαταλήψεων992. 

Όλα αυτά τα στοιχεία ως προς την ύπαρξη προκαταλήψεων και υποτίμησης της 

ομάδας των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες για ανάδειξη της 

ανωτερότητας της οικείας ομάδας των γηγενών, εντοπίζονται και στις απόψεις των 

γηγενών παιδιών ως προς το τι σημαίνει να είναι κανείς κάτι άλλο (μιας άλλης 

καταγωγής):  

ΨΕΕ10(Ε’): ... οι Αλβανοί μιλούνε αλβανικά και τότε τους καταλαβαίνω εγώ ποιοι είναι 

ή όχι, τους βλέπω και απ’ τη φάτσα τους 

(Ερώτηση: Δηλαδή, τι έχει που σε κάνει να τους ξεχωρίζεις;): Αυτών το πρόσωπο είναι 

λίγο άγριο ...  και αν φοράνε για παράδειγμα ένα σημάδι της Αλβανίας και κάτι τέτοια.  

Μερικοί φοράνε στην μπλούζα τους σχέδια της Αλβανίας επάνω 

 
990 Χαλάτσης, Π., Δ. (2004). Εμείς και οι άλλοι: ταυτότητα, ετερότητα και απόρριψη της διαφορετικότητας. Στο ΙΜΕΠΟ, (2004). 
Τσαλίκογλου, Φ. & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 
σσ. 19-32 
991 Μπάρος, Β., & Μιχαλέλη, Α. (2009). Διαπολιτισμική Ετοιμότητα στην εκπαιδευτική πράξη. Έρευνα δράσης ως εμπειρικό 
εργαλείο και μέθοδος αυτοπαρατήρησης και αυτοαξιολόησης του εκπαιδευτικού. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). 
Διαπολιτισμικότητα και Εκπαιδευτική πράξη: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση: Τόμος 8ος. Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 330-
344, σ. 330 
992 Κασιμάτη, Κ. (2006). Η Ένταξη των Αλβανών Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία (Από Διηγήσεις Αλβανών και Ελλήνων). 
Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, Δ. (2006) (Επιμ.). Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. 
Αθήνα: Gutenberg, σσ. 353-411 
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ΧΕΕ11(Ε’): ... Ενώ αν κάποιος είναι Αλβανός, τον καταλαβαίνεις άμα σου πει ένα γεια, 

γιατί κάπως είναι περίεργη η γλώσσα του είναι κάπως, αλλιώς 

 

Άλλα παιδιά εντοπίζουν τη διαφορετικότητα στη χρήση της ελληνικής γλώσσας, στα 

διαφορετικά έθιμα, στη διαφορετική εμφάνιση και στη διαφορετική συμπεριφορά:  

ΨΕΚ4(Ε’): Μπορεί το χρώμα του να είναι λίγο διαφορετικό, μπορεί να έχει διαφορετικές 

συνήθειες, να μη μιλά καλά τα ελληνικά, τούτα (..) από την τάξη μου μια κοπέλα φορά 

συνέχεια μαντήλι, έχει το χαρακτηριστικό τούτο και πολλές Πέρσες φορούσι (φοράνε) (..)  

ΨΕΚ5 (Στ’): (Ακολουθεί ερώτηση: Τι είναι να είναι κάποιος όχι Κύπριος; Πώς το 

καταλαβαίνεις;): Ας πούμε μπορεί να είναι διαφορετικό το χρώμα του, να ψάχνει 

δουλειά, ε. (..) βλέπω το πρόσωπό του, αν δουλεύει, αν έχει καλούς φίλους 

ΧΕΚ7(Στ’): (Ερώτηση: Τι σημαίνει να είναι κάποιος όχι Κύπριος; Καταλαβαίνεις 

κάποιον αν δεν είναι Κύπριος και από πού το καταλαβαίνεις;): Που (από) την εμφάνιση 

και που (από) τη γλώσσα 

(Ερώτηση: Από την εμφάνιση τι εννοείς;): Εννοώ ας πούμε ή με τα ρούχα, ή με το 

πρόσωπό τους … 

(Ερώτηση: Ας πούμε αν κάποιος είναι από Περσία, πώς το καταλαβαίνεις;): Εν (είναι) 

πιο σκούρο το χρώμα του, μπορεί να φορά κάποια στολή.. 

(Ερώτηση: Υπάρχουν διαφορές στη συμπεριφορά;): Μπορεί ας πούμε να είναι αλλιώς 

συνηθισμένοι εκείνοι ενώ εμείς αλλιώς… και να μην ξέρουν πώς συμπεριφερόμαστε εμείς 

εδώ 

(Ερώτηση: Για παράδειγμα;): Μερικές φορές όταν σε πειράζει κάποιος, εμείς το 

παίρνουμε άσχημα, ενώ εκείνοι το κάνουν για παιχνίδι απλά, για πλάκα ε, και που ας 

πούμε σε κυνηγάνε, αλλά μόνο για παιχνίδι. Οι Κύπριοι, συνήθως το παίρνουν βαριά 

ΧΕΚ2(Ε’): (Κάποιος που είναι από άλλη χώρα, για παράδειγμα κάποιος που είναι από 

το Ιράν, τι σε κάνει να το καταλάβεις ότι δεν είναι Κύπριος;): Έθιμα που δεν τα έχουμε 

εμείς στην Κύπρο, φαγητά, ας πούμε τα Χριστούγεννα, τη μέρα έχουν μια γιορτή η οποία 

στρώνουν ένα χαλί κάτω και προσεύχονται  

(Τα παιδιά από τη Γεωργία τι διαφορετικό νομίζεις έχουν;): Τα φαγητά, έχουν φαγητά 

που είναι διαφορετικά από μας. 

 

Η άποψη για τη διαφορετικότητα ως προς κάποια έθιμα ή άλλα «χαρακτηριστικά» 

ενός πολιτισμού δείχνει ότι τα παιδιά έχουν υποκειμενοποιήσει την έννοια του 

πολιτισμού ως μια στατική και παγιωμένη έννοια και κατάσταση, η οποία δε 

διαφοροποιείται στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης των δύο ομάδων παιδιών. 
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Οι «διαφορετικοί» πολιτισμοί, δηλαδή, παρουσιάζονται ως δεδομένοι, αποτελώντας 

και τη μοναδική κατηγορία περιγραφής της κοινωνικής πραγματικότητας. Ως εκ 

τούτου, «αποκτούν λειτουργικότητα και ως ορίζοντες διακριτής διαφοροποίησης και 

συνειδητοποίησης της ανωτερότητας στις διαδικασίες αυτοπροσδιορισμού της 

πλειοψηφίας αλλά και ως σχήματα αποκλεισμού του άλλου»993. 

Όσον αφορά τις απαντήσεις των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στην 

Ελλάδα και την Κύπρο σε αυτή την ερώτηση, φαίνεται ότι και από τη δική τους σκοπιά, 

οι διαφορές εντοπίζονται στις ίδιες περίπου κατηγορίες τις οποίες είχαν εμφανίσει και 

τα γηγενή παιδιά.  

Υπάρχουν δηλαδή παιδιά που εντοπίζουν τις διαφορές στη γλώσσα: 

ΨΑΧΕ9(Ε’): Ότι στην Αλβανία μιλάνε ξένη γλώσσα, ότι μιλάνε άλλη γλώσσα 

 

Άλλα παιδιά εντοπίζουν τη διαφορετικότητα στα έθιμα: 

ΨΑΧΚ1(Ε’): Οι Ρώσοι ας πούμε στα έθιμα κάνουν κάτι άλλο. Όπως ας πούμε το Πάσχα 

στη Γεωργία, παίρνουν τα αβγά τους ας πούμε 2-3 μικροί σε ένα βουνάκι και 

κατρακυλούν ή και στα παλιά τα χρόνια δεν είχαν πολύ φαί και 2-3 αβγά είχαν στην 

οικογένεια και όποιος δεν έσπαζε το αβγό έπαιρνε όλα τα άλλα. Στην Κύπρο δε γίνεται 

τέτοιο πράγμα 

 

Για κάποια άλλα παιδιά η διαφορετικότητα προσδιορίζεται από τη διαφορετική 

συμπεριφορά:  

ΧΑΧΕ12(Ε’): Οι Έλληνες συμπεριφέρονται σαν να την έχουν δική τους τη χώρα, ενώ οι 

Αλβανοί σαν να έχουν έρθει σε άλλη χώρα   

(Ερώτηση: Τι κάνουν δηλαδή που το δείχνει αυτό;): Αδιαφορία 

ΨΑΧΚ6(Στ’): Άμα είναι κάποιος Κύπριος, νομίζει είναι το κέντρο του κόσμου. Άμα είσαι 

Ρώσος νομίζεις ότι όλοι φαίνονται κακοί. Άμα είσαι Γεωργιανός, νομίζεις ότι, εν (δεν) 

νομίζεις ότι είσαι το κέντρο του κόσμου, αλλά είσαι καλός άνθρωπος γιατί χαιρετάς τον 

άλλο, το γείτονά σου χαιρετάς τον, καλημέρα, τι κάνεις είσαι καλά; Οι Κυπραίοι είναι 

μόνο, βγαίνουν έξω, καλημέεραα!!! (το λέει με τρόπο που θέλει να δείξει ότι το κάνουν 

με το ζόρι)  

 

 
993 Γκόβαρης, Χ., (2000), Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αλλοδαποί μαθητές: Παρατηρήσεις για τη δημιουργία μιας σχέσης 
αντιστοιχίας μεταξύ εκπαιδευτικών στόχων και υποκειμενικών αναγκών μάθησης, στο Σκούρτου, Ε. (Επιμ.), Τετράδια εργασίας 
Νάξου. Διγλωσσία, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σσ. 17-34. Διαθέσιμο στο www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou: .    Ανασύρθηκε 
στις 17.8.08, σ. 20 
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Η εξωτερική εμφάνιση αποτελεί κριτήριο διαφορετικότητας για μερικά παιδιά:  

ΨΑΧΚ1(Ε’): ... Ο Ρώσος έχει ξανθά μαλλιά, άλλα μάτια πιο έτσι άσπρος (..) Δεν ξέρω, 

το ντύσιμο μπορεί ...  

ΧΑΧΚ3(Ε’): ...  μερικοί Πόντιοι είναι ψηλοί, οι γυναίκες είναι κοντές συνήθως και τι να 

σας πω (..) μερικοί είναι ξανθοί, όχι τα μαλλιά τους αλλά το δέρμα τους και μερικοί 

Κύπριοι άντρες είναι μαύρο το δέρμα τους 

ΧΑΧΚ8(Στ’): ...  τους Ρώσους ξέρω πάντα ότι έχουνε ξανθά μαλλιά. Δεν υπάρχει 

κανένας να έχει μαύρα   

 

Υπάρχει και μια ομάδα παιδιών που θεωρεί ότι δεν υπάρχει διαφορά στην κάθε 

καταγωγή και εντοπίζονται τα κοινά στοιχεία στους χαρακτήρες των ατόμων παρά οι 

διαφορές τους:  

ΨΑΧΕ17(Α’):  Δεν ξεχωρίζει 

ΧΑΧΕ18(Α’):  Βασικά εγώ νομίζω ότι όλοι ίδιοι είμαστε. Δεν ξεχωρίζουμε απ’ τη χώρα 

τι είμαστε, ξεχωρίζουμε απ’ το χαρακτήρα, αν είμαστε κακοί ή καλοί. Αυτό νομίζω... 

ΧΑΧΕ21(Β’): Ε, δε νομίζω ότι υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές γιατί όλοι άνθρωποι είναι, 

οπότε δεν υπάρχουν διαφορές. Απλά είναι το θέμα πού ζεις, με ποια νοοτροπία έτσι 

μεγάλωσες, ποια ιστορία έμαθες  

(Ερώτηση: Η νοοτροπία δηλαδή;): Δεν έχουνε ιδιαίτερες αποκλίσεις, θα έλεγα ότι ε,  έχει 

(..) Βασικά είναι το τι μαθαίνουμε στο σχολείο. Αν μαθαίνουμε ότι (..) την ιστορία των 

Ελλήνων κι αυτά είναι το ότι μπαίνουμε στα πράγματα μέσα, λίγο περισσότερο ενώ κάτι 

άλλο το έχουνε, εντάξει βρε παιδί μου, λίγο πιο ακουστά και δεν το έχουνε ζήσει.  

 

Η κατηγορία αυτή, δηλαδή παιδιά που να μη θεωρούν ότι υπάρχουν διαφορές ως 

προς την καταγωγή δεν είχε εντοπιστεί στην ομάδα των γηγενών παιδιών. Αυτό ίσως 

είναι ενδεικτικό της «μειονεκτικής» θέσης των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες στην «κοινωνική ιεραρχία», δεδομένου ότι γι’ αυτά τα παιδιά το κύρος ως προς 

τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι δεν είναι δεδομένο, οπότε αναγκάζονται να 

βρίσκονται σε συνεχή αγώνα και διαπραγματεύσεις για την κατάκτησή του. Τα παιδιά 

αυτά έχουν και να νοηματοδοτήσουν το πολιτισμικό τους κεφάλαιο στη νέα χώρα, αλλά 

και να εφεύρουν τρόπους και στρατηγικές να συμμετάσχουν στο πολιτισμικό γίγνεσθαι 

της χώρας υποδοχής994. 

 
994 Γκόβαρης, Χ., (2000), Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αλλοδαποί μαθητές: Παρατηρήσεις για τη δημιουργία μιας σχέσης 
αντιστοιχίας μεταξύ εκπαιδευτικών στόχων και υποκειμενικών αναγκών μάθησης, στο Σκούρτου, Ε. (Επιμ.), Τετράδια εργασίας 
Νάξου. Διγλωσσία, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σσ. 17-34. Διαθέσιμο στο www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou: .    Ανασύρθηκε 
στις 17.8.08, σ. 23 
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Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται εθνοτικά με κώδικες που είναι 

κατάλληλοι και χρήσιμοι στο συγχρονικό πεδίο αναφοράς τους995. Ακόμα μια τέτοια 

περίπτωση, στην υπερβολή της ίσως, αποτελούν και οι δηλώσεις ενός παιδιού 

μεταναστών, το οποίο φαίνεται να απαξιώνει στο μέγιστο βαθμό τη χώρα καταγωγής 

του: 

ΨΑΧΕ24(Β’): (Ερώτηση: Δηλαδή, τι είναι να είναι κάποιος Έλληνας που σε κάνει να 

νιώθεις ότι είσαι και εσύ Έλληνας;): Δεν ξέρω,  μ’ αρέσουν πιο πολύ οι Έλληνες 

(Ερώτηση: Τι έχουν οι Αλβανοί που σε κάνει να μην σου αρέσουν;): Πολλά και 

διάφορα 

(Ερώτηση: Δηλαδή;): Ε, η γλώσσα δε μου αρέσει 

(Ερώτηση: Επειδή σε δυσκολεύει, γι’ αυτό;): Όχι,  όπως ακούγεται και είναι δύσκολο να 

τη μάθεις. Δε μ’ αρέσουνε γενικά, δε μ’ αρέσει γενικά η Αλβανία. Προτιμώ την Ελλάδα 

 

4.5.3.3 Κατηγορία: Προσδιορισμός εαυτού 

 

Στην κατηγορία αυτή, τα παιδιά και των δύο ομάδων (παιδιά γηγενών και παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων) καλούνται να περιγράψουν το εαυτό τους, 

αναφέροντας τα στοιχεία που θεωρούν σημαντικά ως βασικά χαρακτηριστικά του.  

 

Ερώτηση: Αν σε ρωτούσα γενικά «Ποιος είσαι»; Αν σου έλεγα να γράψεις λίγα 

λόγια σε ένα χαρτί για τον εαυτό σου και να πεις τα πιο σημαντικά πράγματα για 

σένα, τι θα έλεγες, τι πιστεύεις ότι είναι σημαντικό να πεις; 

 

Συνεντεύξεις Ελλάδας 

1. Παιδιά γηγενών 

• ΨΕΕ22(Β’): Ε, τις αδυναμίες μου ως προς το μάθημα, ε... τι χόμπυ έτσι αυτά.... 

• ΧΕΕ23(Β’): Ε, θα  (..) είμαι λίγο αυταρχική, εμπιστεύομαι τους άλλους πολύ 

εύκολα, ε, και οι άλλοι με πιστεύουν βέβαια., αυτά 

• ΧΕΕ11(Ε’): Είμαι Έλληνας, μιλάω καλά τα ελληνικά και αγαπάω πολύ τους 

συνανθρώπους μου  

 
995 Βέικου, Μ. (2001). Η επιτελεστική κατασκευή της εθνοτικής ταυτότητας: Ελληνο – Αλβανοί μετανάστες και η καθημερινή τους 
εμπειρία στη γειτονιά μιας ελληνικής πόλης. Στο Μαρβάκης, Α., Παρσανόγλου, Δ. & Παύλου, Μ. (2001)(Επιμ). Μετανάστες Στην 
Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 305-327 
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• ΨΕΕ15(Στ’): Θα έλεγα ότι είμαι λίγο ντροπαλός, ε,  το όνομα, θα έλεγα ότι μου 

αρέσει να διαβάζω και να παίζω ποδόσφαιρο (..) και τη συμπεριφορά μου προς 

τους άλλους, ότι είμαι ήσυχος, αυτά πιστεύω 

• ΧΕΕ16(Στ’): Ότι μου αρέσει το μπάσκετ, το χόκεϊ, ε, στον ελεύθερό μου χρόνο 

παίζω με την αδερφή μου επιτραπέζια παιχνίδια ε, είμαι άριστη μαθήτρια., δεν 

ξέρω τι άλλο 

• ΨΕΕ19(Α’): Το όνομά μου, πού έχω γεννηθεί, ποιοι είναι οι γονείς μου, τι μου 

αρέσει να κάνω, με τι ασχολούμαι τον ελεύθερό μου χρόνο, τι μαθήματα μου 

αρέσουν, αυτά 

• ΧΕΕ20(Α’): Το όνομά μου, πόσο χρονών είμαι, τα χαρακτηριστικά μου: το 

χρώμα των μαλλιών μου, ποια είναι τα χόμπι μου, ποια μαθήματα μου αρέσουν 

και ποια δε μου αρέσουν, εμ και αυτά 

• ΨΕΕ10(Ε’): Κατ’ αρχήν είμαι καλός στα μαθήματα, λίγο στα Μαθηματικά 

δυσκολεύομαι, ε,  παίζω καλό ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αυτά 

 

2. Παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

• ΨΑΧΕ9(Ε’): Είμαι ο (λέει το όνομά του), έχω ξανθά μαλλιά , αθλούμαι, αυτά.  

• ΧΑΧΕ12(Ε’): Ότι κατάγομαι από την Ελλάδα που γεννήθηκα αλλά είμαι και απ’ 

την Αλβανία, οι γονείς μου είναι από κει, ε,  πόσο χρονών είμαι, πόσα χρόνια έχω 

εδώ πέρα, ποια γλώσσα γνωρίζω καλύτερα,  την αγαπημένη μου προφορά, αυτά 

(Ερώτηση: Τι εννοείς προφορά;): Ε, γλώσσα.  

• ΧΑΧΕ13(Στ’): Ε, πως είμαι Αλβανίδα, πως μένω στην Ελλάδα για καλύτερη ζωή 

και πως πάω στην Στ τάξη 

• ΨΑΧΕ14(Στ’): Το πώς με λένε, τι μου αρέσει, ότι έχω μακριά μαλλιά, ότι 

συνήθως ντύνομαι τζην, ότι το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μπλε 

• ΨΑΧΕ17(Α’):  Ότι με λένε (αναφέρει το όνομά του), ότι είμαι 12 χρονών, ότι 

γεννήθηκα εδώ και ότι πηγαίνω και στην Αλβανία και (..) τι άλλο;   

• ΧΑΧΕ18(Α’):  Αρχικά θα έλεγα το όνομά μου, ε, θα ‘λεγα ας πούμε γεννήθηκα 

εδώ, οι γονείς μου είναι απ’ την Αλβανία, αυτά και θα ‘λεγα  βασικά με λίγα λόγια 

αυτά. Ας πούμε το χαρακτήρα μου αν κάνω θόρυβο μέσα στην τάξη, αν προσέχω, 

αν συμμετέχω μες την τάξη 

• ΧΑΧΕ21(Β’): Ε, ότι συνήθως δε με πειράζει ο βαθμός ιδιαίτερα εδώ στο σχολείο,  

με νοιάζει απλά να μάθω πέντε πράγματα, ε, μ’ αρέσει όταν υπάρχει αρμονία μες 

την τάξη, επίσης μ’ αρέσει όταν τα παιδιά συνεργάζονται μεταξύ τους πολύ, τώρα 

ανταγωνισμός κι αυτά όχι πολύ. Ότι είμαι ήσυχος άνθρωπος, κι αυτά  
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• ΨΑΧΕ24(Β’): Πώς είμαι Αλβανός, αλλά μ’ αρέσει η Ελλάδα, ε, εδώ  μ΄ αρέσει να 

είμαι στην Ελλάδα ενώ στην Αλβανία πάω για διακοπές σε ένα σπίτι που έχουμε 

σε μια πόλη.  

 

Συνεντεύξεις Κύπρου 

1. Παιδιά γηγενών 

• ΧΕΚ7(Στ’): Ε, ότι ο χαρακτήρας μου είναι καλός, ε, πάντα νιώθω άνετα, 

εξαρτάται και με τη στάση που βρίσκομαι, ε, παντού νιώθω άνετα χωρίς να 

φοβάμαι τίποτε, ε, αυτά, δεν είμαι και η καλύτερη μαθήτρια, προσπαθώ όμως 

αρκετές φορές 

(Ερώτηση: Για την καταγωγή σου θα έλεγες κάτι;): Οι περισσότεροι δε ρωτούν, αφού το 

θεωρούν ότι είμαστε από την Κύπρο 

• ΨΕΚ4(Ε’): Εγώ θέλω τα παιδιά από άλλες χώρες, δεν έχω πρόβλημα και με 

πολλή χαρά θα μάθαινα ελληνικά. Επίσης, δεν είμαι εγωιστής, ούτε άπληστος 

• ΨΕΚ5(Στ’): Ε,  είμαι πολλά (πολύ) έτσι, εν (δεν) μιλώ πολλά (πολύ), ας πούμε 

μπορεί να κοροϊδέψω και εγώ αλλά όχι πολλές φορές, ε (..) μπορεί να βοηθήσω 

κάποιες φορές τους άλλους ή κάποιες φορές επειδή γράφω και μιλούν μου εν (δεν) 

μπορώ, νευριάζω,  ε, τούτα. 

• ΧΕΚ2 (Ε’): Θα έλεγα τι χρώμα μάτια έχω, ε, πώς είναι η εμφάνιση. Θα έλεγα για 

τα συναισθήματα που νιώθω μερικές φορές, τι μου αρέσει να κάνω  

(Ακολουθεί η ερώτηση: Θα έλεγες καθόλου από πού είσαι;): Ε, όταν περιγράφεις τον 

εαυτό σου, περιγράφεις τον εαυτό σου, όχι από ποια χώρα είσαι (..) άμα μας ζητούν να 

πούμε από ποια χώρα είμαστε θα το πούμε. Άμα δε μας ζητούν, δεν είναι ανάγκη 

 

2. Παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

• ΨΑΧΚ1(Ε’): Γεννήθηκα στην Κύπρο, ο πατέρας μου και η μητέρα μου είναι από 

τη Γεωργία, ο αδερφός μου γεννήθηκε στη Ρωσία αλλά έχει πάει εδώ στο σχολείο, 

στην Κύπρο, ε τι άλλο να πω (..) Ε, ότι είμαι από τη γέννησή μου εδώ στην Κύπρο, 

έχω πάει μερικές φορές στη Ρωσία αλλά ξέρω ρώσικα, ελληνικά.  

• ΧΑΧΚ3(Ε’): Ε, ότι είμαι χαρακτήρας καλή νομίζω και συχνά παίζω με τις 

αδερφές μου και τις φίλες μου, μ’ αρέσει να ζωγραφίζω και τα μαθηματικά (..) θα 

έλεγα ότι είμαι από Ρωσία 

• ΨΑΧΚ6(Στ’): Θα ήθελα να πω ότι είμαι λίγο, έξυπνος αλλά μερικές φορές 

φέρομαι σαν χαζός, επειδή είμαι έξυπνος αλλά κάνω χαζομάρες. Θα έλεγα ότι 

είμαι Γεωργιανός, Ελληνοπόντιος. Θα έλεγα ότι η μητέρα μου δουλεύει σε ένα 
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πολύ ωραίο εστιατόριο στο πιο ωραίο στη Λεμεσό το «Νέο Φάληρο» και θα έλεγα 

ότι ο πατέρας μου είναι δημόσιος υπάλληλος 

• ΧΑΧΚ8(Στ’): Δεν ξέρω (..) ε, κανονικά η μαμά δε θέλει να πάει Γεωργία, αλλά 

μου λέει ότι μια φορά πρέπει να πάμε, αλλά εγώ δε δέχομαι επειδή δε μου αρέσει η 

Γεωργία 

 

4.5.3.3.1 Σχολιασμός συνεντεύξεων κατηγορίας «Προσδιορισμός εαυτού» 

 

Στις απαντήσεις των παιδιών και στις δύο χώρες διακρίνεται μια διαφοροποίηση ως 

προς το πώς περιγράφουν τα γηγενή παιδιά και τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες τον εαυτό τους, η οποία είναι εμφανής σε όλες τις περιπτώσεις πλην ορισμένων 

μικρών εξαιρέσεων. Η παρατήρηση που γίνεται είναι ότι τα γηγενή παιδιά έχουν ως 

βάση για την περιγραφή του ποιοι είναι, κυρίως στοιχεία της εμφάνισης και του 

χαρακτήρα τους: 

ΨΕΕ22(Β’): Ε, τις αδυναμίες μου ως προς το μάθημα, ε... τι χόμπυ έτσι αυτά.... 

ΧΕΕ23(Β’): Ε, θα  (..) είμαι λίγο αυταρχική, εμπιστεύομαι τους άλλους πολύ εύκολα, ε, 

και οι άλλοι με πιστεύουν βέβαια., αυτά 

ΨΕΕ15(Στ’): Θα έλεγα ότι είμαι λίγο ντροπαλός, ε,  το όνομα, θα έλεγα ότι μου αρέσει να 

διαβάζω και να παίζω ποδόσφαιρο (..) και τη συμπεριφορά μου προς τους άλλους, ότι 

είμαι ήσυχος, αυτά πιστεύω 

ΧΕΕ16(Στ’): Ότι μου αρέσει το μπάσκετ, το χόκεϊ, ε, στον ελεύθερό μου χρόνο παίζω με 

την αδερφή μου επιτραπέζια παιχνίδια ε, είμαι άριστη μαθήτρια., δεν ξέρω τι άλλο 

ΨΕΕ19(Α’): Το όνομά μου, πού έχω γεννηθεί, ποιοι είναι οι γονείς μου, τι μου αρέσει να 

κάνω, με τι ασχολούμαι τον ελεύθερό μου χρόνο, τι μαθήματα μου αρέσουν, αυτά 

ΧΕΕ20(Α’): Το όνομά μου, πόσο χρονών είμαι, τα χαρακτηριστικά μου: το χρώμα των 

μαλλιών μου, ποια είναι τα χόμπι μου, ποια μαθήματα μου αρέσουν και ποια δε μου 

αρέσουν, εμ και αυτά 

ΨΕΕ10(Ε’): Κατ’ αρχήν είμαι καλός στα μαθήματα, λίγο στα Μαθηματικά δυσκολεύομαι, 

ε,  παίζω καλό ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αυτά 

ΧΕΚ7(Στ’): Ε, ότι ο χαρακτήρας μου είναι καλός, ε, πάντα νιώθω άνετα, εξαρτάται και 

με τη στάση που βρίσκομαι, ε, παντού νιώθω άνετα χωρίς να φοβάμαι τίποτε, ε, αυτά, δεν 

είμαι και η καλύτερη μαθήτρια, προσπαθώ όμως αρκετές φορές 

ΨΕΚ4(Ε’): Εγώ θέλω τα παιδιά από άλλες χώρες, δεν έχω πρόβλημα και με πολλή χαρά 

θα μάθαινα ελληνικά. Επίσης, δεν είμαι εγωιστής, ούτε άπληστος 
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ΨΕΚ5(Στ’): Ε,  είμαι πολλά (πολύ) έτσι, εν (δεν) μιλώ πολλά (πολύ), ας πούμε μπορεί να 

κοροϊδέψω και εγώ αλλά όχι πολλές φορές, ε (..) μπορεί να βοηθήσω κάποιες φορές τους 

άλλους ή κάποιες φορές επειδή γράφω και μιλούν μου εν (δεν) μπορώ, νευριάζω,  ε, 

τούτα. 

ΧΕΚ2 (Ε’): Θα έλεγα τι χρώμα μάτια έχω, ε, πώς είναι η εμφάνιση. Θα έλεγα για τα 

συναισθήματα που νιώθω μερικές φορές, τι μου αρέσει να κάνω  

 

Τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων από την άλλη, σχεδόν στην 

πλειονότητά τους όταν περιγράφουν τον εαυτό τους και το ποιοι είναι, όταν 

νοηματοδοτούν δηλαδή την υποκειμενικότητά τους, έχουν ως βάση  την αναφορά στην 

καταγωγή: 

ΧΑΧΕ12(Ε’): Ότι κατάγομαι από την Ελλάδα που γεννήθηκα αλλά είμαι και απ’ την 

Αλβανία, οι γονείς μου είναι από κει, ε,  πόσο χρονών είμαι, πόσα χρόνια έχω εδώ πέρα, 

ποια γλώσσα γνωρίζω καλύτερα,  την αγαπημένη μου προφορά, αυτά 

(Ερώτηση: Τι εννοείς προφορά;): Ε, γλώσσα.  

ΧΑΧΕ13(Στ’): Ε, πως είμαι Αλβανίδα, πως μένω στην Ελλάδα για καλύτερη ζωή και 

πως πάω στην Στ τάξη 

ΨΑΧΕ17(Α’):  Ότι με λένε (αναφέρει το όνομά του), ότι είμαι 12 χρονών, ότι γεννήθηκα 

εδώ και ότι πηγαίνω και στην Αλβανία και (..) τι άλλο;   

ΧΑΧΕ18(Α’):  Αρχικά θα έλεγα το όνομά μου, ε, θα ‘λεγα ας πούμε γεννήθηκα εδώ, οι 

γονείς μου είναι απ’ την Αλβανία, αυτά και θα ‘λεγα  βασικά με λίγα λόγια αυτά. Ας 

πούμε το χαρακτήρα μου αν κάνω θόρυβο μέσα στην τάξη, αν προσέχω, αν συμμετέχω 

μες την τάξη 

ΨΑΧΕ24(Β’): Πώς είμαι Αλβανός, αλλά μ’ αρέσει η Ελλάδα, ε, εδώ  μ΄ αρέσει να είμαι 

στην Ελλάδα ενώ στην Αλβανία πάω για διακοπές σε ένα σπίτι που έχουμε σε μια πόλη.  

 

Η εξήγηση της παρατήρησης αυτής, ίσως δίνεται σαφώς από γηγενή παιδιά στην 

Κύπρο, τα οποία ανέφεραν: 

ΧΕΚ7(Στ’): ... (Ακολουθεί η ερώτηση: Θα έλεγες καθόλου από πού είσαι;): Ε, όταν 

περιγράφεις τον εαυτό σου, περιγράφεις τον εαυτό σου, όχι από ποια χώρα είσαι (..) άμα 

μας ζητούν να πούμε από ποια χώρα είμαστε θα το πούμε. Άμα δε μας ζητούν, δεν είναι 

ανάγκη 

ΧΕΚ2 (Ε’): ... (Ερώτηση: Για την καταγωγή σου θα έλεγες κάτι;): Οι περισσότεροι δε 

ρωτούν, αφού το θεωρούν ότι είμαστε από την Κύπρο 

 



 520

 

                                                

Η καταγωγή των γηγενών παιδιών είναι κάτι δεδομένο γι’ αυτά, οπότε και η 

νοηματοδότηση της υποκειμενικότητάς τους δεν περιλαμβάνει αναφορά σε αυτήν. 

Όταν τα παιδιά έχουν καταγωγή τη χώρα στην οποία η κουλτούρα είναι η κυρίαρχη, 

τότε έχει βρεθεί και σε άλλες έρευνες ότι  βιώνουν κατά την εφηβική τους ηλικία 

λιγότερη σύγχυση ως προς τη νοηματοδότηση του εαυτού και της ταυτότητάς τους, 

αφού οι «υπο-κατηγορίες» διαμόρφωσής της θα είναι λιγότερο μπερδεμένες και δε θα 

περιέχουν το βαθμό ασυμφωνιών που θα έχουν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες κατά τη διαδικασία αυτή996,997. 

Η εθνική όμως καταγωγή είναι κάτι που συνοδεύει τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες καθημερινά, αφού αποτελεί «κυρίαρχο πρότυπο αντίληψης και 

ερμηνείας της κοινωνικής τους πραγματικότητας»998. Αυτό το στοιχείο κάνει την 

ταυτότητα και την υποκειμενικότητα των παιδιών αυτών ειδικά ως προς την εθνική 

τους καταγωγή, να είναι λιγότερο «αυταπόδεικτη» συγκριτικά με αυτή των γηγενών 

παιδιών,  λόγω της επίγνωσης αυτής της ιδιαιτερότητας.  

Τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων δηλαδή, βρίσκονται σε μια διαρκή 

διαδικασία διαπραγμάτευσης της ταυτότητάς τους μέσα από διπλές διαφοροποιήσεις 

και ταυτίσεις999 και σε ανταπόκριση στις σχέσεις τους με τα μέλη της πλειοψηφίας. 

Λόγω της ιδιαίτερης θέσης τους στις κοινωνίες υποδοχής καλούνται συνεχώς να 

γεφυρώνουν τις ασυμφωνίες, έχοντας να επιλέγουν μεταξύ αντιφατικών αξιών και 

κανόνων. Έτσι, εκ των πραγμάτων, η εθνική καταγωγή αποτελεί για τα παιδιά αυτά 

βασικό στοιχείο νοηματοδότησης της υποκειμενικότητας, αφού τα συνοδεύει 

καθημερινά ως «κυρίαρχο πρότυπο αντίληψης της πραγματικότητας»1000. Το στοιχείο 

αυτό συμφωνεί και με τα ευρήματα άλλης σχετικής έρευνας, στην οποία  εντοπίστηκε 

ότι οι μετανάστες ανέφεραν την εθνική τους ταυτότητα ως απάντηση στην ερώτηση 

«ποιοι είναι»1001. 

 
996 Kim, U. (1994). Introduction to individualism and collectivism. Conceptual clarification and elaboration. Στο: Kim, U., Triandis, 
H.C., Kagiticibaci, C., Chio, S.C., & Hoon, G. (Eds.), Individualism and collectivism: Theory, method, and application(pp. 19-40). 
Beverly Hills, CA: Sage. 
997 Triandis, H.C., McCuster, C., & Hui, C.H. (1990). Multimethod probes of individualism and  collectivism. Journal of 
Personality & Social Psychology, 59, pp. 1006-1020. 
998 Γκόβαρης, Χ. (2008). Δίγλωσση – Διαπολιτισμική Ταυτότητα. Μια εμπειρική προσέγγιση των διαδικασιών υποκειμενικής 
νοηματοδότησής της. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην 
εκπαίδευση, Τόμος 6ος , Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 191-196, σ. 193 
999 Γκόβαρης, Χ., (2000), Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αλλοδαποί μαθητές: Παρατηρήσεις για τη δημιουργία μιας σχέσης 
αντιστοιχίας μεταξύ εκπαιδευτικών στόχων και υποκειμενικών αναγκών μάθησης, στο Σκούρτου, Ε. (Επιμ.), Τετράδια εργασίας 
Νάξου. Διγλωσσία, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σσ. 17-34. Διαθέσιμο στο www.rhodes.aegean.gr/tetradianaxou: .    Ανασύρθηκε 
στις 17.8.08, σσ. 27-29 
1000 Γκόβαρης, Χ. (2008). Δίγλωσση – Διαπολιτισμική Ταυτότητα. Μια εμπειρική προσέγγιση των διαδικασιών υποκειμενικής 
νοηματοδότησής της. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην 
εκπαίδευση, Τόμος 6ος , Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 191-196, σ. 193 
1001 Βέικου, Μ. (2001). Η επιτελεστική κατασκευή της εθνοτικής ταυτότητας: Ελληνο – Αλβανοί μετανάστες και η καθημερινή τους 
εμπειρία στη γειτονιά μιας ελληνικής πόλης. Στο Μαρβάκης, Α., Παρσανόγλου, Δ. & Παύλου, Μ. (2001)(Επιμ). Μετανάστες Στην 
Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 305-327 
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5.  Συμπεράσματα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει παρουσίαση της επαλήθευσης ή απόρριψης των 

ερευνητικών υποθέσεων και συζήτηση ως προς τα τελικά συμπεράσματα ανάλογα με τα 

αποτελέσματα. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι αδυναμίες και οι ελλείψεις της 

παρούσας έρευνας και προτείνονται  μελλοντικές σχετικές έρευνες.  

 

5.1. Σχολιασμός  των επιμέρους υποθέσεων της έρευνας 

 

Ανάλογα με τους σκοπούς που τέθηκαν στην παρούσα έρευνα, διατυπώθηκαν και 

οι υποθέσεις. Στο σημείο αυτό θα παρουσιαστεί η επαλήθευση ή απόρριψη των 

υποθέσεων με τη σειρά που είχαν τεθεί στο 2ο κεφάλαιο της ερευνητικής έκθεσης.  

 

5.1.1. Οι επιμέρους υποθέσεις της έρευνας 

 

Ακολουθώντας την αρίθμηση των σκοπών, παρουσιάζονται οι υποθέσεις ως προς 

την επιβεβαίωση ή την απόρριψή τους, με βάση τα ερευνητικά αποτελέσματα.  

 

5.1.1.1. Οι επιμέρους υποθέσεις του πρώτου σκοπού της έρευνας  

 

Όσον αφορά τον πρώτο σκοπό της έρευνας που ήταν η σύγκριση γηγενών παιδιών 

και παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων σε στοιχεία που διαμορφώνουν την 

υποκειμενικότητά τους, όλες οι υποθέσεις που τέθηκαν επιβεβαιώνονται από τα 

αποτελέσματα.  

Τα γηγενή παιδιά παρουσίασαν ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων με στατιστικά σημαντικές διαφορές στους 

παράγοντες Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργων και τη σχολική επίδοση, 

Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής, Πρόσληψη σχολικού κλίματος, Μελλοντικές 

προσδοκίες και χαμηλότερο μέσο όρο στον παράγοντα Σχέσεις με άτομα από άλλες 

χώρες.  

Ως προς την υψηλότερη αυτοεκτίμηση των γηγενών παιδιών, τα αποτελέσματα 

επιβεβαιώνουν και τα πορίσματα άλλων σχετικών ερευνών στις οποίες αυτά, 

παρουσίασαν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με τα παιδιά πολιτισμικά 
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διαφορετικών ομάδων. 1002, , , ,1003 1004 1005 1006. Το γεγονός αυτό ίσως οφείλεται στη 

μεγαλύτερη εξοικείωση των γηγενών παιδιών με την κουλτούρα και τις απαιτήσεις του 

σχολείου, τις υψηλότερες προσδοκίες που προσλαμβάνουν από τους εκπαιδευτικούς1007 

και τη βίωση του αισθήματος της επιτυχίας σε μεγαλύτερο βαθμό ως συνέπεια αυτών, 

συγκριτικά με τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων.  

Ως προς τις σχέσεις των γηγενών παιδιών με άτομα της ίδιας προέλευσης ή με 

παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, φάνηκε να υπάρχει  μικρή κοινωνική  επαφή 

με παιδιά άλλων χωρών, κάτι που επιβεβαιώνει και τα ευρήματα άλλων ερευνών1008,1009. 

Η μη ύπαρξη σχέσεων εκτός σχολείου των γηγενών παιδιών με παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων ίσως αποτελεί ένα δείκτη μη αναγνώρισης της κοινωνικής 

ένταξης των δεύτερων ή ότι δεν έχουν ξεπεραστεί οι προκαταλήψεις1010. Ακόμα, μπορεί 

να είναι ένδειξη της κοινωνικής απόστασης που θέλουν να διατηρούν τα παιδιά 

γηγενών προς τα άτομα από άλλες χώρες ή ακόμα απορρίπτοντάς τα, επιβεβαιώνουν 

την ανωτερότητα της δικής τους ομάδας1011. Η μη ύπαρξη σχέσεων εκτός σχολείου των 

γηγενών παιδιών με παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων και το αποτέλεσμα ότι 

τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων συναναστρέφονται περισσότερο με 

ομοεθνείς τους, επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων.  

Οι μελλοντικές προσδοκίες των γηγενών παιδιών καταγράφηκε να είναι 

υψηλότερες από τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, με το μέσο όρο όμως και 

των δεύτερων να είναι αρκετά ψηλός. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με άλλες έρευνες 

ως προς το ότι τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων παρουσιάζουν υψηλές 

προσδοκίες, αλλά όχι ως προς το ότι είναι ψηλότερες από τις προσδοκίες των 

γηγενών1012,1013. Η εξήγηση για τις υψηλές προσδοκίες των παιδιών αυτών προκύπτει 

 
1002 Abbas, T. (2002). The Home and the School in the Educational Achievements of South Asians, Race Ethnicity and Education, 
5(3), pp. 291-316 
1003 Arriaza, G. (2003). Schools, Social Capital and Children of Color, Race Ethnicity and Education, 6(1), pp. 71-94 
1004 Ball, S.J., Reay, D., & David, M. (2002). ‘Ethnic choosing’: minority ethnic students, social class and higher education choice, 
Race Ethnicity and Education, 5 (4), pp. 333-357 
1005 Rhamie, J., & Hallam, S. (2002). An Investigation into African-Caribbean Academic success in the UK, Race Ethnicity and 
Education, 5 (2), pp. 151-170. 
1006 Rodriguez, T.D. (2002). Oppositional Culture and Academic Performance among Children of Immigrants in the USA, Race 
Ethnicity and Education, 5(2), pp. 199-215. 
1007 Ανδρούσου, Α., Ασκούνη, Ν., Μάγος, Κ., & Χρηστίδου-Λιοναράκη, Σ. (2001). Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και 
Κοινωνικές Ανισότητες. Τόμος Β: Εθνοπολιτισμικές διαφορές στην Εκπαίδευση. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σσ. 34-35 
1008 Κασιμάτη, Κ. (2006). Η Ένταξη των Αλβανών Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία (Από Διηγήσεις Αλβανών και Ελλήνων). 
Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, Δ. (2006) (Επιμ.). Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. 
Αθήνα: Gutenberg, σσ. 353-411 
1009 Kosic, A., & Triandafyllidou, A. (2003). Albanian immigrants in Italy: migration plans, coping strategies and identity issues. 
Journal of Ethnic and Migration Studies, 29, (6), 997-1014. 
1010 Κασιμάτη, Κ. (2006). Η Ένταξη των Αλβανών Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία (Από Διηγήσεις Αλβανών και Ελλήνων). 
Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, Δ. (2006) (Επιμ.). Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. 
Αθήνα: Gutenberg, σσ. 353-411 
1011 Χαλάτσης, Π., Δ. (2004). Εμείς και οι άλλοι: ταυτότητα, ετερότητα και απόρριψη της διαφορετικότητας. Στο ΙΜΕΠΟ, (2004). 
Τσαλίκογλου, Φ. & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 
σσ. 19-32 
1012 Gibson, M. A. (1987). The school performance of immigrant minorities: A comparative view. Anthropology and Education 
Quarterly, 18 (4), 262-275 
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από την προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στο αρχικό σχέδιο της μετανάστευσής 

τους, το οποίο περιλάμβανε τη βελτίωση των όρων ζωής στη νέα χώρα.  Οι υψηλές 

προσδοκίες των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, επιβεβαιώνονται και 

από τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων.  

Η πρόσληψη του σχολικού κλίματος είναι θετικότερη από τα γηγενή παιδιά  

συγκριτικά με τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, τα οποία όμως 

παρουσίασαν και αυτά αρκετά ψηλό μέσο όρο στον παράγοντα αυτό. Το ότι τα γηγενή 

παιδιά έχουν θετικότερη πρόσληψη του σχολικού κλίματος ίσως οφείλεται στη 

μεγαλύτερη εξοικείωση με το σχολείο και στο γεγονός ότι η πρώτη τους γλώσσα είναι 

και η γλώσσα του σχολείου1014, η οποία αποτελεί τη γλώσσα αντικειμενοποίησης των 

επιδόσεων1015. Ακόμα, οι χαμηλότεροι μέσοι όροι των παιδιών από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες πιθανόν να απορρέουν από το γεγονός ότι νιώθουν την πίεση για 

ανταπόκριση στις απαιτήσεις του μονοπολιτισμικά και μονογλωσσικά διαρθρωμένου 

ελληνικού σχολείου, το οποίο έχει την προσδοκία από αυτά να ανταποκρίνονται όπως 

οι γηγενείς συμμαθητές/τριές τους,  χωρίς να λαμβάνονται υπόψη «οι ιδιαίτερες 

συνθήκες γραμματισμού» τους1016. 

 

5.1.1.2 Οι επιμέρους υποθέσεις του δεύτερου σκοπού της έρευνας 

 

Ο δεύτερος σκοπός της έρευνας στοχεύει στην ανάδειξη των διαφοροποιήσεων που 

υπάρχουν στον τρόπο διαμόρφωσης των υποκειμενικοτήτων των παιδιών από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, μέσω της σύγκρισής τους με τα γηγενή παιδιά. Οι 

υποθέσεις συνεπώς,  τέθηκαν ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν τους μέσους 

όρους των παιδιών αυτών στους παράγοντες: Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση 

έργων και τη σχολική επίδοση, Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής, Πρόσληψη 

σχολικού κλίματος Μελλοντικές προσδοκίες και Σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες. 

Κάποιες υποθέσεις ως προς το δεύτερο σκοπό της έρευνας επιβεβαιώνονται και άλλες 

απορρίπτονται.  

 
1013 PISA (2003). Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003. 
Διαθέσιμο στο:  www.pisa.oecd.ogr. Ανασύρθηκε στις  1.07.06 
1014 Trickett, E. J., & Birman, D. (2005). Acculturation, School Context, and School Outcomes: Adaptation Of Refugee Adolescents 
From The Former Soviet Union. Psychology in the schools, 42 (1), 27- 37 
1015 Γεωργογιάννης, Π., & Γιάννακα, Χ. (2007). Η Ελληνική ως πρώτη, δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). 
Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 4ος, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 91-104 
1016Γκόβαρης, Χ (2007). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2007). Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των 
Τσιγγανοπαίδων. Επιμορφωτικός οδηγός, σσ. 23-37. Διαθέσιμο στο: 
http://isocrates.gr/content_files/tsigganopaides/EPIMORFOSI.pdf Ανασύρθηκε στις  23.01.09, σ. 25 
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Συγκεκριμένα, ως προς το φύλο, επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις ότι διαφοροποιεί 

τους μέσους όρους των παιδιών μόνο στον παράγοντα Μελλοντικές προσδοκίες και ότι 

δε θα διαφοροποιεί τους μέσους όρους στους παράγοντες Σχέσεις με άτομα της χώρας 

υποδοχής και Σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες. Επομένως,  οι υποθέσεις ότι το φύλο 

διαφοροποιεί τους μέσους όρους των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

στους παράγοντες της Αυτοεκτίμησης ως προς τη γενική επιτέλεση έργων και τη σχολική 

επίδοση και την Πρόσληψη του σχολικού κλίματος, απορρίπτονται.  

Στον παράγοντα Μελλοντικές προσδοκίες τα κορίτσια της ομάδας των παιδιών από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, παρουσίασαν ψηλότερους μέσους όρους από τα 

αγόρια της ίδιας ομάδας. Αυτό το αποτέλεσμα συμφωνεί και με τα αποτελέσματα 

άλλων ερευνών στις οποίες τα κορίτσια, παρόλο που είχαν αναφέρει να αντιμετωπίζουν 

παρόμοια προβλήματα με τα αγόρια ως προς την προσαρμογή σε μια νέα χώρα, 

εντούτοις, είχαν ψηλότερες επιδόσεις από αυτά, δήλωναν πιο φιλόδοξες, έδειχναν 

μεγαλύτερη επιθυμία για επιτυχία στη χώρα υποδοχής έχοντας και υψηλότερες 

ακαδημαϊκές επιδιώξεις1017,1018. 

Ως προς την τάξη φοίτησης των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, 

επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις ως προς το ότι διαφοροποιεί τους μέσους όρους τους 

στους παράγοντες Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργων και τη σχολική 

επίδοση, Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής, Μελλοντικές προσδοκίες και Πρόσληψη 

σχολικού κλίματος και απορρίπτεται η υπόθεση ότι θα διαφοροποιεί τα αποτελέσματα 

στον παράγοντα Σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες. 

Στον παράγοντα Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργων και τη σχολική 

επίδοση, τα παιδιά του γυμνασίου στον ελλαδικό χώρο παρουσίασαν χαμηλότερους 

μέσους όρους σε σύγκριση με τα μικρότερα παιδιά. Αυτό συμβαίνει πιθανόν λόγω της 

ηλικίας των παιδιών αυτών, τα οποία διανύουν  τη φάση της εφηβείας και οι εκτιμήσεις 

που κάνουν για τον εαυτό είναι λιγότερο θετικές σε αυτή την περίοδο1019. Ακόμα, τα 

παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων τα οποία διανύουν την περίοδο της εφηβείας 

έχουν όχι μόνο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της ηλικίας αυτής αλλά επιπρόσθετα 

έχουν να νοηματοδοτήσουν και την εθνική τους καταγωγή, με την παράλληλη 

προσπάθεια για αποδοχή και συμμετοχή στην κοινωνία υποδοχής. Βιώνουν, δηλαδή, 

 
1017 Portes, A., & Rumbaut, R. G. (Eds.). (2001). Legacies: The story of the immigrant second generation. Berkeley, CA: University 
of California Press. 
1018 Qin Hillard, D. B. (2003). Gendered expectations and gendered experiences: Immigrant students’ adaptation in schools. New 
Directions for Youth Development, 100, pp. 91-110. 
1019 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 50-61 
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μια επιπρόσθετη εσωτερική σύγκρουση στην προσπάθεια για κοινωνική αφομοίωση 

αλλά και ατομική διαφοροποίηση1020. 

Ως προς τις σχέσεις με τα άτομα της χώρας υποδοχής, εντοπίστηκε και πάλι ότι 

όσο μεγαλώνουν τα παιδιά τόσο οι μέσοι όροι μειώνονταν. Το αποτέλεσμα αυτό 

συμφωνεί και με ευρήματα άλλων ερευνών σύμφωνα με τις οποίες τα μικρότερα παιδιά 

προτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό την επαφή με άτομα της χώρας υποδοχής, σε αντίθεση 

με τα μεγαλύτερα παιδιά που δείχνουν προτίμηση για επαφές με άτομα της χώρας 

προέλευσης. Το φαινόμενο αυτό ίσως οφείλεται στο ότι τα μεγαλύτερα παιδιά, ειδικά 

στην ευαίσθητη περίοδο της εφηβείας, εκδηλώνουν εντονότερα την ανάγκη για 

νοηματοδότηση της εθνικής ταυτότητας1021,1022. 

Στο ηλικιακό στάδιο της εφηβείας, όπου τα παιδιά παρουσιάζουν την τάση να 

στρέφονται πιο πολύ προς την αμφισβήτηση σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους 1023, ίσως 

οφείλονται και οι χαμηλότεροι μέσοι όροι των μεγαλύτερων παιδιών σε σύγκριση με τα 

μικρότερα και στους παράγοντες των Μελλοντικών προσδοκιών, αλλά και της 

Πρόσληψης του σχολικού κλίματος.  

Για τη χώρα γέννησης των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, 

επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις ως προς το ότι διαφοροποιεί τους μέσους όρους τους 

στους παράγοντες Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργων και τη σχολική 

επίδοση, Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής, Σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες και 

Πρόσληψη σχολικού κλίματος και απορρίπτεται η υπόθεση ότι θα διαφοροποιεί τα 

αποτελέσματα στον παράγοντα  Μελλοντικές προσδοκίες. 

Τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής 

τους, παρουσίασαν ψηλότερους μέσους όρους στην αυτοεκτίμηση συγκριτικά με τα 

παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες καταγωγής. Αυτό πιθανόν να εξηγείται από το 

γεγονός ότι τα πρώτα έχουν καλύτερη κατανόηση της χώρας υποδοχής συγκριτικά με 

τα παιδιά που έχουν γεννηθεί σε μια άλλη χώρα1024 και από το γεγονός ότι τα παιδιά που 

γεννιούνται στις χώρες υποδοχής τείνουν να τοποθετούν τους εαυτούς τους πρωταρχικά 

 
1020 Χαλάτσης, Π., Δ. (2004). Εμείς και οι άλλοι: ταυτότητα, ετερότητα και απόρριψη της διαφορετικότητας. Στο ΙΜΕΠΟ, (2004). 
Τσαλίκογλου, Φ. & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 
σσ. 19-32 
1021 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σελ. 461-469 
1022 Μποζατζής, Ν. (2004). Κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις στην παιδική προκατάληψη. Στο ΙΜΕΠΟ, Τσαλίκογλου, Φ. & 
Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 33-43 
1023 Spranger, E. (1924). Psychologie des Jugendalters. Leipzig:Quelle & Meyer: Στο Teo, T. (2003). Wilhelm Dilthey (1833-1911) 
and Eduard Spranger (1882-1963) on the developing person. Humanistic Psychologist, 31 (1), 74-94. , σελ 86-89. 
1024 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
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στις κοινωνικές συνθήκες και στα πλαίσια της χώρας αυτής1025. Ακόμα, οι ψηλότερες 

τιμές αυτοεκτίμησης των παιδιών που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής ίσως οφείλονται 

και στις πιθανόν καλύτερες επιδόσεις τους στο σχολείο, αφού συνήθως όσο μεγαλώνει 

ο χρόνος παραμονής σε μια χώρα υποδοχής τόσο μεγαλώνουν και οι σχολικές 

επιδόσεις1026.  

Τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες που γεννήθηκαν στις χώρες 

υποδοχής, παρουσίασαν ψηλότερους μέσους όρους στις σχέσεις τους με άτομα της 

χώρας υποδοχής και μικρότερους στις σχέσεις τους με άτομα της χώρας καταγωγής 

τους, συγκριτικά με τα παιδιά της ομάδας αυτής που γεννήθηκαν στις χώρες 

καταγωγής. Το γεγονός αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι τα παιδιά που έχουν 

γεννηθεί στις χώρες υποδοχής έχουν μεγαλύτερη επαφή γενικότερα με τον πολιτισμό 

και τα νοήματα της χώρας αυτής και συνεπώς και με τα άτομα που αντιπροσωπεύουν 

αυτά, δηλαδή τα γηγενή παιδιά.   

Όσον αφορά την πρόσληψη του σχολικού κλίματος, για τα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής, παρουσιάστηκε να είναι 

πιο θετική συγκριτικά με τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες καταγωγής. Αυτό ίσως 

οφείλεται στη μεγαλύτερη εξοικείωση των πρώτων με την κουλτούρα γενικότερα της 

χώρας υποδοχής αλλά και ειδικότερα του σχολείου, στο ότι γνωρίζουν καλύτερα τη 

γλώσσα της χώρας αυτής και στο ότι πιθανόν αυτά τα στοιχεία να τα βοηθούν να 

αντεπεξέρχονται στις κοινωνικές, αλλά και τις ακαδημαϊκές όψεις της σχολικής τους 

ζωής με μεγαλύτερη επιτυχία, συγκριτικά με τα παιδιά που δεν έχουν γεννηθεί στη 

χώρα υποδοχής1027,1028.  

Το γεγονός ότι στον παράγοντα Μελλοντικές προσδοκίες η χώρα γέννησης δε 

διαφοροποίησε τους μέσους όρους των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, 

ίσως αποτελεί ένδειξη του ότι η τεράστια επιθυμία για επιτυχία στη χώρα υποδοχής και 

για κοινωνική κινητικότητα, στοιχεία τα οποία ανταποκρίνονται στο αρχικό σχέδιο 

μετανάστευσης της οικογένειάς τους1029, επισκιάζουν την εσωτερική αυτή 

διαφοροποίηση ως προς τη χώρα γέννησης.  

 

 
1025 Leonard, K. (2007). “The Second Generation: Questions and Answers.” Keynote address at the international Conference 
“Globalization and diaspora”, Centre for the Study of Indian Diaspora and the Department of Sociology. University of Hyderabad 
1026 PISA (2003). Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003. 
Διαθέσιμο στο:  www.pisa.oecd.ogr. Ανασύρθηκε στις  1.07.06 
1027 Lee, S., J. (2006). Additional complexities: social class, ethnicity, generation, and gender in Asian American student 
experiences. Race Ethnicity and Education, Vol.9(1), pp. 17-28 
1028 Oikonomidoy, E. (2007). ‘I see myself as a different person who [has] acquired a lot …’: Somali female students’ journeys to 
belonging. Intercultural Education, 18 (1), pp. 15-27 
1029 Brodwin, P. (2003). Marginality and Subjectivity in the Haitian Diaspora. Anthropological Quarterly 76 (3), 383 -410. 
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5.1.1.3. Οι επιμέρους υποθέσεις του τρίτου σκοπού της έρευνας 

 

Στα πλαίσια του τρίτου σκοπού της έρευνας, ως προς τη διαμεσολάβηση της 

στάσης των γηγενών παιδιών προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, 

κάποιες από τις υποθέσεις επιβεβαιώνονται και κάποιες απορρίπτονται.  

Η υπόθεση ότι τα παιδιά γηγενών θα παρουσιάσουν χαμηλή θετική στάση προς τα 

παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, με βάση τα αποτελέσματα των 

ερωτηματολογίων αλλά και των συνεντεύξεων, ούτε επιβεβαιώνεται αλλά ούτε και 

απορρίπτεται. Αυτό συμβαίνει γιατί στα ερωτηματολόγια τα παιδιά παρουσιάζουν 

μέτριους μέσους όρους ως προς τη θετική στάση προς τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες, αλλά στις συνεντεύξεις δίνεται μια άλλη διάσταση.  

Στις συνεντεύξεις, λοιπόν, τα παιδιά γηγενών προσπαθώντας να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών για επίδειξη αντιρατσιστικών στάσεων1030, 

εξέφραζαν κάποιες απόψεις για τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες ώστε 

να ανταποκριθούν στο τι θα θεωρείτο ορθό ως απάντηση στους στόχους της παρούσας 

εργασίας. Όμως, στις αναφορές τους προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

χρησιμοποιούσαν το διαχωριστικό μοτίβο «εμείς» - «αυτοί» και ανέφεραν την ύπαρξη 

αρνητικών συμπεριφορών προς τα παιδιά  αυτά, αποδίδοντάς τις όμως σε τρίτα 

πρόσωπα.  

Κατά συνέπεια, από τη σύζευξη των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων και 

των συνεντεύξεων, αφήνεται η υπόνοια της επίδειξης από πλευράς γηγενών παιδιών 

προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ενός «μοντέρνου ρατσισμού». Ο 

«μοντέρνος» ρατσισμός περιλαμβάνει τη δήλωση θετικών ή ουδέτερων στάσεων προς 

κάποια άτομα, αλλά την επίδειξη αντίθετων συμπεριφορών και προσπαθειών 

υποβάθμισης των ατόμων αυτών1031. 

Η υπόθεση ότι το φύλο θα διαφοροποιεί τη θετική στάση των γηγενών παιδιών 

προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων απορρίπτεται, αφού δεν υπήρξε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους αγοριών και κοριτσιών σε αυτό τον 

παράγοντα.  

Απορρίπτεται επίσης και η υπόθεση ότι το επάγγελμα πατέρα των γηγενών παιδιών 

διαφοροποιεί τους μέσους όρους τους στον παράγοντα της Θετικής στάσης προς τα 

παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο και 

 
1030 Παυλοπούλου, Ι. (2004). Παιδική κουλτούρα και προκατάληψη. Στο ΙΜΕΠΟ,Τσαλίκογλου, Φ. & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο 
συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 57 -61 
1031 Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and Modern Racism and prejudice in a 
Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
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με άλλη έρευνα στην οποία φάνηκε ότι το επάγγελμα των γονιών των γηγενών 

μαθητών/τριών στην Ελλάδα, δε διαφοροποιούσε τις απόψεις τους για τα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες1032. 

Για τον παράγοντα της Θετικής στάσης προς τα παιδιά από άλλες χώρες, 

επιβεβαιώνεται μόνο η υπόθεση ότι η τάξη φοίτησης των γηγενών παιδιών θα 

διαφοροποιεί τους μέσους όρους τους σε αυτόν. Συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα παιδιά 

επέδειξαν λιγότερο θετική στάση προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων. 

Αυτό ίσως εξηγείται από το ότι τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν την τάση να ταυτίζονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό με την εθνική τους ομάδα και να απορρίπτουν τα μη συγγενικά προς 

αυτήν στοιχεία1033,1034. Το αποτέλεσμα αυτό όμως, είναι αντίθετο με τα ευρήματα άλλων 

ερευνών που κατέγραψαν ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία των γηγενών παιδιών τόσο 

μειώνονται οι προκαταλήψεις προς τα παιδιά από άλλες χώρες1035,1036. Βέβαια, αυτή η 

διαφορά ίσως οφείλεται στο ότι τα παιδιά που εξετάστηκαν σε εκείνες τις έρευνες 

φοιτούσαν στο Λύκειο και δεν βρίσκονταν στο κρίσιμο στάδιο της αρχής της εφηβείας, 

στο οποίο βρίσκονται τα παιδιά της παρούσας έρευνας.  

Όσον αφορά τον παράγοντα Αρνητική στάση προς τα παιδιά από άλλες χώρες, 

απορρίπτεται η υπόθεση ότι τα παιδιά γηγενών θα παρουσίαζαν ψηλούς μέσους όρους 

σε αυτόν, αλλά επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις ότι το φύλο, η τάξη φοίτησης και το 

επάγγελμα πατέρα θα διαφοροποιούσαν τους μέσους  όρους.  

Η χαμηλή αρνητική στάση όπως σημειώθηκε από τους μέσους όρους όμως, δεν 

σημαίνει και την επίδειξη ανάλογων συμπεριφορών, όπως φάνηκε από τις συνεντεύξεις.  

Ως προς το φύλο, τα αγόρια επέδειξαν αρνητικότερη στάση προς τα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων συγκριτικά με τα κορίτσια, επιβεβαιώνοντας και τα 

πορίσματα άλλων ερευνών1037,1038. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι τα αγόρια 

τείνουν να εξωτερικεύουν την εθνική τους ταυτότητα σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά 

με τα κορίτσια.  

 
1032 Dimakos, I., C. & Tasiopoulou, K. (2003). Attitudes Towards Migrants: what do Greek students think about their immigrant 
classmates? Intercultural Education, 14(3), pp. 307-316. 
1033 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 461-469 
1034 ΙΜΕΠΟ, (2004). Τσαλίκογλου, Φ. & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα.  
1035 Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and Modern Racism and prejudice in a 
Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
1036 Dimakos, I., C. & Tasiopoulou, K. (2003). Attitudes Towards Migrants: what do Greek students think about their immigrant 
classmates? Intercultural Education, 14(3), pp. 307-316. 
1037 Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and Modern Racism and prejudice in a 
Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
1038 Ring, J., & Morgentau, S. (2004). Intolerans. Antisemitiska, homofobiska, islamofobiska and invandrarfientliga tendenser bland 
unga. Vrottsforevyggande Radet: Στο Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and 
Modern Racism and prejudice in a Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
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Ως προς την τάξη φοίτησης, αναδείχθηκε ό,τι και στον προηγούμενο παράγοντα, 

ότι δηλαδή τα μεγαλύτερα παιδιά επιδεικνύουν αρνητικότερες στάσεις προς τα παιδιά 

από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες.  

Ως προς το επάγγελμα πατέρα των γηγενών παιδιών, φάνηκε ότι αυτά που 

δήλωσαν πως ο πατέρας τους κάνει χειρωνακτική εργασία παρουσιάζουν αρνητικότερες 

στάσεις προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, συμβαδίζοντας με 

αποτελέσματα άλλων ερευνών στις οποίες εντοπίστηκε ότι τα άτομα της εργατικής 

τάξης παρουσίαζαν υψηλότερες διακρίσεις απέναντι στους μετανάστες1039,1040. 

Για τον παράγοντα Άποψη για τη διαφορετικότητα των παιδιών από άλλη χώρα, 

απορρίπτεται η υπόθεση ότι τα παιδιά γηγενών θα παρουσιάσουν ψηλούς μέσους 

όρους, αφού οι μέσοι όροι ήταν μέτριοι. Απορρίπτεται ακόμα και η υπόθεση ότι η τάξη 

φοίτησης θα διαφοροποιεί τους μέσους όρους των παιδιών στον παράγοντα αυτό.  

Οι υποθέσεις που επιβεβαιώνονται ως προς την Άποψη για τη διαφορετικότητα των 

παιδιών από άλλη χώρα είναι ότι το φύλο και το επάγγελμα πατέρα θα διαφοροποιεί 

τους μέσους όρους, με τον ίδιο τρόπο που είχε συμβεί και στον παράγοντα της 

Αρνητικής στάσης προς τα παιδιά από άλλες χώρες.  

 

5.1.1.4. Οι επιμέρους υποθέσεις του τέταρτου σκοπού της έρευνας 

 

Ο τέταρτος σκοπός της έρευνας αφορά την εύρεση των διαφοροποιήσεων στο 

εσωτερικό της ομάδας παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες ως προς τη 

διαμόρφωση της υποκειμενικότητάς τους στις χώρες υποδοχής.  

Σχετικά με το διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό της χώρας γέννησης των παιδιών,  

επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι διαφοροποιεί τους μέσους όρους σε όλους τους 

παράγοντες: Συνήθειες χώρας καταγωγής, Συνήθειες χώρας υποδοχής, Ταύτιση με χώρα 

υποδοχής, Υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης, Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής, Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής.  

Τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής παρουσίασαν ψηλότερους μέσους 

όρους στους παράγοντες Συνήθειες χώρας υποδοχής, Ταύτιση με χώρα υποδοχής, Θετική 

πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής και χαμηλότερους μέσους όρους στους 

παράγοντες Συνήθειες χώρας καταγωγής και Υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης, 

συγκριτικά με τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες καταγωγής. Τα αποτελέσματα 

 
1039 Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and Modern Racism and prejudice in a 
Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
1040 Ring, J., & Morgentau, S. (2004). Intolerans. Antisemitiska, homofobiska, islamofobiska and invandrarfientliga tendenser bland 
unga. Vrottsforevyggande Radet. Στο Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and 
Modern Racism and prejudice in a Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
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αυτά δείχνουν ότι τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, τα οποία έχουν 

γεννηθεί στις χώρες καταγωγής, διατηρούν ισχυρότερους δεσμούς με αυτές συγκριτικά 

με τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στις χώρες υποδοχής1041. Αντίθετα, τα παιδιά που 

γεννιούνται στις χώρες υποδοχής υιοθετούν σε μεγαλύτερο βαθμό στοιχεία και 

παρουσιάζουν μεγαλύτερες ταυτίσεις με αυτές, συγκριτικά με τα παιδιά που 

γεννήθηκαν στις χώρες καταγωγής1042, , ,1043 1044 1045. 

Ως προς το διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό του φύλου, επιβεβαιώνεται η 

υπόθεση ότι διαφοροποιεί τους μέσους όρους των παιδιών στους παράγοντες Συνήθειες 

χώρας προέλευσης, Συνήθειες χώρας υποδοχής, Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής και  Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής. Για το φύλο, 

απορρίπτονται οι υποθέσεις ότι διαφοροποιεί τους μέσους όρους των παιδιών από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στους παράγοντες Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής και 

Υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης.  

Τα κορίτσια φάνηκε να διατηρούν σε μικρότερο βαθμό συνήθειες της χώρας 

καταγωγής, να υιοθετούν σε μεγαλύτερο βαθμό στοιχεία της χώρας υποδοχής και να 

προσλαμβάνουν θετικότερα τις συνθήκες στη χώρα υποδοχής συγκριτικά με τα αγόρια. 

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, γενικότερα, τα κορίτσια τείνουν να προσαρμόζονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό από τα αγόρια στις κοινωνίες υποδοχής και ότι τα δεύτερα, τείνουν 

να διατηρούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα χαρακτηριστικά της εθνικής ταυτότητας1046, 1047. 

Το φαινόμενο αυτό ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι σε συνθήκες μετανάστευσης οι 

οικογένειες προσδοκούν από τα κορίτσια να διατηρούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα 

στοιχεία της εθνικής καταγωγής και είναι πιο αυστηρές προς τα αυτά, με αποτέλεσμα 

αυτά να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες αυτές με αντίθετο τρόπο, αναπτύσσοντας 

δυνατότερους δεσμούς με τις χώρες υποδοχής1048,1049. 

Ως προς το διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό της τάξης φοίτησης, επιβεβαιώνεται 

η υπόθεση ότι διαφοροποιεί τους μέσους όρους των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών 
 

1041 Gim Chung,R.H., Kim, B. S. K.,  & Abreu, J. M. (2004). Asian American Multidimensional Acculturation Scale: Development, 
factor analysis, reliability, and validity. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 10, pp. 66-80. 
1042 Aycan, Z., & Kanungo, R.N. (1998). Impact of acculturation on socialization beliefs and behavioral occurrences among Indo-
Canadian immigrants. Journal of Comparative Family Studies, 29, pp. 451-467 
1043 Birman, D., & Trickett, E. J. (2001). Cultural Transitions in First-Generation Immigrants. Acculturation of Soviet Jewish 
Refugee Adolescents and Parents. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(4), pp. 456-477 
1044 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
1045 Lee, S. K., Sobal, J., & Frongillo, E. A. (2003). Comparison of Models of Acculturation. The Case of Korean Americans. 
Journal of Cross-Cultural Psychology, 34(3), pp. 282-296. 
1046 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 461-469 
1047 Dion, K., & Dion, K. (2004). Gender, immigrant generation and ethnocultural identity. Sex Roles: A Journal of Research. 
FindArticles.com. Διαθέσιμο στο: http://findarticles.com/p/articles/mi_m2294/is_5-6_50/ai_n6079154/  Ανασύρθηκε στις 26.04.09 
1048 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
1049 Dion, K., & Dion, K. (2004). Gender, immigrant generation and ethnocultural identity. Sex Roles: A Journal of Research. 
FindArticles.com. Διαθέσιμο στο: http://findarticles.com/p/articles/mi_m2294/is_5-6_50/ai_n6079154/  Ανασύρθηκε στις 26.04.09 



 532

 

                                                

ομάδων στους παράγοντες Συνήθειες χώρας προέλευσης, Συνήθειες χώρας υποδοχής, 

Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής, Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής  και 

Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής. Απορρίπτεται η υπόθεση ότι η τάξη 

φοίτησης διαφοροποιεί τους μέσους όρους των παιδιών στον παράγοντα Υποχρέωση 

προς τη χώρα προέλευσης.  

Τα μεγαλύτερα παιδιά φάνηκε να διατηρούν σε μεγαλύτερο βαθμό συνήθειες της 

χώρας καταγωγής, να υιοθετούν σε μικρότερο βαθμό συνήθειες της χώρας υποδοχής, 

να ταυτίζονται λιγότερο με τη χώρα υποδοχής και να προσλαμβάνουν αρνητικότερα τις 

συνθήκες σε αυτή, συγκριτικά με τα παιδιά που φοιτούσαν σε μικρότερες τάξεις. Η 

διαφορά αυτή πιθανόν να οφείλεται στο ότι τα παιδιά που φοιτούσαν σε μεγαλύτερες 

τάξεις βρίσκονταν στο στάδιο της εφηβείας, το οποίο θεωρείται η κατεξοχήν 

αναπτυξιακή φάση συνειδητοποίησης της ταύτισης του ατόμου με την εθνική του 

ομάδα1050. Επιβεβαιώνονται και στοιχεία άλλων ερευνών, στις οποίες διαπιστώθηκε ότι 

τα μεγαλύτερα παιδιά σε σύγκριση με τα μικρότερα, έδειχναν μικρότερη ταύτιση και 

μικρότερη προτίμηση στις συνήθειες της χώρας υποδοχής και μεγαλύτερη εγγύτητα 

προς την εθνική καταγωγή1051,1052. 

Ως προς το διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό των χρόνων φοίτησης στο ελληνικό 

σχολείο, επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι διαφοροποιεί τους μέσους όρους των παιδιών 

από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στους παράγοντες Συνήθειες χώρας προέλευσης, 

Συνήθειες χώρας υποδοχής, Ταύτιση με χώρα υποδοχής.  Η υπόθεση ότι τα χρόνια 

φοίτησης στο ελληνικό σχολείο διαφοροποιούν τους μέσους όρους στους παράγοντες 

Υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης, Θετική και Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη 

χώρα υποδοχής, απορρίπτεται.  

Τα παιδιά που δήλωσαν να έχουν περισσότερα χρόνια στο ελληνικό σχολείο, 

φάνηκε να διατηρούν σε μικρότερο βαθμό συνήθειες της χώρας προέλευσης, να 

υιοθετούν σε μεγαλύτερο βαθμό στοιχεία της χώρας υποδοχής και να ταυτίζονται 

περισσότερο με τη χώρα αυτή, συγκριτικά με τα παιδιά με λιγότερα χρόνια στο 

ελληνικό σχολείο. Η μεγαλύτερη φοίτηση στο ελληνικό σχολείο συνεπάγεται και 

περισσότερες υποκειμενοποιήσεις μέσω αυτού, στοιχείων της κυρίαρχης κουλτούρας 

της χώρας υποδοχής και γι’ αυτό ίσως αυξάνεται η υιοθέτηση στοιχείων της χώρας 

 
1050 Λεζέ, Ε. (2008). Η διγλωσσική – διπολιτισμική ταυτότητα των Ελληνοποντίων παλιννοστούντων μαθητών: με βάση εμπειρική 
έρευνα. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 
6ος, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 227-238 
1051 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 461-469 
1052 Μποζατζής, Ν. (2004). Κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις στην παιδική προκατάληψη. Στο ΙΜΕΠΟ,  Τσαλίκογλου, Φ. & 
Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 33-43 
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αυτής, και δύναται επίσης έτσι,  να επιταχυνθεί και ο  επιπολιτισμός1053.  Το σχολείο 

εξυπηρετεί τον επιπολιτισμό μέσω της εκμάθησης της κυρίαρχης γλώσσας, των 

πολιτισμικών νοημάτων και των νορμών της χώρας υποδοχής1054. 

Η υπόθεση ότι το επάγγελμα πατέρα των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες δε θα διαφοροποιεί τους μέσους όρους τους σε κανένα παράγοντα 

επιβεβαιώνεται. Βέβαια, το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό, επειδή το 

μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών είχε δηλώσει ότι ο πατέρας τους κάνει χειρωνακτική 

εργασία, οπότε δεν υπήρχε στο δείγμα ίση αντιπροσώπευση όλων των ομάδων 

επαγγελμάτων, γι’ αυτό και τα αποτελέσματα γι’ αυτή την ανεξάρτητη μεταβλητή δεν 

είναι ασφαλή.  

 

5.1.1.5. Οι επιμέρους υποθέσεις του πέμπτου σκοπού της έρευνας 

 

Ο πέμπτος σκοπός της έρευνας αφορά τη διαμεσολάβηση της βαθμολόγησης και 

των προσδοκιών των εκπαιδευτικών προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

σε σύγκριση με τα παιδιά γηγενών.  

Η υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί βαθμολογούν με ψηλότερους βαθμούς τα παιδιά 

γηγενών στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών, καθώς και στη 

συμπεριφορά και τη γενικότερη προσαρμογή στο σχολείο, επιβεβαιώνεται. Το 

αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο και με αποτελέσματα άλλων ερευνών, στις οποίες τα 

παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες συγκρινόμενα με γηγενείς 

συμμαθητές/τριές τους είχαν παρουσιάσει χαμηλότερες επιδόσεις1055, ,1056 1057.  Στο σημείο 

αυτό γίνεται η παρατήρηση ότι τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

βαθμολογούνται με τους ίδιους όρους και στα ίδια μαθήματα με τα παιδιά γηγενών, 

μαθήματα που σχεδιάστηκαν να διδάσκονται σε άτομα με πρώτη τους γλώσσα την 

ελληνική και που είναι φορείς της κουλτούρας της χώρας υποδοχής. Η βαθμολόγηση, 

δε, που δίνουν οι εκπαιδευτικοί, αφορά τη σύγκριση του κάθε παιδιού με το γενικό 

επίπεδο όλης της τάξης. Έτσι, αναδεικνύεται το θέμα των ανισοτήτων στην εκπαίδευση 

 
1053 Lee, S. K., Sobal, J., & Frongillo, E. A. (2003). Comparison of Models of Acculturation. The Case of Korean Americans. 
Journal of Cross-Cultural Psychology, 34(3), pp. 282-296. 
1054 Trickett, E. J., & Birman, D. (2005). Acculturation, School Context, and School Outcomes: Adaptation Of Refugee Adolescents 
From The Former Soviet Union. Psychology in the schools, 42 (1), 27- 37 
1055 Γεωργογιάννης, Π., & Μπομπαρίδου, Χ. (2007). Οι επιδόσεις μαθητών μειονοτικών ομάδων σε σχέση με τους Έλληνες μαθητές 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία 
και έρευνα: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 5ος, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 330-345 
1056 Gillborn, D. & Gipps, C.  (1996). Recent research on the achievements of ethnic minority pupils. London: OFSTED 
1057 PISA (2003). Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003. 
Διαθέσιμο στο:  www.pisa.oecd.ogr. Ανασύρθηκε στις  1.07.06 



 534

 

                                                

με όρους εθνικής καταγωγής αυτή τη φορά 1058,1059, αφού τα παιδιά συναγωνίζονται με 

υποτιθέμενους ίσους όρους στην ίδια ύλη και στα ίδια μαθήματα τα γηγενή παιδιά, 

χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη «οι ιδιαίτερες συνθήκες γραμματισμού» και το 

πολιτισμικό κεφάλαιο  που  φέρουν1060. 

Το φύλο των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες διαφοροποιεί τη 

βαθμολόγησή τους από τους εκπαιδευτικούς σε όλους τους τομείς, γι’ αυτό και η 

υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται. Τα κορίτσια βαθμολογούνται με ψηλότερους βαθμούς 

σε όλους τους τομείς συγκριτικά με τα αγόρια. Οι ψηλότεροι βαθμοί των κοριτσιών 

επιβεβαιώνουν και τα πορίσματα άλλων ερευνών όπου διεφάνη ότι είναι πιο φιλόδοξα, 

ότι έχουν υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδιώξεις και επιδόσεις συγκριτικά με τα αγόρια 

σε συνθήκες μετανάστευσης και ότι έχουν υψηλότερες προσδοκίες1061,1062.  Ως προς τη 

συμπεριφορά και την προσαρμογή στο σχολείο, οι ψηλότερες βαθμολογίες των 

κοριτσιών ίσως οφείλονται στις ηπιότερες και πιο συμμορφωμένες στρατηγικές ένταξης 

στο κοινωνικό περιβάλλον που εφαρμόζουν συγκριτικά με τα αγόρια, που είναι και οι 

στρατηγικές που ανταποκρίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό στις επιταγές 

κοινωνικοποίησης στο σχολικό πλαίσιο1063. 

Η υπόθεση ότι η τάξη φοίτησης θα διαφοροποιεί τους μέσους όρους των παιδιών 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στα μαθήματα, στη συμπεριφορά και στην 

προσαρμογή στο σχολείο επιβεβαιώνεται. Τα μεγαλύτερα παιδιά (αυτά του γυμνασίου 

στο δείγμα από τον ελλαδικό χώρο) βαθμολογούνται σε όλους τους τομείς με 

χαμηλότερους βαθμούς σε σύγκριση με τα παιδιά του δημοτικού. Η διαφορά αυτή 

πιθανόν να οφείλεται στις αυστηρότερες μεθόδους βαθμολόγησης που εφαρμόζουν οι 

εκπαιδευτικοί στο γυμνάσιο συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς στο δημοτικό. Όσον 

αφορά τους χαμηλότερους βαθμούς στη συμπεριφορά και την προσαρμογή στο σχολείο 

για τα μεγαλύτερα παιδιά, ίσως οφείλεται στην ηλικιακή φάση της εφηβείας στην οποία 

βρίσκονται, όπου παρατηρείται αύξηση της αστάθειας της έννοιας του εαυτού, αλλά και 

 
1058 Ανδρούσου, Α., Ασκούνη, Ν., Μάγος, Κ., & Χρηστίδου-Λιοναράκη, Σ. (2001). Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και 
Κοινωνικές Ανισότητες. Τόμος Β: Εθνοπολιτισμικές διαφορές στην Εκπαίδευση. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
1059 Youdell, D. (2006). Impossible Bodies, Impossible Selves: Exclusions and Student Subjectivities. Netherlands: Springer 
1060 Γκόβαρης, Χ. (2007). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2007). Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των 
Τσιγγανοπαίδων. Επιμορφωτικός οδηγός, σσ. 23-37. Διαθέσιμο στο: 
http://isocrates.gr/content_files/tsigganopaides/EPIMORFOSI.pdf Ανασύρθηκε στις  23.01.09, σ. 25 
1061 Portes, A., & Rumbaut, R. G. (Eds.). (2001). Legacies: The story of the immigrant second generation. Berkeley, CA: University 
of California Press. 
1062 Qin Hillard, D. B. (2003). Gendered expectations and gendered experiences: Immigrant students’ adaptation in schools. New 
Directions for Youth Development, 100, pp. 91-110. 
1063 Kruger, D., Reischl, T., & Zimmerman, M.A. (2008). Time Perspective as a Mechanism for Functional Developmental 
Adaptation. Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology, 2 (1), pp. 1-22. 
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στο γεγονός ότι στο γυμνάσιο διευρύνεται το δίκτυο κοινωνικής σύγκρισης και τα 

παιδιά εκτίθενται σε πολλές επιπρόσθετες προκλήσεις1064. 

Επιβεβαιώνεται επίσης και η υπόθεση ότι η χώρα γέννησης των παιδιών 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων θα διαφοροποιεί τη βαθμολογία τους σε όλους τους 

τομείς. Τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες υποδοχής βαθμολογήθηκαν με 

ψηλότερους βαθμούς σε όλους τους τομείς συγκριτικά με τα παιδιά που γεννήθηκαν 

στις χώρες καταγωγής. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι τα πρώτα παιδιά, έχουν καλύτερη 

κατανόηση της χώρας υποδοχής, των νοημάτων και των νορμών της, καθώς και των 

νοημάτων και των απαιτήσεων του σχολείου συγκριτικά με τα παιδιά που δε 

γεννήθηκαν σε αυτή 1065.  

Η υπόθεση ότι το επάγγελμα πατέρα παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

δε θα διαφοροποιεί τις βαθμολογίες τους σε όλους τους τομείς από τους εκπαιδευτικούς 

επιβεβαιώνεται. Αλλά το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι ασφαλές λόγω του μη 

ισοκατανεμημένου δείγματος στα επαγγέλματα πατέρα των παιδιών αυτών στην 

παρούσα εργασία.  

 

5.1.1.6. Οι επιμέρους υποθέσεις του έκτου σκοπού της έρευνας 

 

Ο έκτος σκοπός της έρευνας αφορούσε τη σύγκριση των αποτελεσμάτων σε 

Ελλάδα και Κύπρο. Σε αυτό το σημείο σημειώνεται ότι για τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων των δύο χωρών, από το δείγμα του ελλαδικού χώρου, επιλέγηκαν μόνο 

τα παιδιά που φοιτούσαν στο δημοτικό λόγω του ότι το δείγμα της Κύπρου προερχόταν 

αποκλειστικά από αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης.  

Όσον αφορά την πρώτη υπόθεση του σκοπού αυτού, στους παράγοντες του Α’ 

μέρους του ερωτηματολογίου όπου συγκρίνονται τα γηγενή παιδιά με τα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων (Αυτοεκτίμηση ως προς τη γενική επιτέλεση έργων 

και τη σχολική επίδοση, Σχέσεις με άτομα της χώρας υποδοχής, Σχέσεις με άτομα από 

άλλες χώρες, Μελλοντικές προσδοκίες και Πρόσληψη σχολικού κλίματος) ότι και στις 

δύο χώρες τα αποτελέσματα θα είναι ταυτόσημα, επιβεβαιώνεται. Και στις δύο χώρες 

σε όλους τους παράγοντες πλην του Σχέσεις με άτομα από άλλες χώρες, τα γηγενή 

παιδιά παρουσίασαν ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων. Τα κοινά αυτά αποτελέσματα στις δύο χώρες ίσως οφείλονται 
 

1064 Μακρή – Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και Αυτοεκτίμηση: Μοντέλα, ανάπτυξη, λειτουργικός ρόλος και αξιολόγηση. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 50-55 
1065 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
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στις ομοιότητες που παρουσιάζουν ως προς διάφορα πολιτιστικά χαρακτηριστικά.  

Ίσως όμως απλά επιβεβαιώνουν κάποιες διαμεσολαβήσεις που είναι κοινές σε όλες τις 

χώρες υποδοχής μεταναστών, αφού και σε άλλες έρευνες σε άλλες χώρες, φάνηκε ότι 

τα γηγενή παιδιά συγκρινόμενα με τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

παρουσιάζουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση, μικρή θέληση να έχουν επαφές με άτομα από 

άλλες χώρες,  είναι πιο εξοικειωμένα με την κουλτούρα του σχολείου και παρουσιάζουν 

ψηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με μετανάστες συμμαθητές/τριές  

τους1066, , , , , , , , ,1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075. 

Η δεύτερη υπόθεση του σκοπού αυτού, ότι τα γηγενή παιδιά στην Κύπρο θα 

παρουσιάσουν αρνητικότερη στάση προς τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες συγκριτικά με τα  γηγενή παιδιά στην Ελλάδα, εν μέρει επιβεβαιώνεται και εν 

μέρει απορρίπτεται, με βάση τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια και τις 

συνεντεύξεις.  

Στα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων και στις δύο χώρες, τα γηγενή παιδιά 

παρουσίασαν μέτριους μέσους όρους ως προς τη θετική στάση προς τα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων και ως προς την άποψη για τη διαφορετικότητα των 

παιδιών αυτών και χαμηλούς μέσους όρους ως προς την αρνητική τους στάση.   

Στα αποτελέσματα των συνεντεύξεων που αφορούσαν τα γηγενή παιδιά στις δύο 

χώρες, αναδείχθηκαν κοινοί τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίζουν τα παιδιά από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες. Δηλαδή, και στις δύο χώρες τα γηγενή παιδιά όταν 

αναφέρονταν στα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, έκαναν χρήση του 

διαχωριστικού μοτίβου «εμείς - αυτοί», προσπαθούσαν να ανταποκριθούν στις 

σύγχρονες επιταγές για επίδειξη αντιρατσιστικών στάσεων και ενώ δήλωναν ότι τα ίδια 

δε δημιουργούσαν κανένα πρόβλημα στα παιδιά αυτά, ανέφεραν την ύπαρξη 

ρατσιστικών στάσεων προς αυτά από τρίτους, φανερώνοντας την ύπαρξη και στις δύο 
 

1066 Abbas, T. (2002). The Home and the School in the Educational Achievements of South Asians, Race Ethnicity and Education, 
5(3), pp. 291-316 
1067 Arriaza, G. (2003). Schools, Social Capital and Children of Color, Race Ethnicity and Education, 6(1), pp. 71-94 
1068 Ball, S.J., Reay, D., & David, M. (2002). ‘Ethnic choosing’: minority ethnic students, social class and higher education choice, 
Race Ethnicity and Education, 5 (4), pp. 333-357 
1069 Eyou, M. L., Adair, B., & Dixon, R. (2000). Cultural identity and psychological Chinese immigrants in New Zealand. Journal of 
Adolescence, 23, 531-533     
1070 Giavrimis, P., Konstantinou, E. & Hatzichristou, C. (2003). Dimensions if immigrant students’ adaptation in the Greek schools: 
self concept and coping strategies. Intercultural Education, 14 (4), 423-434. 
1071 Κασιμάτη, Κ. (2006). Η Ένταξη των Αλβανών Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία (Από Διηγήσεις Αλβανών και Ελλήνων). 
Στο Μπακαβός, Χ., & Παπαδοπούλου, Δ. (2006) (Επιμ.). Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. 
Αθήνα: Gutenberg, σσ. 353-411 
1072 Kosic, A., & Triandafyllidou, A. (2003). Albanian immigrants in Italy: migration plans, coping strategies and identity issues. 
Journal of Ethnic and Migration Studies, 29, (6), 997-1014. 
1073 Rhamie, J., & Hallam, S. (2002). An Investigation into African-Caribbean Academic success in the UK, Race Ethnicity and 
Education, 5 (2), pp. 151-170. 
1074 Rodriguez, T.D. (2002). Oppositional Culture and Academic Performance among Children of Immigrants in the USA, Race 
Ethnicity and Education, 5(2), pp. 199-215 
1075 Sam, D. L. (2000). Psychological Adaptation of Adolescents With Immigrant Backgrounds. The Journal of Social psychology, 
140, 5-25 
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χώρες από τα παιδιά γηγενών προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

«μοντέρνου» ρατσισμού. Ακόμα, και στις δύο χώρες παρατηρήθηκε τα γηγενή παιδιά 

να νοηματοδοτούν τη διαφορετικότητα των παιδιών αυτών ως πολιτισμική, έχοντας 

δώσει φολκλορικού τύπου και στατικές ερμηνείες για την έννοια του πολιτισμού.  

Όλα αυτά λοιπόν τα κοινά αποτελέσματα στις δύο χώρες απορρίπτουν την πιο 

πάνω υπόθεση. Μέσω όμως των ίδιων αποτελεσμάτων, μπορεί με κάποιες έμμεσες 

παρατηρήσεις η υπόθεση να επιβεβαιώνεται σε κάποιο βαθμό.  

Στα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων και στις δύο χώρες οι μέσοι όροι ως προς 

τη θετική στάση των γηγενών παιδιών προς τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών 

ομάδων ήταν μέτριοι, στην Κύπρο όμως ήταν λίγο χαμηλότεροι, με τη διαφορά αυτή να 

είναι στατιστικά σημαντική. Ακόμα, στα αποτελέσματα ως προς την άποψη των 

γηγενών παιδιών για τη διαφορετικότητα των παιδιών αυτών, και στις δύο χώρες οι 

μέσοι όροι ήταν μέτριοι, στην Κύπρο όμως ήταν λίγο ψηλότεροι.  

Μια έμμεση παρατήρηση που έγινε και στις συνεντεύξεις, έδειξε ότι όταν τα παιδιά 

από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες ρωτήθηκαν με ποια άτομα προτιμούν να έχουν 

φιλικές σχέσεις και γιατί, τα παιδιά αυτά στην Ελλάδα δήλωναν να θέλουν και να έχουν 

φιλικές σχέσεις και με παιδιά γηγενών, ενώ τα παιδιά αυτά στην Κύπρο δήλωναν να μη 

θέλουν, γιατί τα γηγενή παιδιά στην Κύπρο επιδείκνυαν άσχημες συμπεριφορές 

απέναντί τους, όπως αυτά δήλωσαν.  

Τα έμμεσα αυτά στοιχεία που αναφέρθηκαν, ίσως λοιπόν επιβεβαιώνουν την πιο 

πάνω υπόθεση. Η εξήγηση του γιατί συμβαίνει αυτό, ίσως βασίζεται στο ότι το 

φαινόμενο της μετανάστευσης για την Ελλάδα έχει ξεκινήσει από τις αρχές της 

δεκαετίας του 19901076,1077, ενώ στην Κύπρο γύρω στις αρχές του 2000. Αυτή η διαφορά 

ίσως να ερμηνεύει την πιο έντονη στερεοτυπική αντίληψη που παρουσιάζουν τα γηγενή 

παιδιά στην Κύπρο σε σχέση με τα γηγενή παιδιά στην Ελλάδα, τα οποία πιθανόν να 

έχουν εξοικειωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό με την ύπαρξη παιδιών με άλλες καταγωγές 

στα σχολεία.  

Η τρίτη υπόθεση, που τέθηκε στα πλαίσια του σκοπού σύγκρισης των 

αποτελεσμάτων των δύο χωρών, και αφορούσε το ότι τα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων στις δύο χώρες δε θα διαφοροποιούνται, επιβεβαιώνεται για 

 
1076 Γεωργογιάννης, Π. (2008β). Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πολιτισμικές και γλωσσικές μειονότητες στην Ελλάδα. Στο 
Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7ος, Πάτρα: Αυτοέκδοση, 
σσ. 195-209, σ. 197 
1077 Μαρβάκης, Α., Παρσανόγλου, Δ. & Παύλου, Μ. (2001)(Επιμ). Μετανάστες Στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 
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κάποιους παράγοντες του μέρους αυτού του ερωτηματολογίου (Β’ μέρος για παιδιά από 

άλλες χώρες) και απορρίπτεται για κάποιους άλλους.  

 Τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στις δύο χώρες έδειξαν παρόμοιους 

μέσους όρους ως προς τη διατήρηση συνηθειών των χωρών καταγωγής , ως προς την 

υποχρέωση που νιώθουν προς τις χώρες προέλευσης, την Ελληνική γλώσσα και προς 

την αρνητική πρόσληψη των συνθηκών στις χώρες υποδοχής. Τα κοινά αυτά 

αποτελέσματα συμφωνούν και με άλλες έρευνες σε άλλες χώρες υποδοχής, όπου 

φάνηκε ότι βασικό στοιχείο στη διαμόρφωση των ταυτοτήτων των μεταναστών στις 

χώρες υποδοχής είναι η διατήρηση παρά η εγκατάλειψη συνηθειών της χώρας 

καταγωγής, η ταυτόχρονη υιοθέτηση συνηθειών των χωρών υποδοχής (π.χ. η γλώσσα) 

για ανταπόκριση στις άμεσες ανάγκες επιβίωσης  σε αυτές, για την εκπλήρωση του 

αρχικού στόχου μετανάστευσης που είναι η βελτίωση των όρων ζωής αλλά και η 

επιτυχία στη νέα χώρα1078,1079. Συνεπώς, τα αποτελέσματα σε αυτούς τους παράγοντες, 

επιβεβαιώνουν την υπόθεση αυτή.  

Όμως, τα αποτελέσματα στους παράγοντες «Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής», 

«Υιοθέτηση συνηθειών της χώρας υποδοχής» και «Θετική πρόσληψη συνθηκών στη 

χώρα υποδοχής», απορρίπτουν την υπόθεση. Τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες στην Κύπρο, έστω και με μικρή διαφορά σε αυτούς τους παράγοντες 

παρουσίασαν χαμηλότερους μέσους όρους με στατιστικά σημαντική διαφορά από τα 

αντίστοιχα παιδιά στην Ελλάδα.  

Το ότι τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στην Ελλάδα παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη ταύτιση με τη χώρα αυτή, μεγαλύτερη υιοθέτηση στοιχείων και θετικότερη 

πρόσληψη των συνθηκών σε αυτή,  ίσως είναι ένδειξη ότι έχουν αφομοιωθεί σε 

μεγαλύτερο βαθμό1080 συγκριτικά με τα παιδιά στην Κύπρο. Η μικρότερη αφομοίωση 

των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στον κυπριακό χώρο, ίσως να οφείλεται 

στο γεγονός ότι το φαινόμενο της μετανάστευσης στην Κύπρο είναι πιο πρόσφατο 

συγκριτικά με την Ελλάδα και ίσως τα παιδιά αυτά στον κυπριακό χώρο να δέχονται 

εντονότερα διακρίσεις, οπότε και ως ανταπόκριση σε αυτές πιθανόν να εκδηλώνουν 

μικρότερη ταύτιση με τη χώρα αυτή. Όμως, η μικρή αφομοίωση μπορεί να οφείλεται 

και στο γεγονός ότι στον κυπριακό χώρο, η πλειοψηφία των μεταναστών είναι άτομα 

ποντιακής καταγωγής από τη Γεωργία, τα οποία έχουν αναπτύξει πολύ ισχυρές και 
 

1078 Dhingra, P. (2008). Committed to Ethnicity, Committed to America: How Second-Generation Indian Americans’ Ethnic 
Boundaries Further their Americanisation. Journal of Intercultural Studies, 29 (1), pp. 41-63 
1079 Duarte, F. (2005). Living in ‘the Betweens’: Diaspora Consciousness Formation and Identity among Brazilians in Australia. 
Journal of Intercultural Studies, 26(4), pp. 315-335 
1080 Birman, D., & Trickett, E. J. (2001). Cultural Transitions in First-Generation Immigrants. Acculturation of Soviet Jewish 
Refugee Adolescents and Parents. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(4), pp. 456-477 
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συμπαγείς κοινότητες της εθνοτικής τους ομάδας, από τις οποίες ίσως προσλαμβάνουν 

την απαιτούμενη ασφάλεια για την ομαλή προσαρμογή τους στο νέο γι’ αυτούς 

περιβάλλον.  Επομένως,  ίσως να μην είναι σε μεγάλο βαθμό γι’ αυτά τα άτομα 

αναγκαία η ταύτιση και η αφομοίωση με στοιχεία της χώρας υποδοχής τους.  

Η τέταρτη υπόθεση που τέθηκε στα πλαίσια του σκοπού της σύγκρισης των 

αποτελεσμάτων στις δύο χώρες της έρευνας, ως προς το ποια στοιχεία της 

υποκειμενικότητας των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες διαφοροποιούν 

τις απαντήσεις τους στα ερωτηματολόγια, επιβεβαιώνεται σε μερικά σημεία και 

απορρίπτεται σε άλλα. Το βασικό στοιχείο σε αυτό το σημείο είναι ότι η υπόθεση αυτή 

επιβεβαιώνεται πλήρως ως προς το ότι τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά της χώρας 

γέννησης, του φύλου, της τάξης φοίτησης και των χρόνων στο ελληνικό σχολείο, 

διαφοροποιούν ή όχι, με τον ίδιο τρόπο τις απαντήσεις των παιδιών πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων και στις δύο χώρες.  

Ως προς το ότι η χώρα γέννησης των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 

διαφοροποιεί τους μέσους όρους τους στους παράγοντες του Β’ μέρους του 

ερωτηματολογίου που τα αφορά, και στις δύο χώρες, η υπόθεση επιβεβαιώνεται σχεδόν 

για όλους τους παράγοντες. 

Συγκεκριμένα, τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες που γεννήθηκαν 

στις χώρες υποδοχής, παρουσίασαν ψηλότερους μέσους όρους από τα παιδιά της 

ομάδας αυτής που γεννήθηκαν στις χώρες καταγωγής, στους παράγοντες Συνήθειες 

χώρας υποδοχής, Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής, Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής και χαμηλότερους μέσους όρους στους παράγοντες Συνήθειες χώρας 

καταγωγής και Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής. Τα αποτελέσματα 

αυτά συμφωνούν και με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών, ως προς το ότι τα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων τα οποία έχουν γεννηθεί στις χώρες καταγωγής, 

τείνουν να κρατούν ισχυρότερους δεσμούς με τις χώρες αυτές, σε σύγκριση με τα 

παιδιά μεταναστών που γεννιούνται στις χώρες υποδοχής1081 και ότι αντίστοιχα, τα 

άτομα που γεννιούνται στις χώρες υποδοχής παρουσιάζουν υψηλότερες ταυτίσεις με 

αυτές τις χώρες συγκριτικά με τα παιδιά που δεν έχουν γεννηθεί σε αυτές1082,1083.  

Η τέταρτη υπόθεση όμως, απορρίπτεται μερικώς, ως προς το ότι η χώρα γέννησης 

διαφοροποιεί τους μέσους όρους των παιδιών στον παράγοντα Υποχρέωση προς τη 
 

1081 Gim Chung,R.H., Kim, B. S. K.,  & Abreu, J. M. (2004). Asian American Multidimensional Acculturation Scale: Development, 
factor analysis, reliability, and validity. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 10, pp. 66-80. 
1082 Birman, D., & Trickett, E. J. (2001). Cultural Transitions in First-Generation Immigrants. Acculturation of Soviet Jewish 
Refugee Adolescents and Parents. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(4), pp. 456-477 
1083 Lee, S. K., Sobal, J., & Frongillo, E. A. (2003). Comparison of Models of Acculturation. The Case of Korean Americans. 
Journal of Cross-Cultural Psychology, 34(3), pp. 282-296. 
 



 540

 

                                                

χώρα προέλευσης με τον ίδιο τρόπο όπως και στους υπόλοιπους παράγοντες.  Και αυτό 

γιατί οι μέσοι όροι των παιδιών που γεννήθηκαν στις χώρες υποδοχής ήταν μεν 

μικρότεροι σε σύγκριση με τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες καταγωγής, αλλά η 

διαφορά τους δεν ήταν στατιστικά σημαντική.  Επιβεβαιώνεται όμως ως προς το 

γεγονός ότι και στις δύο χώρες, τα αποτελέσματα όσον αφορά τον παράγοντα αυτό, 

είναι ταυτόσημα.  

Ως προς το ότι το φύλο διαφοροποιεί τους μέσους  όρους των παιδιών από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στους παράγοντες του μέρους αυτού του 

ερωτηματολογίου (Β’ μέρος για παιδιά από άλλες χώρες) επιβεβαιώνεται μερικώς, αλλά 

με τον ίδιο τρόπο στις δύο χώρες. Και αυτό γιατί τα κορίτσια παρουσιάζουν 

ψηλότερους μέσους όρους από τα αγόρια στους παράγοντες Συνήθειες χώρας υποδοχής, 

Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής, Θετική πρόσληψη συνηθειών στη χώρα υποδοχής και 

χαμηλότερους μέσους όρους στους παράγοντες Συνήθειες χώρας προέλευσης και 

Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής, αλλά οι διαφορές στους μέσους 

όρους δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Το ότι όμως τα κορίτσια παρουσιάζουν αυτές 

τις διαφορές από τα αγόρια ως προς τη μεγαλύτερη προσαρμογή που τείνουν να έχουν 

στις χώρες υποδοχής, επιβεβαιώνει και ανάλογα ευρήματα άλλων ερευνών1084,1085. 

Διαφορά στους μέσους όρους αγοριών και κοριτσιών στην ομάδα των παιδιών από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, δεν υπήρξε στον παράγοντα Υποχρέωση προς τη 

χώρα καταγωγής όπου ίσως το αίσθημα αυτό ήταν τόσο έντονο που επισκίασε το 

διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό του φύλου.  

Η υπόθεση ως προς το ότι η τάξη φοίτησης των παιδιών από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες διαφοροποιεί τους μέσους όρους τους στους παράγοντες του 

μέρους αυτού του ερωτηματολογίου στις δύο χώρες, στο μεγαλύτερο μέρος της 

απορρίπτεται. Η τάξη φοίτησης φάνηκε να διαφοροποιεί τους μέσους όρους των 

παιδιών στις δύο χώρες μόνο στον παράγοντα Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής, όπου τα 

μεγαλύτερα παιδιά παρουσίασαν χαμηλότερους μέσους όρους συγκριτικά με τα παιδιά 

που φοιτούσαν στη μικρότερη τάξη. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι τα μεγαλύτερα παιδιά 

(της Στ’ δημοτικού σε αυτή την περίπτωση γιατί τα συγκριτικά δεδομένα Ελλάδας – 

Κύπρου προέρχονται μόνο από το δημοτικό) βρίσκονται πιο κοντά στην εφηβική 

 
1084 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 461-469 
1085 Lee, S. J. (2005). Up against whiteness: race, school and immigrant youth. New York: Teachers college press: στο Lee, S., J. 
(2006). Additional complexities: social class, ethnicity, generation, and gender in Asian American student experiences. Race 
Ethnicity and Education, Vol.9(1), pp. 17-28 
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ηλικία, στην οποία το αίσθημα της εγγύτητας προς την εθνική καταγωγή και η ταύτιση 

με αυτήν,  αυξάνονται1086, ,1087 1088. 

Η υπόθεση ως προς το ότι τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο σχετίζονται με 

σημαντικό τρόπο με όλους τους παράγοντες του μέρους αυτού του ερωτηματολογίου, 

επιβεβαιώνεται πλήρως, αφού αυτή η ανεξάρτητη μεταβλητή σχετίστηκε με στατιστικά 

σημαντικό τρόπο με όλους τους παράγοντες του μέρους αυτού:  Συνήθειες χώρας 

προέλευσης, Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής, Συνήθειες χώρας υποδοχής, Υποχρέωση προς 

τη χώρα προέλευσης, Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής, Αρνητική 

πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής.  

Τα χρόνια στο ελληνικό σχολείο, στην Ελλάδα και στην Κύπρο συσχετίστηκαν 

θετικά με τους παράγοντες Ταύτιση με τη χώρα υποδοχής, Συνήθειες χώρας υποδοχής, 

Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα υποδοχής και αρνητικά με τους παράγοντες 

Υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης και Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής. Δηλαδή, όσο αυξάνονται τα χρόνια φοίτησης των παιδιών από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες στο ελληνικό σχολείο και στις δύο χώρες, τόσο φαίνεται να 

αυξάνονται και οι υποκειμενοποιήσεις που κάνουν σε στοιχεία της κυρίαρχης 

κουλτούρας μέσω του βασικού εκφραστή της, που είναι ο θεσμός τους σχολείου1089,1090.  

Η πέμπτη υπόθεση που τέθηκε στο πλαίσιο σύγκρισης των αποτελεσμάτων σε 

Ελλάδα και Κύπρο και αφορούσε το πώς οι εκπαιδευτικοί βαθμολογούν τα παιδιά 

γηγενών συγκριτικά με τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, επιβεβαιώνεται.  

Οι εκπαιδευτικοί βαθμολογούν τα γηγενή παιδιά και στις δύο χώρες με ψηλότερους 

βαθμούς σε όλους τους τομείς (Γλώσσα, Μαθηματικά, συμπεριφορά και προσαρμογή). 

Το στοιχείο αυτό είναι σύμφωνο και με άλλες έρευνες στις οποίες τα γηγενή παιδιά 

συγκρινόμενα με τα παιδιά μεταναστών είχαν ψηλότερες επιδόσεις1091, ,1092 1093 και έτσι 

φαίνεται ότι και οι δύο χώρες έρευνας παρουσιάζουν ομοιότητες και με άλλες χώρες 

υποδοχής μεταναστών, ως προς το πώς βαθμολογούνται τα παιδιά πολιτισμικά 
 

1086 Δημητρακάκης, Κ. (2008). Η εθνική ταυτότητα των παιδιών Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας. Μια εμπειρική προσέγγιση. 
Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: 
Αυτοέκδοση, σσ. 461-469 
1087 Μποζατζής, Ν. (2004). Κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις στην παιδική προκατάληψη. Στο ΙΜΕΠΟ, Τσαλίκογλου, Φ. & 
Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ). Ο συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 33-43 
1088 Λεζέ, Ε. (2008). Η διγλωσσική – διπολιτισμική ταυτότητα των Ελληνοποντίων παλιννοστούντων μαθητών: με βάση εμπειρική 
έρευνα. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 6ο, 
Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 227-238 
1089 Oikonomidoy, E. (2007). ‘I see myself as a different person who [has] acquired a lot …’: Somali female students’ journeys to 
belonging. Intercultural Education, 18 (1), pp. 15-27. 
1090 Trickett, E. J., & Birman, D. (2005). Acculturation, School Context, and School Outcomes: Adaptation Of Refugee Adolescents 
From The Former Soviet Union. Psychology in the schools, 42 (1), 27- 37 
1091 Gillborn, D. & Gipps, C.  (1996). Recent research on the achievements of ethnic minority pupils. London: OFSTED 
1092 PISA (2003). Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003. 
Διαθέσιμο στο:  www.pisa.oecd.ogr. Ανασύρθηκε στις  1.07.06 
1093 Γεωργογιάννης, Π., & Μπομπαρίδου, Χ. (2007). Οι επιδόσεις μαθητών μειονοτικών ομάδων σε σχέση με τους Έλληνες μαθητές 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ.). Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία 
και έρευνα: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 5ος. Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 330-343 
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διαφορετικών ομάδων στο σχολείο. Φαίνεται ακόμα να ισχύει και στις δύο χώρες, η 

ανάδυση του φαινομένου των ανισοτήτων στην εκπαίδευση με  όρους εθνικής 

καταγωγής, μέσω της  υποτιθέμενα «αξιοκρατικής» συμμετοχής στο θεσμό του 

σχολείου των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, μέσω της διδασκαλίας 

στην ίδια γλώσσα και στα ίδια μαθήματα με τους/τις γηγενείς συμμαθητές/τριές τους.  

Και η έκτη υπόθεση σχετικά με το ότι και στις δύο χώρες οι εκπαιδευτικοί 

βαθμολογούν τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες διαφορετικά ανάλογα με 

το φύλο και τη χώρα γέννησής τους, επιβεβαιώνεται. 

Οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα και την Κύπρο βαθμολογούν με ψηλότερους 

βαθμούς σε όλους τους τομείς τα κορίτσια συγκριτικά με τα αγόρια στην ομάδα των 

παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, καθώς και αυτά που γεννήθηκαν στις 

χώρες υποδοχής συγκριτικά με αυτά που γεννήθηκαν στις χώρες καταγωγής. Τα 

πορίσματα αυτά δείχνουν ότι και στις δύο χώρες, ως χώρες υποδοχής μεταναστών,  

ισχύει η ίδια αντιμετώπιση των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ως προς τη 

βαθμολόγηση στα μαθήματα και ως προς τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες που έχουν 

οι εκπαιδευτικοί γι’  αυτά.  

 

5.1.1.7. Οι επιμέρους υποθέσεις του έβδομου σκοπού της έρευνας 

 

Ο έβδομος σκοπός της έρευνας αφορά τις νοηματοδοτήσεις που κάνουν τα ίδια τα 

παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ως προς την καταγωγή τους και ως προς  τα  

διάφορα στοιχεία της υποκειμενικότητάς τους.  

Η υπόθεση ότι τα παιδιά θα νοηματοδοτούν την υποκειμενικότητά τους ως 

διπολιτισμική και θα κάνουν διπλές εθνικές ταυτίσεις, δεν απορρίπτεται αλλά και δεν 

επιβεβαιώνεται απόλυτα.  

Μερικά ερευνητικά στοιχεία που εξήχθησαν, επιβεβαιώνουν την υπόθεση αυτή.  

Για παράδειγμα, στα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων στην Ελλάδα και την 

Κύπρο, τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, παρουσίασαν ψηλούς μέσους 

όρους και στον παράγοντα που αφορούσε την υιοθέτηση συνηθειών της χώρας 

υποδοχής και στην ταύτιση με αυτήν, όμως παράλληλα, οι μέσοι όροι τους ήταν ψηλοί 

και στους παράγοντες που αφορούσαν τη διατήρηση συνηθειών της χώρας καταγωγής 

αλλά και το αίσθημα της υποχρέωσης προς αυτήν. Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν προς 

την επιβεβαίωση της υπόθεσης αυτής, αφού τα αναφερθέντα αποτελέσματα φέρνουν 

στην επιφάνεια τις διπλές ταυτίσεις που κάνουν τα παιδιά αυτά. Ακόμα, οι πολύ ψηλοί 

μέσοι όροι στις συγκεκριμένες δηλώσεις παραγόντων που αφορούσαν και τη γνώση της 
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γλώσσας της χώρας καταγωγής αλλά και της γλώσσας της χώρας υποδοχής, καθώς και 

τη σημαντικότητα και των δύο, αναδεικνύουν ακόμα ένα διπολιτισμικό χαρακτηριστικό 

των παιδιών αυτών, τη διγλωσσία.  

Οι διπολιτισμικές ταυτίσεις των παιδιών, που επιβεβαιώνουν την πιο πάνω 

υπόθεση, καταγράφηκαν και μέσα από τις συνεντεύξεις, όπου τα περισσότερα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων δήλωναν ότι νιώθουν να ανήκουν και στα δύο 

διαθέσιμα προς αυτά πολιτισμικά συστήματα, να ταυτίζονται και με τα δύο καθώς και 

ότι κάνουν χρήση και των δύο διαθέσιμων προς αυτά γλωσσών, δηλώνοντας έτσι και τη 

διγλωσσία τους.  

Η εμφάνιση διπλών ταυτίσεων και διπολιτισμού φαίνεται να συμφωνεί και με 

πορίσματα άλλων ερευνών, όπου φάνηκε ότι τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες υιοθετούσαν την πράξη αυτή του διπολιτισμού και της διγλωσσίας σε συνθήκες 

μετανάστευσης, ανασύροντας εκείνα τα στοιχεία κάθε φορά που θα τους είναι χρήσιμα 

ανάλογα με την εκάστοτε περίσταση1094, , ,1095 1096 1097. Οι διπλές ταυτίσεις ίσως γίνονται για 

να εξυπηρετείται η ταυτόχρονη πρόσβαση σε δύο πολιτισμούς, η «υπέρβαση των 

διχοτομικών προτύπων» αντίληψης της κοινωνικής πραγματικότητας1098, για να 

ξεπερνιούνται οι αναπόφευκτες ασυμφωνίες που προκύπτουν με την ανάπτυξη κάποιου 

μέσα σε «ενδιάμεσους χώρους»1099, αλλά και πιθανόν για την επίδειξη πρωτοτυπίας ως 

προς την υποκειμενικότητα, λόγω των μετανεωτερικών επιταγών για 

διαφορετικότητα1100. 

Στο σημείο αυτό όμως, κάποιες έμμεσες παρατηρήσεις απορρίπτουν την πιο πάνω 

υπόθεση. Μέσω των συνεντεύξεων, σημειώνεται να μην κάνουν όλα τα παιδιά διπλές 

ταυτίσεις αλλά μερικά να προτιμούν τη μονοπολιτισμική ταύτιση με τη χώρα υποδοχής 

ή  άλλα να δηλώνουν περισσότερη επαφή με τη μία εκ των δύο, διαφοροποιώντας έτσι 

τους βαθμούς στους οποίους νιώθουν ότι ανήκουν στη μία ή την άλλη διαθέσιμη προς 

αυτά πολιτισμική καταγωγή. Η πολλαπλότητα και η ποικιλία που εφαρμόζουν τα παιδιά 

 
1094 Benet-Martinez, V., Leu, J., Lee, F., & Morris, M. W. (2002). Negotiating Biculturism. Cultural Frame Switching in Biculturals 
With Oppositional Versus Compatible Cultural Identities. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33(5), pp. 492-596 
1095 Lee, S. K., Sobal, J., & Frongillo, E. A. (2003). Comparison of Models of Acculturation. The Case of Korean Americans. 
Journal of Cross-Cultural Psychology, 34(3), pp. 282-296. 
1096Moran, J. R., Fleming, C. M., Somervell, P., & Manson, S. M. (1999). Measuring Bicultural Ethnic Identity Among American 
Indian Adolescents: A Factor Analytic Study. Journal of Adolescent Research, 14(4), pp. 405-426 
1097 Motti-Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., Obradovic, J., & Masten, A., S. (2008). Acculturation and adaptation of immigrant 
adolescents in Greek urban schools. International Journal of Psychology, 43 (1), pp. 45-58 
1098 Γκόβαρης, Χ. (2008). Δίγλωσση – Διαπολιτισμική Ταυτότητα. Μια εμπειρική προσέγγιση των διαδικασιών υποκειμενικής 
νοηματοδότησής της. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην 
εκπαίδευση, Τόμος 6ος , Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 191-196, σ. 194 
1099 Duarte, F. (2005). Living in ‘the Betweens’: Diaspora Consciousness Formation and Identity among Brazilians in Australia. 
Journal of Intercultural Studies, 26(4), pp. 315-335 
1100 Stroink, M., L., & Lalonde, R., N. (2009). Bicultural Identity Conflict in Second-Generation Asian Canadians. The Journal of 
Social Psychology, 149 (1), pp. 44-65 
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πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων στις στρατηγικές επιπολιτισμού στις χώρες 

υποδοχής τους, καταγράφηκε και σε άλλες έρευνες1101,1102. 

Επιπρόσθετα, τα πολλά άλλα στοιχεία της υποκειμενικότητας των παιδιών που 

αναδεικνύονται και μέσα από τα ερωτηματολόγια αλλά ιδιαίτερα μέσα από τις 

συνεντεύξεις δεν επιτρέπουν τις απόλυτες γενικεύσεις, αλλά απλά τη διατύπωση 

κάποιων ενδείξεων.  

Και αυτό γιατί το κάθε παιδί παρουσίασε διαφορετικό συνδυασμό στοιχείων αλλά 

και βαθμών με τους οποίους συνδέεται με τη μία ή την άλλη καταγωγή, με τη μία ή την 

άλλη γλώσσα, διαφορετικό τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνει τη στάση των γηγενών 

και διαφορετικού τύπου ταυτίσεις και περιγραφές του εαυτού του. Οι πιο πάνω 

παρατηρήσεις έγιναν και στα πλαίσια μιας άλλης έρευνας, όπου εντοπίστηκε και εκεί 

ότι η περίπτωση της προσαρμογής των ατόμων πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων σε 

μια χώρα υποδοχής δεν αποτελεί μια στατική και γραμμική διαδικασία, αφού το κάθε 

άτομο επιλέγει διαφορετικούς και πολύπλοκους τρόπους προσαρμογής1103.  

Όμως, τα πιο πάνω στοιχεία δεν ακυρώνουν και μερικά κοινά στοιχεία που 

παρουσίασαν τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες που ίσως απορρέουν από 

την κοινή εμπειρία της μετανάστευσης. Συμπερασματικά, οι διπολιτισμικές ταυτίσεις 

και η διγλωσσία φαίνεται να αποτελούν κοινό στοιχείο στην ανάπτυξη της 

υποκειμενικότητας των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες σε συνθήκες 

μετανάστευσης, απλά είναι σημαντικό να παρατηρούνται οι λεπτές διαβαθμίσεις και οι 

διαφοροποιήσεις με τις οποίες επιτελείται η πράξη αυτή (του διπολιτισμού και της 

διγλωσσίας) από το κάθε ξεχωριστό άτομο. 

 

5.2. Συζήτηση  

 

Υιοθετώντας τον όρο «κοινωνικά διαμεσολαβημένη υποκειμενικότητα» από την 

Κριτική Ψυχολογία, έγινε προσπάθεια στην έρευνα αυτή να αναδειχθούν οι 

διαμεσολαβήσεις και οι υποκειμενοποιήσεις που προηγούνται της διαμόρφωσης της 

υποκειμενικότητας των ατόμων, σε συνθήκες μετανάστευσης.  

Ο βασικός αυτός στόχος είχε τεθεί, δεδομένου ότι παρατηρήθηκε έλλειψη στη 

διερεύνηση της υποκειμενικότητας των ατόμων που μεταναστεύουν στην ολότητά της. 

 
1101 Berry, J., W., Phinney, J., S., Sam, D., L., & Vedder, P. (2006). Immigrant Youth: Acculturation, Identity, and Adaptation. 
Applied Psychology: An International Review, 55 (3), pp. 303-332 
1102 Vieira, R., & Trindade, J. (2008). Migration, Culture and Identity in Portugal. Language and Itercultural Communication, 8 (1), 
pp. 36-49 
1103 Yeh, C. J., Ma, P. W., Madan-Bahel, A., Hunter, C., Jung, S., Kim, A. B., Akitaya, K., & Sasaki, K. (2005). The Cultural 
Negotiations of Korean Immigrant Youth. Journal of Counseling & Development, 83, pp. 172-182 
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Η έλλειψη αυτή θεωρήθηκε ουσιώδης, αφού κάθε άτομο χαρακτηρίζεται από την 

υποκειμενικότητά του, δηλαδή την ικανότητά του να συμπεριφέρεται ενεργά ανάλογα 

με τις κοινωνικές δυνατότητες δράσης του1104.  

Όπως υποστηρίζεται λοιπόν στην παρούσα εργασία, η υποκειμενικότητα των 

παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων διαμορφώνεται στη νέα χώρα υποδοχής 

ανάλογα με τις ξεχωριστές διαμεσολαβήσεις και υποκειμενοποιήσεις που κάνει το 

καθένα στο κοινωνικό πλαίσιό της.  

Οι διαμεσολαβήσεις που αναδείχθηκαν από τα ερευνητικά αποτελέσματα είναι η 

στάση των γηγενών, οι φιλικές σχέσεις, οι μελλοντικές προσδοκίες, οι προσδοκίες και η 

γνώμη των εκπαιδευτικών, το φύλο, η χώρα γέννησης και τα χρόνια των παιδιών αυτών 

στο ελληνικό σχολείο.  

Η στάση των γηγενών παιδιών προς τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες, παρουσιάζεται να είναι διφορούμενη. Από τη μια και στα ερωτηματολόγια και 

στις συνεντεύξεις παρατηρήθηκε η προσπάθεια να ανταποκριθούν στις σύγχρονες 

απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κοινωνιών για επίδειξη αντιρατσιστικών στάσεων και 

ανεκτικών συμπεριφορών1105. Από την άλλη, έμμεσα φάνηκε η ύπαρξη αρνητικών 

στάσεων και ανάλογων συμπεριφορών, αφού στις συνεντεύξεις τα μεν γηγενή παιδιά 

ανέφεραν την ύπαρξη αρνητικών συμπεριφορών προς τα παιδιά από πολιτισμικά 

διαφορετικές ομάδες, αλλά τα απέδιδαν σε τρίτους, καθώς και τα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων ανέφεραν ότι είχαν υποστεί  αρνητική συμπεριφορά από γηγενή 

παιδιά. Κατά συνέπεια, η διαμεσολάβηση της στάσης των γηγενών απέναντι στα παιδιά 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων θεωρείται ότι αφορά την επίδειξη «μοντέρνου 

ρατσισμού», ενός φαινομένου στο οποίο παρατηρείται η άρνηση της ύπαρξης 

διακρίσεων και η δήλωση θετικών στάσεων, αλλά η επίδειξη αντίθετων 

συμπεριφορών1106. 

Οι φιλικές σχέσεις των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες φάνηκε να 

αποτελούνται από σχέσεις με όλα τα παιδιά (και με γηγενή παιδιά και με παιδιά από 

άλλες χώρες) στα πλαίσια του σχολικού χώρου. Εκτός του σχολικού πλαισίου όμως, 

όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων των γηγενών παιδιών, οι 

οικογένειες των τελευταίων, δε συναναστρέφονται τις οικογένειες παιδιών από 

 
1104 Holzkamp, K. (1993). Lernen: Subjektwissenschaftliche Grundlegung. Frankfurt/M.: Campus Verlag. Στο Γκότοβος, Κ., & 
Πανταζής, Π. (2006). Η σχολική μάθηση από τη σκοπιά του μαθητή. Η συνεισφορά της Κριτικής Ψυχολογίας. Ψυχολογία, 13(4), 
82-94. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 89 
1105 Παυλοπούλου, Ι.  (2004). Προκαταλήψεις και διακρίσεις. Στο ΙΜΕΠΟ, Τσαλίκογλου, Φ., & Παυλοπούλου, Ι. (Επιμ.). Ο 
συμμαθητής, η συμμαθήτριά μου από την άλλη χώρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 45-56. 
1106 Andrews, E. (2005). Attitudes towards immigrants. A quantitative study of Classical and Modern Racism and prejudice in a 
Swedish school. Teacher Education with Intercultural Profile, Bachelor Essay, Spring Term 
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πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, οπότε και τις περισσότερες φορές οι φιλικές σχέσεις 

των δεύτερων περιορίζονται στις σχέσεις με ομοπάτριδές τους ως ανταπόκριση στη 

στάση αυτή των γηγενών, ενώ υπάρχει θέληση για το αντίθετο.  

Οι μελλοντικές προσδοκίες που παρουσίασαν τα περισσότερα παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων ήταν αρκετά υψηλές, ανταποκρινόμενες ίσως και στο αρχικό 

σχέδιο μετανάστευσής τους που ήταν η βελτίωση των όρων ζωής και η επιτυχία στη 

νέα χώρα. Βέβαια, παρόλο που τα παιδιά αυτά παρουσίασαν πολύ υψηλές μελλοντικές 

προσδοκίες, συγκριτικά με τα παιδιά γηγενών, οι προσδοκίες αυτές ήταν χαμηλότερες, 

με στατιστικά σημαντική διαφορά.  

Βασική διαμεσολάβηση στη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας των παιδιών από 

πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στη νέα τους χώρα, αποτελούν οι προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών για την επίδοσή τους, αλλά και η γνώμη τους για τη συμπεριφορά και 

την προσαρμογή τους στο σχολείο. Όπως καταδείχθηκε από τα αποτελέσματα της 

έρευνας και στις δύο χώρες διεξαγωγής της (Ελλάδα και Κύπρο), οι εκπαιδευτικοί 

έχουν χαμηλότερες προσδοκίες επίδοσης από τα παιδιά αυτά συγκριτικά με τα παιδιά 

γηγενών, αλλά και πιστεύουν ακόμα, ότι τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

παρουσιάζουν χειρότερη συμπεριφορά και δυσκολότερη προσαρμογή στις ανάγκες και 

τις απαιτήσεις του σχολείου συγκριτικά με τους/τις γηγενείς συμμαθητές/τριές τους. Η 

συμπεριφορά και η προσαρμογή όμως, πιθανόν να αξιολογούνται με βάση το 

γενικότερο πλαίσιο αξιολόγησης των γηγενών μαθητών/τριών χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες και διαμεσολαβήσεις που διαμορφώνουν αυτές τις 

συμπεριφορές των ατόμων πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων.  

Το φύλο αναδεικνύεται να είναι ένας ακόμα παράγοντας που διαμεσολαβεί με 

σημαντικό τρόπο στη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας στη νέα χώρα για τα παιδιά 

από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες, αφού εντοπίστηκαν διαφορές μεταξύ αγοριών 

και κοριτσιών στους διάφορους παράγοντες της έρευνας. Τα κορίτσια παρουσίασαν 

σχεδόν σε όλους τους παράγοντες που είχαν σχέση με την ένταξη και την προσαρμογή 

στη νέα χώρα ψηλότερους μέσους όρους από τα αγόρια, ενώ τα αγόρια είχαν 

ψηλότερους μέσους όρους στους παράγοντες που είχαν σχέση με την επαφή και την 

εγγύτητα με τη χώρα καταγωγής.  

Βασική διαμεσολάβηση έδειξαν τα αποτελέσματα να αποτελεί και η χώρα 

γέννησης των παιδιών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, αφού στους περισσότερους 

παράγοντες φάνηκε να διαφοροποιεί τους μέσους όρους.  Επίσης, και τα χρόνια 

φοίτησης στο ελληνικό σχολείο παρατηρήθηκε να έχουν την ίδια λειτουργία. Τα παιδιά 

με περισσότερα χρόνια φοίτησης στο ελληνικό σχολείο ή τα παιδιά που γεννήθηκαν 
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στις χώρες υποδοχής (Ελλάδα και Κύπρο) παρουσίασαν ψηλότερους μέσους όρους 

στους παράγοντες που σχετίζονταν με την εγγύτητα προς τη χώρα υποδοχής σε 

αντίθεση με τα παιδιά που γεννήθηκαν στις χώρες καταγωγής τα οποία παρουσίασαν 

ψηλότερους μέσους όρους στους παράγοντες που σχετίζονταν με την εγγύτητα προς τη 

χώρα αυτή.  

Οι πιο πάνω διαμεσολαβήσεις όμως, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, δεν 

υποκειμενοποιούνται στον ίδιο βαθμό από το κάθε παιδί, αλλά με ιδιαίτερο και 

μοναδικό τρόπο από το καθένα. Έτσι, μια σημαντική παρατήρηση που έγινε, ειδικά στις 

συνεντεύξεις, είναι ότι η ποικιλία απαντήσεων και οι διαφοροποιήσεις που 

παρατηρήθηκαν, αποδεικνύουν την πολυπλοκότητα του φαινομένου της διαμόρφωσης 

της υποκειμενικότητας, αλλά και τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις στην ομάδα των 

παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες ως προς τη διαμόρφωση αυτή. Το 

γεγονός αυτό μπορεί να αποτελέσει μια κατευθυντήρια γραμμή ως προς τα δεδομένα 

που χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ώστε τα παιδιά αυτά να μην αντιμετωπίζονται ως 

«δείγματα» και απρόσωποι εκπρόσωποι των ατόμων της ομάδας καταγωγής τους, αλλά 

ως ξεχωριστά άτομα. 

Βέβαια, παρά τις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου και τη μοναδικότητα με την 

οποία διαμορφώνει την υποκειμενικότητά του στις νέες γι’ αυτό συνθήκες, στα 

αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και κοινά στοιχεία στα άτομα που μεταναστεύουν ως 

προς τη διαμόρφωση της υποκειμενικότητάς τους στις νέες τους χώρες. Αυτά τα 

στοιχεία ίσως είναι απόρροια των κοινών στοιχείων και των κοινών προβλημάτων που 

αναδύονται από τη διαδικασία και το γεγονός της μετανάστευσης.  

Τέτοια κοινά στοιχεία είναι το υψηλό αίσθημα της υποχρέωσης προς τη χώρα 

καταγωγής, η διατήρηση κοινωνικών δικτύων με τη χώρα αυτή, οι διπλές ταυτίσεις, ο 

διπολιτισμός και η διγλωσσία. Όμως, είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι και αυτά τα 

κοινά στοιχεία δεν αναπτύσσονται στον ίδιο βαθμό στο κάθε άτομο και έτσι ίσως 

διαπιστώνεται και μέσω αυτής της παρατήρησης, η ιδιαιτερότητα τελικά στο πώς το 

κάθε άτομο θα διαμορφώσει την υποκειμενικότητά του στη νέα χώρα.  

Η ανάδειξη των διαμεσολαβήσεων και των υποκειμενοποιήσεων που αυτές 

συνεπάγονται  για τα παιδιά από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στη νέα χώρα, 

οδηγούν στη διατύπωση συμπερασμάτων και για ένα άλλο σκοπό της παρούσας 

έρευνας, που αφορά την αναζήτηση των στοιχείων της υποκειμενικότητας των ατόμων 

αυτών.  



 548

 

                                                

Από τα αποτελέσματα αναδείχθηκε ότι τα στοιχεία αυτά τα αποτελούν η υιοθέτηση 

στοιχείων της χώρας υποδοχής με την παράλληλη διατήρηση στοιχείων της χώρας 

καταγωγής, το αίσθημα της υποχρέωσης προς τη χώρα προέλευσης, η διατήρηση 

κοινωνικής απόστασης από τα άτομα της χώρας υποδοχής ίσως ως ανταπόκριση στη 

θέληση των πρώτων, οι διπλές πολιτισμικές και εθνικές ταυτίσεις, η διγλωσσία, η 

εναλλαγή κωδίκων, τα μελλοντικά σχέδια βελτίωσης των όρων ζωής και η επιτυχία. 

Πρόσθετα, ένα βασικό στοιχείο που φάνηκε να αποτελεί χαρακτηριστικό της 

υποκειμενικότητας των παιδιών αυτών είναι η ερμηνεία και η κατανόηση της 

κοινωνικής πραγματικότητας με βάση την εθνικότητά τους, κάτι που δεν αποτελεί 

χαρακτηριστικό ανάπτυξης και διαμόρφωσης της υποκειμενικότητας των γηγενών 

παιδιών για τα οποία η εθνικότητα και η εθνική καταγωγή είναι κάτι αυταπόδεικτο και 

δεδομένο.  

Θα ήταν όμως παρακινδυνευμένο και αντίθετο προς τις παραδοχές της εργασίας 

αυτής, να θεωρηθεί ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι σταθερά χαρακτηριστικά και κοινά  

για όλα τα παιδιά, αλλά και διερευνήσιμα αποκλειστικά στο κοινωνικό πλαίσιο της 

χώρας υποδοχής. Όπως έχει τονιστεί και σε άλλο σημείο της εργασίας, η διατήρηση 

κοινωνικών δικτύων και δεσμών με τις χώρες καταγωγής των ατόμων κάνει την 

αναζήτηση της διαμόρφωσης της υποκειμενικότητάς τους πιο πολύπλοκη, δεδομένων 

και των επιρροών αυτών. Ακόμα, τα στοιχεία που καταγράφηκαν ως χαρακτηριστικά 

της διαμορφούμενης υποκειμενικότητας των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες, αφορούν τα συγκεκριμένα παιδιά σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή τους φάση και 

στα συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια που διερευνήθηκαν.  

Το γενικότερο μετανεωτερικό πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας,  που συνεπάγεται 

τη ρευστότητα και τη γενικότερη αβεβαιότητα, αποκλείει από μόνο του τις προσπάθειες 

γενικεύσεων και εξαγωγής στατικών, γενικών και «βέβαιων» συμπερασμάτων. 

Μάλιστα, αυτή η τοποθέτηση υιοθετείται  παρά το μεγάλο δείγμα της έρευνας και την 

εξαγωγή σε πολλές περιπτώσεις στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων, αλλά και την 

ταυτόχρονη διενέργεια ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων για αύξηση της αξιοπιστίας 

και της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων. Και αυτό γιατί το μετανεωτερικό πλαίσιο 

αναφέρεται στην ανακάλυψη του ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο και ότι όλες οι 

προϋπάρχουσες επιστημολογικές βάσεις έχουν αποδειχτεί να είναι αναξιόπιστες1107. 

Αυτό που μπορεί σίγουρα να λεχθεί είναι ότι η εργασία αυτή ανέδειξε παραμέτρους 

διαμεσολαβήσεων και υποκειμενοποιήσεων και επικεντρώθηκε στις διαδικασίες 
 

1107 Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity. Stanford: Stanford University Press 
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διαμόρφωσης της υποκειμενικότητας των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές 

ομάδες, παρά στην προσπάθεια για  διατύπωση «σίγουρων» και στατικών 

συμπερασμάτων. Και αυτό γιατί όπως υποστηρίχθηκε και στις θεωρητικές παραδοχές 

της εργασίας, οι έννοιες της ταυτότητας, της υποκειμενικότητας και του πολιτισμού 

είναι δυναμικές, έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους τη μη στατικότητα, την αλλαγή 

αλλά και την πολυπλοκότητα ως προς τη διαμόρφωσή τους. Η πολυπλοκότητά τους 

αυτή οφείλεται στα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά του κάθε ιδιαίτερου ατόμου και 

στην ενεργή πρόσληψη και υποκειμενοποίηση των κοινωνικών διαμεσολαβήσεων του 

πλαισίου στο οποίο το καθένα τοποθετείται και με το οποίο αλληλεπιδρά.  

Κατ’ ακολουθίαν, αντί να θεωρηθούν ως δεδομένα χαρακτηριστικά της 

υποκειμενικότητας τα πιο πάνω αναφερθέντα (διπολιτισμικές ταυτίσεις, υιοθέτηση 

στοιχείων της χώρας υποδοχής, διατήρηση στοιχείων της χώρας καταγωγής, 

υποχρέωση προς τη χώρα προέλευσης, διγλωσσία κ.ά.), αναδεικνύονται ως ενδείξεις 

και ως διαδικασίες μέσα από τις οποίες περνά το κάθε άτομο που μεταναστεύει, τις 

οποίες θα αναπτύξει ή στις οποίες θα εμπλακεί σε διαφορετικό βαθμό, ώστε να 

διαμορφώσει την υποκειμενικότητά του στο παρόν ηλικιακό στάδιο στο οποίο 

βρίσκεται. Γιατί το μόνο σίγουρο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από την παρούσα 

έρευνα είναι ότι κατά τη διάρκεια της ζωής τους τα άτομα θα αναδιαμορφώσουν πολλές 

φορές την υποκειμενικότητά τους και θα εμπλακούν σε νέες διαδικασίες ως προς αυτό, 

ανάλογα με τις διαφορετικές διαμεσολαβήσεις και υποκειμενοποιήσεις που θα 

συνεπάγονται τα νέα πλαίσια στα οποία θα τοποθετηθούν στην πορεία της ζωής τους.  

 

5.2.1 Θεωρητικές προεκτάσεις των αποτελεσμάτων 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές αλλά και 

κοινωνιολογικές προεκτάσεις.  

Οι παιδαγωγικές προεκτάσεις αφορούν την προσμέτρηση και της διαφορετικής 

εθνικότητας μέσα στο γενικότερο πλαίσιο αναδιαμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη για το σχεδιασμό τους τις ιδιαιτερότητες 

του κάθε ξεχωριστού παιδιού, στα πλαίσια της εξατομίκευσης της διδασκαλίας, η οποία 

δε θα αγνοεί το μορφωτικό, πολιτιστικό και γλωσσικό κεφάλαιο του κάθε ιδιαίτερου 

ατόμου που συμμετέχει στην παιδευτική διαδικασία.  

Η μέχρι τώρα θεώρηση των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες κατά 

την είσοδό τους στην εκπαίδευση ως «άδειων» γλωσσικά, μορφωτικά και πολιτιστικά 

μαθητών/τριών, που συμμετέχουν «ισότιμα» με βάση τη διδασκαλία στα ίδια γνωστικά 
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αντικείμενα στην εκπαιδευτική διαδικασία, κάθε άλλο παρά παιδαγωγική προσέγγιση 

αποτελεί ως προς τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες των παιδιών αυτών.  

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, δεν θα έπρεπε 

να διεξάγεται αποσπασματικά και να εφαρμόζει λογικές άμεσων πρακτικών αλλά να 

υπάγεται στον ευρύτερο παιδαγωγικό  προγραμματισμό1108. Βάσει αυτού, δε θα θεωρεί 

τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ως αντιπροσωπευτικά «δείγματα» της 

εθνικής ομάδας υπαγωγής τους, αφού όπως φάνηκε και από τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας, το κάθε παιδί αναπτύσσει και διαμορφώνει με ένα δικό του 

ιδιαίτερο και πολύπλοκο τρόπο την υποκειμενικότητά του και ανάλογα με τις 

διαφορετικές υποκειμενοποιήσεις των κοινωνικών διαμεσολαβήσεων στη νέα χώρα, 

παρουσιάζει διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες και προσδοκίες. Η αντιμετώπιση, δε, 

των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες ως εκπροσώπων της εθνικής τους 

κουλτούρας περιορίζει τις δυνατότητες προσέγγισης και κατανόησης των πραγματικών 

αναγκών μάθησής τους1109 από την πλευρά της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  

Στο σύγχρονο μετανεωτερικό πλαίσιο της εκπαίδευσης, δεν αρκεί η ανάπτυξη 

διαπολιτισμικών προγραμμάτων «φολκλορικού» τύπου (παζαράκια, εκθέσεις φαγητών 

και συνηθειών του κάθε παιδιού από ξεχωριστή χώρα) γιατί η συνύπαρξη των ατόμων 

στην καθημερινότητα δεν μπορεί να έχει αυτή τη μορφή, δεδομένου και του γεγονότος 

ότι οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων δεν μπορούν απλά να είναι social (απλής 

κοινωνικής ύπαρξης) αλλά societal (δηλαδή κοινωνικής συν-ύπαρξης)1110, όπου τα 

άτομα που έρχονται σε επαφή αλληλεπιδρούν και αλληλοδιαμορφώνονται με δυναμικό, 

συνεχή και πολύπλοκο τρόπο μοιραζόμενα κοινά πολιτισμικά νοήματα τα οποία 

δημιουργούνται και ανα-δημιουργούνται με βάση τις εκάστοτε ιδιαίτερες κοινωνικές 

σχέσεις και δυναμικές που τα συγκεκριμένα άτομα αναπτύσσουν, μέσα στα πλαίσια της 

ισότιμης επικοινωνίας και συναναστροφής.  

Επιπλέον, το γεγονός ότι τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 

διαμορφώνουν την υποκειμενικότητά τους στο «ενδιάμεσο» των δύο χωρών τους, 

βιώνοντας πολιτισμικές ασυμφωνίες και συγκρούσεις, ότι κάνουν διπολιτισμικές 

ταυτίσεις, ότι είναι δίγλωσσα και ότι ερμηνεύουν την κοινωνική πραγματικότητα πάντα 

κάνοντας εθνικές αναφορές, τα διαφοροποιεί σαφώς από τα γηγενή παιδιά. Αυτή είναι 

 
1108 Γκόβαρης, Χ. (2002). Ανοιχτά ερωτήματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Στο Καϊλά, Μ., Πολεμικός, Ν., Κοντάκος, Α., & 
Γκόβαρης, Χ. (Επιμ.). Σύγχρονοι Παιδαγωγικοί Προβληματισμοί. Αθήνα: Ατραπός, σσ. 276-288, σ. 277 
1109 Γκόβαρης, Χ. (2007). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(2007). Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών: η περίπτωση των 
Τσιγγανοπαίδων. Επιμορφωτικός οδηγός, σσ. 23-37. Διαθέσιμο στο: 
http://isocrates.gr/content_files/tsigganopaides/EPIMORFOSI.pdf Ανασύρθηκε στις  23.01.09, σ. 32 
1110 Tolman, C. (1994). Psychology, Society and Subjectivity. An Introduction to German Critical Psychology. New York: 
Routledge, pp. 37-38 
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μια παράμετρος που αναδεικνύει το θέμα των ανισοτήτων στην εκπαίδευση, δεδομένου 

ότι το μονοπολιτισμικό σχολείο τα αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο και έχει τις ίδιες 

απαιτήσεις από αυτά με τα γηγενή παιδιά. Η διδακτέα ύλη όμως που έχει σχεδιαστεί για 

να απευθύνεται σε παιδιά που έχουν ως πρώτη τους γλώσσα την ελληνική και με 

δεδομένη την κατανόηση των πολιτισμικών νοημάτων και εθών της χώρας υποδοχής, 

δεν μπορεί να είναι κατάλληλη και για παιδιά τα οποία φέρουν διαφορετικά στοιχεία 

γλωσσικά και πολιτισμικά, αλλά και που ζουν και βιώνουν διαφορετικές καταστάσεις 

και διαμεσολαβήσεις από τα γηγενή παιδιά, όπως φαίνεται και από τα πορίσματα της 

παρούσας έρευνας.  

Οι εκπαιδευτικοί βαθμολόγησαν τις δύο ομάδες παιδιών (γηγενείς μαθητές/τριες 

και μαθητές/τριες πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων) και στις δύο χώρες της έρευνας 

με τα ίδια κριτήρια, στα μαθήματα αλλά και στη συμπεριφορά και την προσαρμογή 

τους. Αυτό το γεγονός δίνει κοινωνιολογική προέκταση στα αποτελέσματα, 

αναδεικνύοντας την ανισότητα στην εκπαίδευση, με εθνικούς όρους αυτή τη φορά. Η 

παρατήρηση αυτή μπορεί να οδηγήσει «στη διαμόρφωση μιας διαπολιτισμικής 

παιδαγωγικής, η οποία δεν οφείλει απλά να μεριμνά για την ενίσχυση των ατομικών 

προϋποθέσεων»1111 μαθητών πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, «αλλά επιπλέον να 

αποκαλύπτει και να θεματοποιεί κριτικά όλους εκείνους τους εντός του εκπαιδευτικού 

συστήματος περιορισμούς που επηρεάζουν αρνητικά τη σχολική και κοινωνική εξέλιξη 

και ένταξη των παιδιών αυτών»1112. 

Γίνεται σαφές από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, αλλά και από τους πιο 

πάνω προβληματισμούς, ότι η προσμέτρηση στοιχείων της προσωπικότητας και της 

υποκειμενικότητας του κάθε ατόμου που μετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία με τις 

ιδιαίτερες ανάγκες μάθησης που παρουσιάζει,  επιβάλλει τον ανασχεδιασμό των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

 

Η έρευνα αυτή, με τα πορίσματα, τα συμπεράσματα και τις προεκτάσεις που 

λαμβάνει, θεωρείται ότι συμπληρώνει ένα θεωρητικό και ερευνητικό κενό στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση ως προς την τοποθέτηση της κοινωνικά διαμεσολαβημένης 

υποκειμενικότητας των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες στο επίκεντρο. 

 
1111 Μπάρος, Β., & Μανάφη, Γ. (2008). Η εφαρμογή της θεωρίας των δυνατοτήτων στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Μια νέα 
προοπτική στη βάση της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: 
Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 42-51, σ. 47  
1112 Μπάρος, Β., & Μανάφη, Γ. (2008). Η εφαρμογή της θεωρίας των δυνατοτήτων στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Μια νέα 
προοπτική στη βάση της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στο Γεωργογιάννης, Π. (Επιμ). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: 
Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, Τόμος 7, Πάτρα: Αυτοέκδοση, σσ. 42-51, σ. 47 
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Οι έννοιες με τις οποίες καταπιάστηκε η έρευνα βέβαια, όπως οι έννοιες της 

υποκειμενικότητας, της μάθησης, της κοινωνικοποίησης, του επιπολιτισμού κ.λ.π., δεν 

συναντούνται και δεν ερευνώνται για πρώτη φορά, αφού έχουν αναλυθεί σε πολλούς 

τομείς των κοινωνικών επιστημών.  

Θεωρείται όμως ότι η παρούσα έρευνα συμβάλλει στην οργάνωσή τους ως 

στοιχείων τα οποία αποτελούν συστατικά ή διαμεσολαβήσεις προς τη διαμόρφωση της 

υποκειμενικότητας των ατόμων, με αποτέλεσμα αυτή να ερευνάται υπό μια πιο 

πολύπλευρη οπτική. Όσον αφορά τον κυπριακό χώρο, δε, η ερευνητική αυτή 

καταγραφή αποτελεί μια από τις πρώτες προσπάθειες καταγραφής της κατάστασης των 

παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες σε όλα τα επίπεδα, αλλά και των 

στάσεων και απόψεων των γηγενών παιδιών προς τα παιδιά αυτά.  

Έτσι, το πλαίσιο με το οποίο μελετάται η υποκειμενικότητα καθώς και τα 

ερευνητικά αποτελέσματα της εργασίας, μπορούν να αποτελέσουν τεκμήρια και να 

προσφέρουν υλικό, το οποίο να συμβάλει στην παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης.  

 

5.2.2. Αδυναμίες της παρούσας έρευνας 

 

Δεδομένου ότι η έρευνα αυτή αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής του 

θέματος της υποκειμενικότητας με τη μελέτη των διαμεσολαβήσεων και των 

υποκειμενοποιήσεων που συμβάλλουν στη διαμόρφωσή της καθώς και της 

υποκειμενικής νοηματοδότησης των ατόμων γι’ αυτή, υπάρχουν αναπόφευκτα, κάποιες 

αδυναμίες.  Αυτές, μπορούν να ληφθούν υπόψη και να αποφευχθούν, σε ενδεχόμενες 

μελλοντικές έρευνες.  

Η έννοια της υποκειμενικότητας αποτελεί μια πολύπλοκη και αρκετά αφηρημένη 

έννοια. Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια μελετήθηκαν κάποιες από τις όψεις και 

διάφορα στοιχεία της, έχουν όμως παραλειφθεί κάποια άλλα. Τέτοιο στοιχείο είναι η 

προσμέτρηση και των θρησκευτικών πεποιθήσεων των ατόμων, κάτι που δε 

συμπεριλήφθηκε στην παρούσα έρευνα.  

Μια άλλη αδυναμία που αναφέρεται και στην ερευνητική έκθεση είναι ότι το 

επάγγελμα του πατέρα των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες δεν ήταν 

ισοκατανεμημένο ως προς όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων, οπότε και ως προς αυτή 

την ανεξάρτητη μεταβλητή τα αποτελέσματα δεν είναι ασφαλή.  

Στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων και στην καταγραφή συμπερασμάτων 

αναπόφευκτα, παρεμβαίνει η υποκειμενικότητα του/της ερευνητή/τριας, που σε αυτή 

την περίπτωση αποτελεί αντιπρόσωπο της ομάδας του γηγενούς πληθυσμού. Ίσως η 
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συμμετοχή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων και στην καταγραφή των 

συμπερασμάτων και ατόμων πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων να συνέβαλλε σε μια 

πιο πολύπλευρη αντιμετώπιση του θέματος.  

Ακόμα, ένα από τα στοιχεία της υποκειμενικότητας ατόμων που μεταναστεύουν, 

που αναδείχθηκαν από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ότι  αυτή, αναπτύσσεται στα 

πλαίσια περισσοτέρων του ενός γεωγραφικών χώρων, αφού δέχονται διαμεσολαβήσεις 

και κάνουν υποκειμενοποιήσεις και από τη χώρα καταγωγής τους. Τις διαμεσολαβήσεις 

αυτές η έρευνα αυτή δεν τις μελέτησε αναλυτικά και η προσέγγιση της επίδρασής τους 

είναι έμμεση.  

 

5.2.3. Εισηγήσεις για μελλοντικές έρευνες 

 

Βάσει των αδυναμιών της έρευνας που αναφέρθηκαν, εξάγονται σημεία τα οποία 

θα μπορούσαν να εξεταστούν σε μελλοντικές σχετικές με το θέμα έρευνες.  

Σε μελλοντικές έρευνες, η μελέτη της υποκειμενικότητας θα μπορούσε να λάβει 

υπόψιν και την παράμετρο της θρησκείας.  

Ακόμα, το γεγονός ότι η έννοια της υποκειμενικότητας είναι αφηρημένη σε μεγάλο 

βαθμό, μια επόμενη προσέγγισή της θα μπορούσε να γίνει με τη χρήση περισσότερων 

ποιοτικών μεθόδων, δηλαδή πιο πολλών συνεντεύξεων μεγαλύτερης διάρκειας και 

ταυτόχρονη διενέργεια επιτόπιων παρατηρήσεων και αναλύσεων περιεχομένου.. Στα 

πλαίσια μιας περισσότερο ποιοτικής προσέγγισης της έννοιας, θα μπορούσε να 

συμμετέχει στη συλλογή των δεδομένων και στην ερμηνεία τους και κάποιο άτομο που 

να εκπροσωπεί την ομάδα από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες.  

Ενδιαφέρον θα είχε η πρόσβαση σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας από αυτής που 

μελετήθηκε στην παρούσα έρευνα και η εκτενέστερη σύγκρισή τους με μικρότερες 

ηλικίες. Θα μπορούσε δηλαδή να υπάρξει πρόσβαση και στα παιδιά που φοιτούν στο 

λύκειο και να γίνει συγκριτική προσέγγισή τους με τα παιδιά του δημοτικού και του 

γυμνασίου. Επιπρόσθετα, θα μπορούσαν να προγραμματιστούν διαχρονικές έρευνες 

που να περιλαμβάνουν την εξέταση της υποκειμενικότητας διαφόρων παιδιών σε 

διαφορετικά στάδια εξέλιξής της έτσι ώστε να διαπιστώνονται οι ενδεχόμενες 

διαφοροποιήσεις από τις αρχικές έρευνες.  

Στα πλαίσια μιας πιο εξειδικευμένης αντιμετώπισης του θέματος ακόμα, θα 

μπορούσε την ομάδα των παιδιών από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες να αποτελούν 

παιδιά με μία συγκεκριμένη καταγωγή κάθε φορά, αφού φάνηκε στην παρούσα έρευνα 
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ότι σε κάποιους παράγοντες τα παιδιά διαφοροποιούνταν ανάλογα με τη συγκεκριμένη 

χώρα καταγωγής τους.  

Τέλος, σε μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη των διαμεσολαβήσεων και των 

υποκειμενοποιήσεων προς τη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας των ατόμων που 

μεταναστεύουν, μία μελλοντική προσέγγιση, θα μπορούσε να τις ερευνήσει εκτός από 

το κοινωνικό πλαίσιο της χώρας υποδοχής των ατόμων, με την παράλληλη εξέταση και 

του κοινωνικού πλαισίου της χώρας καταγωγής.  
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στις δύο χώρες _______________________________________________________________405 

Πίνακας 264: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Ελληνική γλώσσα" ανάλογα με το φύλο

____________________________________________________________________________406 

Πίνακας 265: Σύγκριση μέσων όρων για τον παράγοντα "Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με το φύλο στις δύο χώρες ____________________________________406 

Πίνακας 266: Μέσοι όροι όλων των δηλώσεων του παράγοντα "Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη 

χώρα υποδοχής" ανάλογα με το φύλο_____________________________________________407 
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Πίνακας 267: Σύγκριση μέσων όρων για τον παράγοντα "Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με το φύλο στις δύο χώρες ____________________________________407 

Πίνακας 268: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με το φύλο__________________________________________________408 

Πίνακας 269: Σύγκριση μέσων όρων για τον παράγοντα "Συνήθειες χώρας προέλευσης" ανάλογα 

με την τάξη φοίτησης στις δύο χώρες ____________________________________________408 

Πίνακας 270: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Συνήθειες της χώρας προέλευσης" 

ανάλογα με την τάξη φοίτησης __________________________________________________409 

Πίνακας 271: Σύγκριση μέσων όρων για τον παράγοντα "Ταύτιση με χώρα υποδοχής" ανάλογα με 

την τάξη φοίτησης στις δύο χώρες _______________________________________________409 

Πίνακας 272: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Ταύτιση με χώρα υποδοχής" ανάλογα με 

την τάξη φοίτησης ____________________________________________________________410 

Πίνακας 273: Σύγκριση μέσων όρων για τον παράγοντα "Συνήθειες χώρας υποδοχής" ανάλογα με 

την τάξη φοίτησης στις δύο χώρες _______________________________________________410 

Πίνακας 274: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Συνήθειες της χώρας υποδοχής" ανάλογα 

με την τάξη φοίτησης__________________________________________________________411 

Πίνακας 275: Σύγκριση μέσων όρων για τον παράγοντα "Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης" 

ανάλογα με την τάξη φοίτησης στις δύο χώρες _____________________________________411 

Πίνακας 276: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Υποχρέωση στη χώρα προέλευσης" 

ανάλογα με την τάξη φοίτησης __________________________________________________412 

Πίνακας 277: Σύγκριση μέσων όρων για τον παράγοντα "Ελληνική γλώσσα" ανάλογα με την τάξη 

φοίτησης στις δύο χώρες _______________________________________________________412 

Πίνακας 278: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Ελληνική γλώσσα" ανάλογα με την τάξη 

φοίτησης ____________________________________________________________________413 

Πίνακας 279: Σύγκριση μέσων όρων για τον παράγοντα "Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με την τάξη φοίτησης στις δύο χώρες ___________________________413 

Πίνακας 280: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Αρνητική πρόσληψη συνθηκών στη 

χώρα υποδοχής" ανάλογα με την τάξη φοίτησης ___________________________________414 

Πίνακας 281: Σύγκριση μέσων όρων για τον παράγοντα "Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με την  τάξη φοίτησης στις δύο χώρες___________________________414 

Πίνακας 282: Μέσοι όροι των δηλώσεων του παράγοντα "Θετική πρόσληψη συνθηκών στη χώρα 

υποδοχής" ανάλογα με την τάξη φοίτησης ________________________________________415 

Πίνακας 283: Σύγκριση μέσων όρων των παραγόντων του μέρους Β' για παιδιά πολιτισμικά 

διαφορετικών ομάδων ανά επάγγελμα πατέρα στις δύο χώρες ________________________416 

Πίνακας 284: Συντελεστές συσχέτισης της ανεξάρτητης μεταβλητής "χρόνια στο ελληνικό σχολείο" 

με τους παράγοντες του μέρους Β' για παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ________418 

Πίνακας 285: Συσχετίσεις βαθμών των εκπαιδευτικών με δηλώσεις μαθητών/τριών __________429 

Πίνακας 286: Συσχετίσεις δηλώσεων των εκπαιδευτικών με δηλώσεις των μαθητών/τριών ____430 

Πίνακας 287: Σύγκριση μέσων όρων των δηλώσεων των εκπαιδευτικών για την κάθε ομάδα σε 

Ελλάδα και Κύπρο ____________________________________________________________430 

Πίνακας 288: Σύγκριση μέσων όρων στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών ως προς το φύλο για τις δύο 

ομάδες παιδιών σε Ελλάδα και Κύπρο____________________________________________432 
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Πίνακας 289: Σύγκριση μέσων όρων στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών ως προς την τάξη φοίτησης 

για τις δύο ομάδες σε Ελλάδα και Κύπρο _________________________________________433 

Πίνακας 290: Σύγκριση μέσων όρων στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών ως προς το επάγγελμα 

πατέρα στις δύο ομάδες παιδιών σε Ελλάδα και Κύπρο______________________________434 

Πίνακας 291: Σύγκριση μέσων όρων στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών ως προς τη χώρα γέννησης 

για τα παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων σε Ελλάδα και Κύπρο________________435 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ  
 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

τηλ/fax: 2610-969715 / 996252 
e-mail: gpant@otenet.gr  

                           georgog@upatras.gr  

Δημογραφικά Στοιχεία: 
 
Πόσο χρονών είσαι;   …………… χρονών 
Είμαι:                 Αγόρι   Κορίτσι   
 
Σε ποια τάξη πηγαίνεις;     Πέμπτη        Έκτη  Δημοτικού  
    Α΄  Β΄     Γ΄   Γυμνασίου 
 
Σε ποια χώρα γεννήθηκες;                                   Γεννήθηκα ……………………….. 
Σε ποια χώρα γεννήθηκε ο πατέρας σου;            Γεννήθηκε ……………………….. 
Σε ποια χώρα γεννήθηκε η μητέρα σου;             Γεννήθηκε ……………………….. 
Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου;                         ……………………………………. 
Τι δουλειά κάνει η μητέρα σου;                          …………………………………..... 
 
Κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις έχει πέντε επιλογές. Η κάθε επιλογή έχει 
ένα αριθμό.  
 

Οι αριθμοί σημαίνουν:  5 = Πάρα πολύ 
    4 = Πολύ 
    3 = Αρκετά 
    2 = Λίγο 
    1 = Καθόλου 
 

Εσύ πρέπει να βάλεις σε κύκλο μόνο έναν από τους αριθμούς. 
 
 

Μέρος Α’ 

Π
άρ
α 
Π
ολ
ύ 

Π
ολ
ύ 

Α
ρκ
ετ
ά 

Λ
ίγ
ο 

Κ
αθ
όλ
ου

 

1. Είμαι καλός στα μαθήματα του σχολείου 5 4 3 2 1

2. Νιώθω ευχαριστημένος με  τον εαυτό μου 5 4 3 2 1

3. Όταν αναλαμβάνω κάτι τα καταφέρνω 5 4 3 2 1
 

4. Οι γονείς μου πιστεύουν ότι είμαι καλός μαθητής 5 4 3 2 1

5. Οι γονείς μου ενδιαφέρονται για την πρόοδό μου 5 4 3 2 1

6. Οι γονείς μου θέλουν να σπουδάσω όταν μεγαλώσω 5 4 3 2 1
 

7. Ο δάσκαλός μου πιστεύει ότι είμαι καλός μαθητής 5 4 3 2 1
 

mailto:gpant@otenet.gr
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8. Ο  δάσκαλός μου ενδιαφέρεται για μένα 5 4 3 2 1

9. Ο δάσκαλός μου περιμένει να τα πηγαίνω καλά στα μαθήματα 5 4 3 2 1

10. Οι δάσκαλοι είναι δίκαιοι με όλα τα παιδιά 5 4 3 2 1
 

11. Οι συμμαθητές μου πιστεύουν ότι τα καταφέρνω στα μαθήματα 5 4 3 2 1

12. Οι συμμαθητές μου με συμπαθούν 5 4 3 2 1
 

13. Είναι σημαντικό να είμαι καλός στα μαθήματα 5 4 3 2 1

14. Αν τα πάω καλά στο σχολείο θα έχω μια καλή δουλειά όταν μεγαλώσω 5 4 3 2 1

15. Νιώθω άνετα να ρωτήσω στην τάξη για κάτι που δεν καταλαβαίνω 5 4 3 2 1

16. Νιώθω ωραία στο σχολείο 5 4 3 2 1
 

17. Στο σχολείο κάνω παρέα  με Έλληνες 5 4 3 2 1

18. Στο σχολείο κάνω παρέα με  παιδιά από άλλες χώρες 5 4 3 2 1

19. Οι φίλοι μου εκτός σχολείου είναι από την Ελλάδα 5 4 3 2 1

20. Οι φίλοι μου εκτός σχολείου είναι  από άλλη χώρα 5 4 3 2 1

21. Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι Έλληνες 5 4 3 2 1

22. Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι από άλλη χώρα 5 4 3 2 1

23. Εμπιστεύομαι τους φίλους μου που είναι από την Ελλάδα 5 4 3 2 1

24. Εμπιστεύομαι τους φίλους μου που είναι από άλλη χώρα 5 4 3 2 1

25. Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από την Ελλάδα 5 4 3 2 1

26. Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από άλλη χώρα 5 4 3 2 1

27. Νιώθω άνετα με τους φίλους μου που είναι από την Ελλάδα 5 4 3 2 1

28. Νιώθω άνετα με τους φίλους μου που είναι από άλλη χώρα 5 4 3 2 1
 
 
 

Μέρος B’ 

Π
άρ
α 
Π
ολ
ύ 

Π
ολ
ύ 

Α
ρκ
ετ
ά 

Λ
ίγ
ο 

Κ
αθ
όλ
ου

 

1. Μου αρέσει που στην Ελλάδα έχουμε παιδιά από άλλες χώρες 5 4 3 2 1

2. Tα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες είναι διαφορετικά  5 4 3 2 1

3. Στο σχολείο, λέμε άσχημα πράγματα για τα παιδιά από άλλες χώρες 5 4 3 2 1

4. Tα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές συνήθειες από εμάς 5 4 3 2 1
5. Με ενοχλεί που τα παιδιά από άλλες χώρες έχουν διαφορετικές 

συνήθειες 5 4 3 2 1

6. Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί μαθητές 5 4 3 2 1

7. Τα παιδιά από άλλες χώρες μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα 5 4 3 2 1

8. Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλοί 5 4 3 2 1
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στα μαθήματα 

9. Τα παιδιά από άλλες χώρες, καταλαβαίνουν τα μαθήματα στην 
τάξη 5 4 3 2 1

10. Τα παιδιά από άλλες χώρες είναι φρόνιμα στην τάξη 5 4 3 2 1
11. Μένουμε πίσω στα μαθήματα όταν έχουμε παιδιά από άλλες χώρες 

στην τάξη μας 5 4 3 2 1

12. Θα προτιμούσα να μην έχουμε παιδιά από άλλες χώρες στην 
Ελλάδα 5 4 3 2 1

13. Τα παιδιά από άλλες χώρες δημιουργούν προβλήματα στην τάξη 5 4 3 2 1

14. Μου αρέσει όταν έχουμε στην τάξη μαθητές από άλλες χώρες 5 4 3 2 1
 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σου! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέρος Γ’ 
Για τον εκπαιδευτικό της τάξης 

Γλώσσα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Μαθηματικά. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Συμπεριφορά 
του μαθητή 

Πάρα πολύ καλή 
 

Πολύ καλή 
 

Αρκετά καλή 
 

Λίγο Καλή 
 

Καθόλου Καλή 
 

Προσαρμογή 
στο σχολείο 

Πάρα πολύ καλή 
 

Πολύ καλή 
 

Αρκετά καλή 
 

Λίγο Καλή 
 

Καθόλου Καλή 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

τηλ/fax: 2610-969715 / 996252 
e-mail: gpant@otenet.gr  

                           georgog@upatras.gr  

Δημογραφικά Στοιχεία: 
 
Πόσο χρονών είσαι;   …………… χρονών 
Είμαι:                 Αγόρι   Κορίτσι   
 
Σε ποια τάξη πηγαίνεις;     Πέμπτη        Έκτη  Δημοτικού  
    Α΄  Β΄     Γυμνασίου 
 
Πόσα χρόνια πηγαίνεις στο ελληνικό σχολείο;  Πηγαίνω………… χρόνια. 
Σε ποια χώρα γεννήθηκες;                                   Γεννήθηκα ……………………….. 
Σε ποια χώρα γεννήθηκε ο πατέρας σου;            Γεννήθηκε ……………………….. 
Σε ποια χώρα γεννήθηκε η μητέρα σου;             Γεννήθηκε ……………………….. 
Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου;                         ……………………………………. 
Τι δουλειά κάνει η μητέρα σου;                          ……………………………………. 
 
Κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις έχει πέντε επιλογές. Η κάθε επιλογή έχει 
ένα αριθμό.  
 

Οι αριθμοί σημαίνουν:  5 = Πάρα πολύ 
    4 = Πολύ 
    3 = Αρκετά 
    2 = Λίγο 
    1 = Καθόλου 
 

Εσύ πρέπει να βάλεις σε κύκλο μόνο έναν από τους αριθμούς. 
 

Μέρος Α’ 

Π
άρ
α 
Π
ολ
ύ 

Π
ολ
ύ 

Α
ρκ
ετ
ά 

Λ
ίγ
ο 

Κ
αθ
όλ
ου

 

1. Είμαι καλός στα μαθήματα του σχολείου 5 4 3 2 1
2. Νιώθω ευχαριστημένος με  τον εαυτό μου 5 4 3 2 1
3. Όταν αναλαμβάνω κάτι τα καταφέρνω 5 4 3 2 1

 

4. Οι γονείς μου πιστεύουν ότι είμαι καλός μαθητής 5 4 3 2 1
5. Οι γονείς μου ενδιαφέρονται για την πρόοδό μου 5 4 3 2 1
6. Οι γονείς μου θέλουν να σπουδάσω όταν μεγαλώσω 5 4 3 2 1

 

7. Ο δάσκαλός μου πιστεύει ότι είμαι καλός μαθητής 5 4 3 2 1
8. Ο  δάσκαλός μου ενδιαφέρεται για μένα 5 4 3 2 1
9. Ο δάσκαλός μου περιμένει να τα πηγαίνω καλά στα μαθήματα 5 4 3 2 1

 

mailto:gpant@otenet.gr
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10. Οι δάσκαλοι είναι δίκαιοι με όλα τα παιδιά 5 4 3 2 1

 

11. Οι συμμαθητές μου πιστεύουν ότι τα καταφέρνω στα μαθήματα 5 4 3 2 1
12. Οι συμμαθητές μου με συμπαθούν 5 4 3 2 1

 

13. Είναι σημαντικό να είμαι καλός στα μαθήματα 5 4 3 2 1
14. Αν τα πάω καλά στο σχολείο θα έχω μια καλή δουλειά όταν 

μεγαλώσω 5 4 3 2 1

15. Νιώθω άνετα να ρωτήσω στην τάξη για κάτι που δεν 
καταλαβαίνω 5 4 3 2 1

16. Νιώθω ωραία στο σχολείο 5 4 3 2 1
 

17. Στο σχολείο κάνω παρέα  με Έλληνες 5 4 3 2 1
18. Στο σχολείο κάνω παρέα με  παιδιά από άλλες χώρες 5 4 3 2 1
19. Οι φίλοι μου εκτός σχολείου είναι από την Ελλάδα 5 4 3 2 1
20. Οι φίλοι μου εκτός σχολείου είναι  από άλλη χώρα 5 4 3 2 1
21. Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι Έλληνες 5 4 3 2 1
22. Προτιμώ οι φίλοι μου να είναι από άλλη χώρα 5 4 3 2 1
23. Εμπιστεύομαι τους φίλους μου που είναι από την Ελλάδα 5 4 3 2 1
24. Εμπιστεύομαι τους φίλους μου που είναι από άλλη χώρα 5 4 3 2 1
25. Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από την Ελλάδα 5 4 3 2 1
26. Οι φίλοι της οικογένειάς μου είναι από άλλη χώρα 5 4 3 2 1
27. Νιώθω άνετα με τους φίλους μου που είναι από την Ελλάδα 5 4 3 2 1
28. Νιώθω άνετα με τους φίλους μου που είναι από άλλη χώρα 5 4 3 2 1

 
 

Μέρος B’ 

Π
άρ
α 
Π
ολ
ύ 

Π
ολ
ύ 

Α
ρκ
ετ
ά 

Λ
ίγ
ο 

Κ
αθ
όλ
ου

 

1. Νιώθω ότι είμαι Έλληνας 5 4 3 2 1
2. Είμαι περήφανος που ζω στην Ελλάδα 5 4 3 2 1
3. Είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου στην Ελλάδα 5 4 3 2 1
4. Τα παιδιά στην Ελλάδα πιστεύουν ότι είμαι διαφορετικός 5 4 3 2 1
5. Τα παιδιά από την Ελλάδα λένε άσχημα πράγματα για μένα επειδή 

είμαι από άλλη χώρα 5 4 3 2 1

6. Τα παιδιά από την Ελλάδα συμπαθούν τα παιδιά από άλλη χώρα 5 4 3 2 1
7. Οι δάσκαλοι στο σχολείο συμπαθούν τα παιδιά που είναι από άλλη χώρα 5 4 3 2 1
8. Είναι σημαντικό να ξέρω την ιστορία της Ελλάδας 5 4 3 2 1
 

9. Είμαι περήφανος για τη χώρα των γονιών μου 5 4 3 2 1
10. Γνωρίζω την ιστορία της χώρας των γονιών μου 5 4 3 2 1
11. Νιώθω άνετα να μιλώ στους άλλους για τη χώρα των γονιών μου 5 4 3 2 1
12. Πρέπει να ξέρω πράγματα για τη χώρα των γονιών μου 5 4 3 2 1
13. Πηγαίνω στη χώρα των γονιών μου 5 4 3 2 1
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14. Ακούω ελληνική μουσική 5 4 3 2 1
15. Ακούω μουσική της χώρας των γονιών μου 5 4 3 2 1
16. Βλέπω ελληνική τηλεόραση 5 4 3 2 1
17. Βλέπω τηλεόραση της χώρας των γονιών μου 5 4 3 2 1
18. Διαβάζω ελληνικά περιοδικά 5 4 3 2 1
19. Διαβάζω περιοδικά της χώρας των γονιών μου 5 4 3 2 1
 

20. Ξέρω την ελληνική γλώσσα 5 4 3 2 1
21. Ξέρω τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου 5 4 3 2 1
22. Στο σπίτι με την οικογένειά  μου μιλώ ελληνικά 5 4 3 2 1
23. Με την οικογένειά μου μιλώ τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου 5 4 3 2 1
24. Είναι σημαντικό  να μιλώ καλά τα ελληνικά 5 4 3 2 1
25. Είναι σημαντικό να μιλώ καλά τη γλώσσα των γονιών μου 5 4 3 2 1
26. Προτιμώ να μιλώ ελληνικά με τους φίλους από τη χώρα των γονιών μου 5 4 3 2 1
27. Προτιμώ να μιλώ τη γλώσσα της χώρας των γονιών μου με τους 

φίλους μου που είναι από την ίδια χώρα 5 4 3 2 1

 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σου! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέρος Γ’ 
Για τον εκπαιδευτικό της τάξης 

Γλώσσα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Μαθηματικά. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Συμπεριφορά 
του μαθητή 

Πάρα πολύ καλή 
 

Πολύ καλή 
 

Αρκετά καλή 
 

Λίγο Καλή 
 

Καθόλου Καλή 
 

Προσαρμογή 
στο σχολείο 

Πάρα πολύ καλή 
 

Πολύ καλή 
 

Αρκετά καλή 
 

Λίγο Καλή 
 

Καθόλου Καλή 
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Σημειώσεις για τα ερωτηματολόγια 
 
 

Τα πιο πάνω ερωτηματολόγια δόθηκαν και στην Ελλάδα και στην Κύπρο στα 

παιδιά της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Υπήρχαν όμως κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις, ώστε να είναι κατάλληλα για την 

κάθε περίσταση:  

1. Στα ερωτηματολόγια που δόθηκαν στην Κύπρο, όπου υπήρχε η λέξη 

«Ελλάδα» είχε αντικατασταθεί με τη λέξη «Κύπρος».  

2. Στα ερωτηματολόγια που δόθηκαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η 

λέξη «δάσκαλος» είχε αντικατασταθεί με τη λέξη «καθηγητής». 
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Παράρτημα ΙΙ 

Συνεντεύξεις 
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Σχέδιο συνέντευξης για παιδιά πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 
 
Οικογένεια 
Επαγγέλματα γονέων 
Άτομα με τα οποία έρχεται σε επαφή η οικογένεια (αν έχει επαφές με άτομα της χώρας 
υποδοχής ή αν έχει αποκλειστικά σχέσεις με άτομα της χώρας προέλευσης) 
Γιατί ήρθαν στην Κύπρο; 
 
Σχολείο 
Πώς νιώθεις στο σχολείο; 
Πώς τα πας στα μαθήματα; Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζεις; 
Ποιο μάθημα σε δυσκολεύει πιο πολύ; Γιατί; 
Τι νομίζεις ότι περιμένουν από σένα οι δάσκαλοι/καθηγητές σου; 
Τι νομίζεις ότι περιμένουν από σένα οι γονείς σου σχετικά με το σχολείο; 
Πόσο συχνά έρχονται οι γονείς σου στο σχολείο; Γιατί; 
Νιώθεις άνετα να ρωτάς πράγματα μπροστά σε όλη την τάξη; 
 
Φίλοι 
Ποιοι είναι οι φίλοι σου στο σχολείο; 
Ποιοι εκτός σχολείου; 
Οι πιο κοντινοί σου φίλοι από πού είναι; Γιατί; 
Με ποιους φίλους νιώθεις πιο άνετα; Με τους Έλληνες/Κύπριους ή με αυτούς που 
προέρχονται από την ίδια χώρα με σένα; 
Ποιους φίλους σου εμπιστεύεσαι πιο πολύ όταν έχεις κάποιο πρόβλημα; 
 
Γλώσσα 
Ποια γλώσσα μιλάς στο σπίτι: με τους γονείς σου, τα αδέρφια σου, άλλους συγγενείς; 
Ποια γλώσσα μιλάς στο σχολείο; 
Τυχαίνει κάποιες φορές να χρησιμοποιείς και τις δύο σε μια συνομιλία; 
Ποια γλώσσα νιώθεις πιο άνετα να μιλάς; 
Χρειάστηκε κάποιες φορές να μεταφράζεις στα ελληνικά για τους γονείς 
σου(σουπερμάρκετ, σχολείο κλπ);  
Είχες δυσκολίες στη γλώσσα μόλις ήρθες στην Ελλάδα/Κύπρο; Τι είδους δυσκολίες 
ήταν αυτές; 
Αν σου έλεγα να βάλεις ένα βαθμό για το πόσο καλά μιλάς την κάθε γλώσσα, τι βαθμό 
θα έβαζες για το πώς μιλάς Ελληνικά και τι βαθμό για ……………. (ανάλογα με τη 
γλώσσα προέλευσης) 
 
Χώρα υποδοχής 
Πώς νιώθεις που ζεις στην Ελλάδα/Κύπρο; Γιατί; 
Γνωρίζεις πράγματα για την ιστορία της Ελλάδας/Κύπρου; Αν ναι, πες μου κάποια. Αν 
όχι, γιατί; 
Τι νομίζεις ότι πιστεύουν για σένα τα άτομα που είναι από την Ελλάδα/Κύπρο; 
Πιστεύεις ότι σε θεωρούν διαφορετικό; (Ναι ή όχι και γιατί;) 
Τι σου αρέσει από τη ζωή σου στην Ελλάδα/Κύπρο; Τι δε σου αρέσει; Γιατί; 
Θα προτιμούσες να ζεις κάπου αλλού παρά στην Ελλάδα/Κύπρο; Γιατί; 
Τι νομίζεις ότι πιστεύουν οι Έλληνες για σένα;  
Πώς σου συμπεριφέρονται; 
Τι νομίζεις ότι πιστεύουν τα παιδιά από την Ελλάδα/Κύπρο για τα παιδιά που έρχονται 
από άλλες χώρες; 
Έτυχε κάποια φορά να σου συμπεριφερθούν άσχημα επειδή είσαι από άλλη χώρα; Αν 
ναι, σε ποια περίπτωση; 
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Πόσο κοντά ή πόσο μακριά  νιώθεις ότι είσαι από τους Έλληνες; 
Νιώθεις καλά να σε θεωρούν Έλληνα/κάτι άλλο; 
Νιώθεις ότι είσαι μέλος της Ελλάδας/Κύπρου ή της άλλης σου χώρας ή και των δύο ή 
κάτι άλλο; Γιατί; 
 
Χώρα προέλευσης 
Πόσο συχνά πηγαίνεις στη χώρα των γονιών σου; 
Τι κάνεις εκεί; Έχεις άλλους συγγενείς που μένουν εκεί;  
Γνωρίζεις πράγματα για την ιστορία της χώρας των γονιών σου; Πες μου λίγα 
πράγματα… 
Μιλάς σε άλλους για τη χώρα των γονιών σου; Αν ναι, τι τους λες; Αν όχι, γιατί δεν 
τους μιλάς; 
Τι σημαίνει για σένα να είναι κάποιος Έλληνας/Κύπριος και τι ……………….(ανάλογα 
με το από πού είναι το κάθε παιδί) 
Υπάρχουν φορές που προσπαθείς να κρύψεις ότι είσαι από άλλη χώρα; 
 
Γενικά-Συνήθειες 
Διαβάζεις περιοδικά/εφημερίδες; Ποιας χώρας; Σε ποια γλώσσα; 
Τι μουσική ακούς; Σε ποια/ποιες γλώσσες; 
Βλέπεις τηλεόραση; Ποιας/ποιων χωρών; 
Τι κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο; 
 
Προσδιορισμός εθνικής καταγωγής 
Τι νιώθεις ότι είσαι; (Έλληνας, Έλληνας και κάτι άλλο, Κάτι άλλο μόνο). 
Πού νιώθεις πιο κοντά;  
Πώς νομίζεις ότι σε βλέπουν τα άτομα που είναι από την Ελλάδα/Κύπρο; Νομίζεις ότι 
σε βλέπουν ως κάτι διαφορετικό; 
Εσύ νιώθεις διαφορετικός από τα παιδιά στην Ελλάδα/Κύπρο; Γιατί; 
Νομίζεις ότι έχεις διαφορές από τα παιδιά στην Ελλάδα/Κύπρο; Αν ναι, ποιες είναι 
αυτές οι διαφορές; 
Πόσο κοντά νιώθεις στους Έλληνες; Πόσο κοντά στους …………….. (ανάλογα με την 
προέλευση) 
Τι κάνει κάποιος που είναι Ελλαδίτης/Κύπριος; (ή πώς είναι να είσαι Κύπριος;) 
Τι κάνει κάποιος που είναι ………………. (ή τι χαρακτηριστικά, πώς είναι να είσαι 
…………………………………….) 
Εσύ τι είσαι; 
Εσύ τι θέλεις οι άλλοι να πιστεύουν ότι είσαι; Τι χαρακτηριστικά θέλεις να έχεις; 
 
Προσδιορισμός εαυτού 
Πώς βλέπεις τον εαυτό σου; Πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου; 
Αν σου έλεγα να περιγράψεις τον εαυτό σου με λίγα λόγια, τι πιστεύεις ότι θα ήταν 
σημαντικό να έλεγες; 
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Σχέδιο  συνέντευξης για γηγενή παιδιά σε Ελλάδα - Κύπρο 
 
Φίλοι 
Ποιοι είναι οι φίλοι σου στο σχολείο; 
Ποιοι εκτός σχολείου; 
Κάνεις παρέα με παιδιά από άλλες χώρες στο σχολείο; Γιατί; 
Κάνεις παρέα με παιδιά από άλλες χώρες εκτός σχολείου; Γιατί; 
Οι πιο κοντινοί σου φίλοι από πού είναι; Γιατί; 
Με ποιους φίλους νιώθεις πιο άνετα; Με τους Έλληνες ή με αυτούς που προέρχονται 
από την ίδια χώρα με σένα; 
Ποιους φίλους σου εμπιστεύεσαι πιο πολύ όταν έχεις κάποιο πρόβλημα; 
Οι φίλοι της οικογένειάς σου από πού είναι; 
 
Σχολείο 
Πώς νιώθεις στο σχολείο; 
Πώς τα πας στα μαθήματα; Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζεις; 
Τι νομίζεις ότι περιμένουν από σένα οι δάσκαλοι/καθηγητές σου; 
Τι νομίζεις ότι περιμένουν από σένα οι γονείς σου σχετικά με το σχολείο; 
 
Για τα παιδιά από άλλες χώρες 
Γιατί πιστεύεις έρχονται στην Ελλάδα/Κύπρο άτομα από άλλες χώρες; 
Τι γνώμη έχεις για τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες; 
Εδώ στο σχολείο, πώς νιώθεις που υπάρχουν παιδιά από άλλες χώρες; 
Νομίζεις ότι τα παιδιά από άλλες χώρες μιλούν καλά τα ελληνικά; 
Πιστεύεις ότι τα παιδιά από άλλες χώρες είναι καλά στα μαθήματα; 
Νομίζεις ότι έχουν διαφορές από τα παιδιά που είναι από την Ελλάδα/Κύπρο; Αν ναι, 
ποιες διαφορές, αν όχι γιατί; Έχεις κάποιο περιστατικό στο μυαλό σου που στηρίζει τη 
γνώμη σου; 
 
Προσδιορισμός εθνικής καταγωγής 
Τι σημαίνει να είναι κάποιος Έλληνας; 
Πώς είναι να είναι κάποιος κάτι άλλο; Πώς το καταλαβαίνεις;  
Τι κάνουν οι Έλληνες που δεν το κάνουν οι άλλοι; Έχει κάποια χαρακτηριστικά, ώστε 
μόλις δεις κάποιον να ξεχωρίζεις αν είναι ή όχι Έλληνας; 
 
Προσδιορισμός εαυτού 
Αν σου έλεγα να μου περιγράψεις με λίγα λόγια τον εαυτό σου, τι πιστεύεις ότι θα ήταν 
σημαντικό να αναφέρεις; 
Πώς βλέπεις τον εαυτό σου; Πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου; 
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Οδηγίες κωδικοποίησης και απομαγνητοφώνησης των συνεντεύξεων 

 

(Potter, J., & Wetherell, M. (1987). Discourse and social psychology. Beyond attitudes 

and behavior. London: Sage: Στο Αθανασιάδου, Χ., & Δεληγιάννη-Κουιμτζή, Β. 

(2004). Ρεπερτόρια Γυναικών: Η ανάλυση λόγου στη φεμινιστική έρευνα. Στο 

Ευκλείδη, Α., Κιοσέογλου, Γ., & Θεοδωράκης, Γ. (Επιμ.). Ποιοτική και Ποσοτική 

έρευνα στην Ψυχολογία. Επιστημονική επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου 

Ελλάδος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 70-71) 

 

1. Όταν κάποιος διακόπτει την πρόταση κάποιου άλλου και οι προτάσεις 

αλληλοκαλύπτονται, τότε η διακοπή αποτυπώνεται με μια ανοιχτή αγκύλη 

2. Όταν υπάρχει σημαντικό κενό ανάμεσα στις προτάσεις, δηλαδή ένα μεγάλο 

διάστημα παύσης, τότε αυτό δηλώνεται με δύο αποσιωπητικά μέσα σε 

παρένθεση (..) 

3. Ένα ή περισσότερα θαυμαστικά στο τέλος μιας λέξης, υποδηλώνουν ότι το 

άτομο τραβάει τον ήχο της τελευταίας λέξης, συγκεκριμένα τον ήχο του 

τελευταίου φωνήεντος της λέξης 

4. Η πλάγια γραφή υποδηλώνει είτε ότι οι λέξεις προφέρονται με έμφαση, είτε ότι 

προφέρονται δυνατότερα σε σχέση με τον τόνο της προηγούμενης συζήτησης 

5. Η τελεία πριν από μια λέξη δηλώνει μια βαθιά εισπνοή 

6. Ό,τι αναφέρεται μέσα σε παρενθέσεις είναι επεξηγηματικές πληροφορίες, ενώ 

τα τρία αποσιωπητικά δηλώνουν ότι το υλικό του κειμένου έχει παραλειφθεί 

ηθελημένα.  
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Τελικές συνεντεύξεις Κύπρου

ΨΑΧΚ1 
Ε’ τάξη 
Καταγωγή: Γεωργία 
Φύλο: αγόρι 
 
 

 Σε ποια χώρα είπαμε γεννήθηκες; 
 Στην Κύπρο 
 Οι γονείς σου; 
 Ο πατέρας μου είναι από τη Γεωργία και η μητέρα μου είναι από τη Γεωργία 
 Γιατί ήρθαν στην Κύπρο ο πατέρας σου και η μητέρα σου; 
 Επειδή ήβραν (βρήκαν) δουλειά 
 Στη Γεωργία τι δουλειά εκάμναν(έκαναν); 
 Εν (δεν) θυμούμαι (θυμάμαι) 
 Εδώ ξέρεις; 
  Ναι. Ο παπάς (πατέρας) μου οδηγεί ταξί και η μητέρα μου κάμνει (κάνει) κάτι 
σαλάτες 

 Σε ξενοδοχείο ή σε εστιατόριο; 
 Εκεί που πουλούν σουβλάκια 
 Η οικογένειά σου, ο πατέρας σου, η μητέρα σου έχουν φίλους. Αυτοί οι φίλοι 
σας, οι φίλοι της οικογένειάς σας από πού είναι; 

 Από διάφορες χώρες, από Αρμενία, ας πούμε οι γειτόνοι (γείτονες) μας, από 
πάνω, στον 4ο όροφο, είναι από Αρμενία, έχουμε Ρώσους φίλους, έχουμε και 
Κύπριους, αλλά εν (δεν) τους ξέρω 

 Εσύ, εδώ στο σχολείο πώς τα πας; 
 Καλά.. 
 Πώς νιώθεις στο σχολείο; Νιώθεις καλά, έχεις κάποια προβλήματα; 
 Ε, εντάξει, έχω κάποια προβλήματα στα μαθήματα, αλλά περνάω καλά. 
 Ποια προβλήματα νομίζεις ότι έχεις στα μαθήματα; 
 Ε, στα μαθήματα, εκείνα που δεν καταλαβαίνω 
 Ποιο σε δυσκολεύει πιο πολύ; 
 Τα Ελληνικά (στην Κύπρο Ελληνικά είναι στο ωρολόγιο πρόγραμμα το μάθημα 
της Γλώσσας) 

 Γιατί; 
 Έχουν πιο δύσκολα πράγματα από τα άλλα μαθήματα 
 Τι είναι εκείνο που σε δυσκολεύει δηλαδή; Τα κείμενα ή οι ασκήσεις; 
 Οι ασκήσεις, η γραμματική 
 Τι νομίζεις ότι περιμένουν οι δασκάλοι (δάσκαλοί) σου από σένα; 
 Να προοδεύσω 
 Νιώθεις ότι περιμένουν ότι εν να  (θα) τα πας καλά ή νομίζεις περιμένουν ότι εν 
να (θα) έχεις δυσκολίες; 

 Πιστεύουν ότι θα τα πάω καλά, και εν να (θα) έχω μερικές δυσκολίες στη 
συνέχεια 

 Οι γονείς σου; Τι νομίζεις ότι περιμένουν από σένα; 
 Να προοδεύσω, να γίνω καλύτερος 
 Τι σου λένε δηλαδή;  
 Να γίνω καλύτερος, να προσέχω πιο πολύ στα μαθήματα 
 Θέλουν να σπουδάσεις όταν μεγαλώσεις; 
 Ναι 
 Τι σκέφτονται, τι σου λένε; 
 Να γίνω γιατρός, κάτι που παίρνουν πολλά λεφτά, τέτοια πράματα  
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 Οι γονείς σου έρχονται στο σχολείο να ρωτήσουν ή δεν προλαβαίνουν από τη 
δουλειά; 

 Έρχονται. Η μητέρα μου δουλεύει το απόγευμα από τις 6 ως τις 10 και ο 
πατέρας μου δουλεύει συνέχεια με τους πελάτες (..) μπορεί ο ένας να θέλει να 
πάει εδώ, ο άλλος κάπου αλλού 

 Στην τάξη νιώθεις άνετα να μιλήσεις, όταν δεν καταλαβαίνεις κάτι σηκώνεις 
χέρι, ή νομίζεις ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα; 

 Ναι σηκώνω, δεν έχω πρόβλημα.. 
 Οι φίλοι σου στο σχολείο, μπορείς να μου πεις από ποιες χώρες είναι; 
 Από την Κύπρο, έχω διάφορους,  ε όλα τα αγόρια από την τάξη είμαστε φίλοι, 
και από άλλες χώρες 

 Εκτός του σχολείου;  
 Ναι τα απογεύματα, κατεβαίνω, έχουμε ένα πάρκο εκεί, έχει και πιο μεγάλους, 
εκεί είναι από Περσία, Βουλγαρία.. 

 Δηλαδή οι φίλοι σου εκτός του σχολείου είναι από άλλες χώρες; 
 Και από άλλες χώρες και από Κύπρο 
 Οι πιο κοντινοί σου, σε αυτούς που έχεις πιο πολλή εμπιστοσύνη, ποιοι είναι; 
 Ε, δεν ξέρω. Σε μερικούς έχω εμπιστοσύνη από αυτή τη χώρα, την Κύπρο, και 
σε μερικούς από τη δική μου τη χώρα 

 Σε αυτούς δηλαδή από τη δική σου τη χώρα, τι πράγματα τους λες εμπιστευτικά 
ας πούμε, που δεν μπορείς να τα πεις σε κάποια παιδιά που είναι από την 
Κύπρο; 

 Επειδή είναι από τη δική μου τη χώρα γι’ αυτό.  
 Για ποια θέματα ας πούμε τους μιλάς; Για κάτι που σε δυσκολεύει, σε αγχώνει; 
 Αυτά τα λέω και σε φίλους μου από την Κύπρο. 
 Στους φίλους σου δηλαδή από τη Γεωργία λες πράγματα που δε θα καταλάβουν 
αυτοί που είναι από την Κύπρο; 

 Ναι 
 Σαν τι πράγματα δηλαδή; Έχεις κάποιο παράδειγμα για να καταλάβω; 
 Ας πούμε αν κάποια φορά θέλω να πω μια λέξη στα ελληνικά λαλώ (λέω) τη 
λέξη στη χώρα μου, στα ρώσικα (ρωσικά)ας πούμε,  

 Δηλαδή, μιλάς και τις δύο γλώσσες 
 Ναι. Δηλαδή τα γεωργιανικά δεν τα ξέρω, ρώσικα (ρωσικά)ξέρω 
 Με ποιους από τους φίλους σου νιώθεις πιο άνετα, με τους Κύπριους ή με 
αυτούς από τη χώρα σου; 

 Και με τα δύο.  
 Στο σπίτι με τους γονείς σου, ποια γλώσσα μιλάτε; 
 Μιλούμε ελληνικά, όταν δεν μπορούν να πουν κάτι το λένε στα ρώσικα, έχω και 
αδελφό μεγάλο 

 Με τον αδελφό σου 
 Μιλούμε ελληνικά 
 Γεννήθηκε και μεγάλωσε και ο αδελφός σου στην Κύπρο; 
 Γεννήθηκε Ρωσία και μετά ήρθε νομίζω στην πρώτη τάξη, όταν άνοιξε το 
σχολείο ήρθε εδώ, και τώρα είναι Β’ Λυκείου.  

 Πηγαίνει εδώ στο λύκειο δίπλα; 
 Ναι 
 Τούτο (αυτό)  που μου είχες πει πριν, ότι χρησιμοποιείς και τις δύο γλώσσες, 
πότε γίνεται, πότε συμβαίνει; 

 Όταν δεν καταλαβαίνω κάτι ας πούμε να το πω και το λέω ας πούμε!! 
 Άμα μιλάς με φίλους σου ας πούμε που είναι από τη Ρωσία ή τη Γεωργία; 
 Ναι 
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 Μπορείς να μου πεις κάποιο παράδειγμα που έτυχε κάποια φορά να το κάνεις 
αυτό; 

 Ας πούμε τους είπα κάτι για την τηλεόραση, για μια διαφήμιση, και τη 
διαφήμιση δεν ήξερα τη λέξη πώς να την πω κι είπα, στα ρώσικα είναι 
«ρεκλάμα» η διαφήμιση, και προσπαθούσα να θυμηθώ και θυμήθηκα 

 Τους γονείς σου υπάρχουν κάποιες φορές που χρειάζεται να τους εξηγήσεις εσύ 
κάποια πράγματα στα ελληνικά; 

 Ναι έχουν δυσκολίες.. 
 Πότε συμβαίνει τούτο; 
 Στο τηλέφωνο για παράδειγμα. Έπιασε (πήρε) κάποιος τηλέφωνο για το νερό, 
και δεν ήξεραν οι γονείς μου πώς να του πουν πληροφορίες και είπα τους εγώ 

 Τι σας είπαν για το νερό δηλαδή; 
 Πώς να το προστατεύουμε και να μην το σπαταλούμε και μερικές λέξεις η μαμά 
μου δεν κατάλαβε και της εξήγησα 

 Θυμάσαι ποιες λέξεις δεν είχε καταλάβει; 
 Όχι  
 Αλλά εσύ δεν υπήρχαν λέξεις που δεν κατάλαβες; 
 Όχι 
 Άρα κάνεις το μεταφραστή; 
 Ναι. Και μερικές φορές εδώ στο σχολείο παιδιά από άλλη χώρα δεν 
καταλάβαιναν και εξήγησά τους εγώ. 

 Αν σου έλεγα να βάλεις ένα βαθμό για το πόσο καλά μιλάς τα ελληνικά και για 
το πόσο καλά μιλάς τα ρώσικα από το 1 ως το 20.. 

 Ε, μερικές φορές όμως συγχύζομαι (μπερδεύομαι) λίγο στα ελληνικά μπορώ να 
πω μια λέξη λάθος, και στα ρώσικα μπορεί κάτι όπως τα ελληνικά να το 
ξεχάσω.. 

 Άρα από το 1 ως το 20 τι θα έβαλλες (έβαζες) για τα ελληνικά; 
 Για τα ελληνικά θα έβαλλα!! 15 
 Για τα ρώσικα; 
 Για τα ρώσικα θα έβαλλα!! 15 
 Επειδή δηλαδή δεν έζησες Ρωσία και έμαθες ρώσικα από τους γονείς σου και 
επειδή ζεις Κύπρο αλλά στο σπίτι μιλάτε ρώσικα γι’ αυτό νιώθεις έτσι και για τα 
δύο; 

 Ναι (..) 
 Πας καθόλου στη Ρωσία ή στη Γεωργία; 
 Όχι. Στη Γεωργία δεν πήγα ποτέ, στη Ρωσία θα πάω το καλοκαίρι 
 Δεν έχεις ξαναπάει ούτε στη Ρωσία; 
 Έχω πάει αλλά δε θυμάμαι, ήμουν μικρός, τεσσάρων χρονών 
 Οι συγγενείς σου, γιαγιάδες, παππούδες πού μένουν; 
 Η γιαγιά μου και ο παππούς μου μένουν στη Ρωσία, και ο θείος μου ο αδερφός 
της μητέρας μου, ο αδερφός του πατέρα μου και η αδερφή του πατέρα μου και ο 
μεγάλος αδερφός του πατέρα μου ζουν στη Ρωσία, και ο αδερφός και η αδερφή 
του, μένουν εδώ στην Κύπρο.  

 Δηλαδή έχεις κάποιους συγγενείς και εδώ 
 Ναι, έχω και την ξάδερφη της μητέρας μου στη Λευκωσία 
 Όταν μιλάς στο τηλέφωνο με τους συγγενείς σου στη Ρωσία, φαντάζομαι μιλάτε 
ρώσικα; 

 Ναι 
 Γράφετε γράμματα ή μόνο στο τηλέφωνο μιλάτε; 
 Όχι, μόνο στο τηλέφωνο, και μηνύματα 
 Μηνύματα στο κινητό; 
 Ναι 
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 Τα μηνύματα, σε ποια γλώσσα τα γράφεις; 
 Στα ρώσικα.  
 Γράφει η μάμα ή και εσύ; 
 Εγώ δεν ξέρω πολύ καλά να γράφω στα ρώσικα 
 Πώς νιώθεις που ζεις στην Κύπρο; 
 Νιώθω καλά, αλλά μερικές φορές βαριέμαι, γιατί δεν έχει πολλά πράγματα, δεν 
είναι πολύ μεγάλη η Κύπρος (..) ε, θα ήθελα να ζούσα 1-2 χρόνια στη Ρωσία να 
συνηθίσω πως είναι εκεί 

 Τι σου λένε για τη Ρωσία οι συγγενείς σου δηλαδή; 
 Ότι είναι καλή, όμορφη 
 Γνωρίζεις πράγματα για την ιστορία της Κύπρου; 
 Ναι 
 Από το μάθημα της Ιστορίας; 
 Στην Ιστορία πιο πολύ κάνουμε για την Ελλάδα, στο Βυζάντιο και τέτοια 
πράγματα. Για την Κύπρο δεν μαθαίνουμε και πολλά πράγματα. 

 Για τη Ρωσία γνωρίζεις; 
 Όχι 
 Για τη Γεωργία; 
 Όχι. 
 Δε σου έχουν μιλήσει καθόλου οι γονείς σου; 
 Στη Γεωργία δεν έχω πάει και δε φαντάζομαι πως θα είναι, στη Ρωσία 
φαντάζομαι γιατί έχουμε και δορυφορική σπίτι και μπορώ να δω τα ρώσικα 
κανάλια 

 Άρα βλέπεις και ρώσικη τηλεόραση και αυτό σε βοηθά να μαθαίνεις και 
καλύτερα τη γλώσσα; 

 Ναι 
 Τι σου αρέσει από την Κύπρο και τι δεν σου αρέσει; 
 Μου αρέσει που έχω εδώ φίλους, έ (..) τι άλλο; Ότι έχω ένα σπίτι, συγγενείς εδώ 
και αυτά. 

 Πιστεύεις ότι τα παιδιά από την Κύπρο πιστεύουν ότι εσύ είσαι διαφορετικός, 
επειδή οι γονείς σου είναι από άλλη χώρα; 

 Όχι 
 Δηλαδή τι νομίζεις ότι πιστεύουν για σένα τα άτομα που είναι από την Κύπρο; 
 Πιστεύουν ότι είμαι σαν κι αυτούς. 
 Θα προτιμούσες να ζεις κάπου αλλού εκτός από την Κύπρο; 
 Ναι, στη Ρωσία, είναι εκεί και ο παππούς μου κι η γιαγιά μου, γι’ αυτό. 
 Σου λείπουν ε; 
 Ναι 
 Και οι δύο σου παππούδες και οι δύο σου γιαγιάδες; 
 Η γιαγιά μου από το μέρος του πατέρα μου επέθανε (πέθανε) και ο παππούς μου 
από το μέρος του πατέρα μου είναι στην Ελλάδα.  

 Πόσο κοντά νιώθεις στους Κύπριους; 
 Τους νιώθω, εντάξει, αρκετά κοντά 
 Νομίζεις ότι μοιάζεις με τους Κύπριους ή νομίζεις ότι είσαι διαφορετικός εσύ 
μέσα σου; 

 Νομίζω ότι είμαι και από τα δύο (..) γιατί έχω συνηθίσει εδώ στην Κύπρο και  
αυτό 

 Δηλαδή αν σε ρωτούσα, τι νιώθεις ότι είσαι 
 Τι νιώθω ότι είμαι (..) δεν ξέρω, είμαι Έλληνας, δεν είμαι Κύπριος, δεν έχω 
κυπριακή 

 Τι είναι ο Έλληνας και τι είναι ο Κύπριος; 
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 Ο Έλληνας είναι εκείνος που ζει στην Ελλάδα και Κύπριος είναι αυτός που ζει 
στην Κύπρο 

 Γιατί λες ότι είσαι Έλληνας εσύ; 
 Γιατί εντάξει, δεν ξέρω 
 Έζησες στην Ελλάδα κάποια χρόνια; 
 Όχι 
 Έζησε ο πατέρας μου, πήγε στρατό εκεί 
 Όμως, είπες ότι οι γονείς σου γεννήθηκαν στη Γεωργία και οι δύο.. νιώθεις 
καθόλου Γεωργιανός ή Ρώσος; 

 Νιώθω ναι.. 
 Τι νιώθεις πιο πολύ; Κύπριος, Ρώσος , Έλληνας 
 Δεν ξέρω 
 Τι κάνουν οι Κύπριοι, τι σημαίνει να είναι κάποιος Κύπριος και τι σημαίνει να 
είναι κάποιος Ρώσος; Κατά τη γνώμη σου εσένα.. 

 Οι Ρώσοι ας πούμε στα έθιμα κάνουν κάτι άλλο  
 Όπως; 
 Όπως ας πούμε το Πάσχα στη Γεωργία, παίρνουν τα αβγά τους ας πούμε 2-3 
μικροί σε ένα βουνάκι και κατρακυλούν ή και στα παλιά τα χρόνια δεν είχαν 
πολύ φαί και 2-3 αβγά είχαν στην οικογένεια και όποιος δεν έσπαζε το αβγό 
έπαιρνε όλα τα άλλα. Στην Κύπρο δε γίνεται τέτοιο πράγμα 

 Στη συμπεριφορά έχουν κάποιες διαφορές; 
 Ε ναι, έχουν. Ο Ρώσος έχει ξανθά μαλλιά, άλλα μάτια πιο έτσι άσπρος 
 Εκτός όμως από την εμφάνιση, πώς καταλαβαίνεις αν κάποιος είναι Ρώσος ή αν 
είναι Κύπριος; 

 Δεν ξέρω, το ντύσιμο μπορεί (..) η γλώσσα 
 Μιλάς στους άλλους για τη χώρα των γονιών σου; 
 Μερικές φορές ναι 
 Ας πούμε εδώ στο σχολείο 
 Στο σχολείο δεν τους μιλώ, μιλώ στους φίλους μου 
 Σε ποιους φίλους σου; 
 Στους φίλους της μητέρας μου, όταν οι γονείς μου λείπουν στη δουλειά, και 
κάθομαι εγώ μαζί τους και με ρωτούν τι κάνεις;, πώς είσαι; Πώς πάει η χώρα 
σου; Και τέτοια πράγματα. 

 Στο σχολείο γιατί δεν τους μιλάς; 
 Ε,  δε μ’ αρέσει 
 Γιατί; 
 Δεν ξέρω 
 Δεν νιώθεις άνετα, νομίζεις ότι θα πουν κάτι για σένα. 
 Δε μου αρέσει να μιλώ για τη χώρα μου 
 Γιατί; Πιστεύεις ότι τούτο θα σε κάνει να φαίνεσαι διαφορετικός; 
 Όχι απλώς δεν ξέρω πολλά πράγματα για να τους πω, έτσι!! 
 Υπάρχουν φορές που προσπαθείς να κρύψεις ότι είσαι από άλλη χώρα; 
 Ναι μερικές φορές. 
 Πότε; Πότε το κάμνεις (κάνεις) τούτο; 
 Δεν ξέρω, δε θυμάμαι 
 Γιατί να προσπαθείς να το κρύψεις; Νομίζεις ότι οι άλλοι δε θα σε θέλουν πολύ 
στην παρέα τους αν το κάνεις; 

 Ναι  
 Δηλαδή αν ξέρουν ότι είσαι από άλλη χώρα δε θα σου συμπεριφέρονται καλά; 
 Όχι, οι δικοί μου φίλοι που είναι από την Κύπρο δεν το κάνουν, αλλά ξέρω από 
άλλους ότι το κάνουν και με ρωτούν από ποια χώρα είσαι και άλλα.. 

 Σε ενοχλεί να σε ρωτούν από ποια χώρα είσαι; 
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 Ναι 
 Διαβάζεις περιοδικά, εφημερίδες; 
 Ναι. Περιοδικά κυπριακά ας πούμε «τηλεώρες» και τέτοια πράγματα 
 Από τη Ρωσία; 
 Δεν έχουμε 
 Αλλά τηλεόραση μου είπες ότι βλέπετε ρώσικη 
 Ναι 
 Τι μουσική σου αρέσει; 
 Μουσική μου αρέσει η εγγλέζικη πιο πολύ 
 Ρώσικη ακούς καθόλου; Έχετε cd στο σπίτι; 
 Ναι, έχουμε και στο computer πολλά τραγούδια ρώσικα, γεωργιανικά, κυπριακά 
 Άρα ακούτε απ’ όλα στο σπίτι 
 Ναι 
 Τι κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο; 
 Όταν βαριέμαι κατεβαίνω κάτω, πηγαίνω στο πάρκο, όταν έχω όρεξη παίζω 
ηλεκτρονικά παιχνίδια και βλέπω τηλεόραση 

 Τώρα, αν σε ρωτούσα γενικά «ποιος είσαι»,ή αν σου έλεγα να γράψεις λίγα 
λόγια για σένα, ελεύθερα, τι θα έλεγες, τι πιστεύεις ότι είναι σημαντικό να πεις 
για τον εαυτό σου; 

 Γεννήθηκα στην Κύπρο, ο πατέρας μου και η μητέρα μου είναι από τη Γεωργία, 
ο αδερφός μου γεννήθηκε στη Ρωσία αλλά έχει πάει εδώ στο σχολείο, στην 
Κύπρο, ε τι άλλο να πώ 

 Δεν ξέρω, τι νομίζεις είναι σημαντικό να πεις για σένα; 
 Ε ότι είμαι από τη γέννησή μου εδώ στην Κύπρο, έχω πάει μερικές φορές στη 
Ρωσία αλλά ξέρω ρώσικα, ελληνικά,  

 Τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις; 
 Όταν μεγαλώσω (..) 
 Πώς φαντάζεσαι δηλαδή τον εαυτό σου μετά από κάποια χρόνια; 
 Δεν ξέρω 
 Σε ποια χώρα θα ήθελες να είσαι; 
 Θα ήθελα να είμαι στο εξωτερικό σε άλλες χώρες, Ιταλία, Γερμανία, τέτοια 
πράγματα, θέλω να οδηγώ αυτοκίνητα αγωνιστικά 

 Νιώθεις ότι είσαι μέλος της Κύπρου, της Ρωσίας, ή και των δύο χωρών; 
 Ανάμεσα και των δύο χωρών νιώθω. Αν πάω στη Ρωσία θα είμαι Ρώσος εκεί, αν 
έρθω εδώ στην Κύπρο Κύπριος. Θα ξέρω εδώ κυπριακά, θα ξέρω και εκεί 
ρώσικα.  

 Δηλαδή ο εαυτός σου, εσύ, είσαι κάποιος που είναι από δύο χώρες.. 
 Ναι. 

 
 
ΧΕΚ2  
Ε’ τάξη 
Καταγωγή: Κύπρος 
Φύλο: κορίτσι 
 

 Πού γεννήθηκε ο πατέρας σου; 
 Γεννήθηκε στην Κύπρο 
 Και η μητέρα σου έτσι; 
 Ναι 
 Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου; 
 Δουλεύει στο δημαρχείο δημοτικός υπάλληλος, ως γραφέας. 
 Η μαμά σου; 
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 Δουλεύει σε δικηγορικό γραφείο.  
 Θα ήθελα να σε ρωτήσω τι πιστεύεις για τα παιδιά που έρχονται από άλλες 
χώρες, όπως αυτά στο σχολείο σου. Τι πιστεύεις γι’ αυτά τα παιδιά; 

 Είναι παιδιά όπως εμάς τα ίδια, απλώς έχουν διαφορετικές συνήθειες. Το 
διάλειμμα μπορεί να παίζουν άλλα παιχνίδια, να μιλάνε τη γλώσσα τους  

 Αυτό παρατηρείς δηλαδή, ότι έχουν άλλες συνήθειες 
 Ναι 
 Τα παιχνίδια τους δηλαδή σε τι διαφέρουν; 
 Έχουν άλλα δικά τους παιχνίδια ή άλλα που έμαθαν από τη χώρα τους, ή άλλα 
έθιμα. Δεν έχουν όμως κάτι διαφορετικό, είναι παιδιά όπως και εμάς.  

 Κάνουν όμως πράγματα διαφορετικά; Κάνουν άλλες ομάδες το διάλειμμα και 
παίζουν; 

 Όχι δεν (..) προσπαθούν να κάνουν φιλίες και από την τάξη μας με Κύπριους 
 Έχουν πρόβλημα να κάνουν φιλίες με Κύπριους; 
 Όχι κανένα πρόβλημα. Προσπαθούν να μιλούν στη γλώσσα μας, μαθαίνουν 
αυτά που κάνουμε εμείς 

 Γιατί πιστεύεις ότι έρχονται στην Κύπρο; 
 Για δουλειές, για τη δουλειά τους 
 Εδώ στο σχολείο, πώς νιώθεις που υπάρχουν και παιδιά από άλλες χώρες; Σου 
αρέσει, σε ενοχλεί; 

 Όχι δε δημιουργεί κανένα πρόβλημα, ε αντίθετα, μπορούμε να μάθουμε κι εμείς 
από τον πολιτισμό τους διάφορα πράγματα 

 Για παράδειγμα στην τάξη σου έχεις παιδιά από διάφορες χώρες: Ιράκ, Ιράν, 
Συρία, Αίγυπτο, Γεωργία.. 

 Ναι.. 
 Έμαθες πράγματα για τον πολιτισμό αυτών των χωρών; 
 Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα που κάνουν στη χώρα τους, γιορτάζουν άλλες 
γιορτές, δε γιορτάζουν τα Χριστούγεννα ας πούμε, ε και κάναμε και ένα 
παζαράκι στην τάξη μας το οποίο είχε φαγητά από άλλες χώρες και έτσι μάθαμε 
πολλά πράγματα. 

 Νομίζεις όμως ότι στα μαθήματα, όχι στον πολιτισμό, γενικά, νομίζεις ότι 
μένουν πίσω οι Κύπριοι, επειδή υπάρχουν παιδιά από άλλες χώρες; 

 Όχι, μπορούν στην τάξη μαζί με τα άλλα παιδιά να συμμετέχουν 
 Τα ελληνικά πιστεύεις ότι τα μιλούν καλά αυτά τα παιδιά ή έχουν κάποιο 
πρόβλημα; 

 Με τα χρόνια, μπορεί να τα μαθαίνουν πολύ καλά, ε δεν υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα. Δεν τα μιλούν και τόσο καλά όπως οι Κύπριοι, όμως είναι (..) 

 Οι φίλοι σου εσένα στο σχολείο από ποιες χώρες είναι; 
 Υπάρχουν Κύπριοι, υπάρχει και από το Ιράν 
 Εκτός του σχολείου, οι φίλοι σου από πού είναι; 
 Δεν έχω άλλους, μόνο στο σχολείο 
 Αν σε ρωτούσα ποιες διαφορές έχουν οι Κύπριοι από τα παιδιά που είναι από 
άλλη χώρα; 

 Δεν υπάρχει τίποτα διαφορετικό μεταξύ μας, όμως οι συνήθειες όπως είπα, 
μπορεί στη χώρα τους να ντύνονταν αλλιώς, τέτοια, εξωτερική εμφάνιση, 
εσωτερικά όχι, από τα χαρακτηριστικά του προσώπου μπορεί 

 Τι σημαίνει να είναι κάποιος Κύπριος; 
 Να είναι παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο, ζουν σε χωριά της Κύπρου, 
διατηρούν τα ήθη και τα έθιμα, γλώσσα 

 Κάποιος που είναι από άλλη χώρα, για παράδειγμα κάποιος που είναι από το 
Ιράν, τι σε κάνει να το καταλάβεις ότι δεν είναι Κύπριος; 
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 Έθιμα που δεν τα έχουμε εμείς στην Κύπρο, φαγητά, ας πούμε τα 
Χριστούγεννα, τη μέρα έχουν μια γιορτή η οποία στρώνουν ένα χαλί κάτω και 
προσεύχονται  

 Τα παιδιά από τη Γεωργία τι διαφορετικό νομίζεις έχουν; 
 Τα φαγητά, έχουν φαγητά που είναι διαφορετικά από μας. 
 Αν σου έλεγα με λίγα λόγια να μου περιγράψεις πώς είσαι, τον εαυτό σου.. τι 
νομίζεις είναι σημαντικό να μου πεις για να καταλάβω ποια είσαι; 

 Θα έλεγα τι χρώμα μάτια έχω, τι χρώμα μαλλιά έχω, ε, πώς είναι η εμφάνιση. 
Θα έλεγα για τα συναισθήματα που νιώθω μερικές φορές, τι μου αρέσει να 
κάνω!! 

 Θα έλεγες καθόλου από πού είσαι για να περιγράψεις τον εαυτό σου; 
 Ε, όταν περιγράφεις τον εαυτό σου, περιγράφεις τον εαυτό σου, όχι από ποια 
χώρα είσαι. Άμα μας ζητούν να πούμε από ποια χώρα είμαστε θα το πούμε. Άμα 
δεν μας ζητούν, δεν είναι ανάγκη 

 
 
ΧΑΧΚ3 
Ε’ τάξη 
Καταγωγή: Ρωσία 
Φύλο: κορίτσι 
 

 Ο πατέρας σου πού γεννήθηκε; 
 Ρωσία 
 Η μητέρα σου; 
 Ρωσία 
 Έχεις αδέλφια; 
 Ναι  
 Πόσα 
 Δύο. Έχω μια πιο μεγάλη και μια πιο μικρή. 
 Εσύ που γεννήθηκες; 
 Στη Ρωσία 
 Και πόσα χρόνια είσαι εδώ στην Κύπρο; 
 Πέντε 
 Δηλαδή είσαι από την πρώτη τάξη; 
 Ναι 
 Τα αδέλφια σου πού γεννήθηκαν; 
 Η μικρή μου αδελφή γεννήθηκε στην Ελλάδα και η μικρή στη Ρωσία.  
 Ο πατέρας σου τι δουλειά κάνει; 
 Είναι οικοδόμος 
 Η μαμά; 
 Δουλεύει σε καφενείο. 
 Η οικογένειά σου με τι άτομα κάνει συνήθως παρέα; Με άτομα από την Κύπρο 
ή με άτομα από άλλες χώρες; 

 Εγώ είμαι Πόντια. Και εμείς οι Πόντιοι, συμπαθούμε όλούς και κάνουμε με 
όλους παρέα.  

 Γιατί ήρθαν στην Κύπρο οι γονείς σου; 
 Επειδή εκεί στην Ελλάδα που ήμουνα, που πήγα μετά τη Ρωσία, δεν είχε 
δουλειά και ήρθαν να δουλέψουν. 

 Άρα ταξίδεψες πάρα πολύ, ήσουν Ρωσία, μετά Ελλάδα και μετά Κύπρο. Πού 
σου αρέσει πιο πολύ; 

 Ρωσία.  
 Γιατί; 



 634

 

 Γιατί εκεί είναι οι φίλοι μου, οι συγγενείς μου όλοι εκεί και θέλω να πάω εκεί 
για να είμαι δίπλα τους 

 Σου λείπουν; 
 Ναι 
 Εδώ στο σχολείο νιώθεις καλά ή νιώθεις ότι έχεις κάποια προβλήματα; 
 Τις πρώτες φορές που νόμιζα ότι δεν είμαι καλή μαθήτρια και εκείνη τη φορά 
που ήρθε η μαμά μου να ρωτήσει πως είμαι, ε, ρώτησα και χάρηκα που είπε η 
κυρία ότι πάω καλά και  

 Και τώρα νιώθεις ότι περνάς καλά 
 Ναι 
 Δηλαδή ένιωθες ότι δεν ήσουν καλή και ένιωθες άβολα, δεν ήθελες να έρχεσαι 
σχολείο; 

 Όχι, νόμιζα ότι δεν ήμουν καλή μαθήτρια, όχι όμως να μην έρχομαι σχολείο. 
 Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα; 
 Μαθηματικά 
 Γιατί; 
 Επειδή έχει πολλά προβλήματα και έχει κλάσματα και μ’ αρέσουνε 
 Η Γλώσσα, τα Ελληνικά; 
 Μ’ αρέσει λίγο 
 Γιατί; 
 Επειδή έχει δύσκολα ρήματα και απ’ αυτά και δυσκολεύομαι 
 Τι νομίζεις ότι περιμένουν οι δάσκαλοί σου από σένα; 
 Να προοδεύσω πιο πολύ και να γίνω καλή μαθήτρια 
 Τι νομίζεις ότι πιστεύει για σένα  η δασκάλα σου; 
 Ότι είμαι ανάμεσα στο πολύ καλή, εκεί 
 Οι γονείς σου; Τι νομίζεις ότι περιμένουν από σένα; 
 Περιμένουν να σπουδάσω και να γίνω καλή 
 Τι θα ήθελαν οι γονείς σου να σπουδάσεις; Τι σου λένε; 
 Ε, να σπουδάσεις γιατρός, δασκάλα, κι εγώ λέω επειδή στη Ρωσία εκεί 
μαθαίνουν ελληνικά, έχει μάθημα εκεί ελληνικά, εγώ λέω θα γίνω δασκάλα των 
ελληνικών εκεί. 

 Γιατί σου λένε να γίνεις γιατρός ή δασκάλα; 
 Για να μη δυσκολεύομαι στη ζωή μου και να παίρνω πολλά χρήματα  
 Οι γονείς σου έρχονται στο σχολείο; 
 Ναι η μάμα μου έχει έρθει μια φορά και επειδή είναι άρρωστη δεν μπορεί, 
πονάει τα πόδια της και έχει κάτι, δεν μπορεί να έρχεται συχνά.  

 Μέσα στην τάξη νιώθεις άνετα, να μιλάς, να λες τη γνώμη σου, να ρωτάς όταν 
δεν καταλαβαίνεις κάτι ή κάποιες φορές ντρέπεσαι; 

 Κάποιες φορές που είναι κάτι εύκολα λέω, κάτι που είναι δύσκολα ντρέπομαι να 
τα πω.  

 Οι φίλοι σου στο σχολείο από πού είναι; 
 Κύπρια, Περσία  
 Εκτός του σχολείου, τις ώρες που δεν είσαι σχολείο, τα απογεύματα, τα Σ/Κ 
ποιοι είναι οι φίλοι σου; 

 Συχνά είμαι στο σπίτι και διαβάζω, μετά έχει δύο Ρωσίδες εκεί στην αυλή μου 
και είμαστε εκεί. 

 Με εκείνες τις δύο κοπέλες ποια γλώσσα μιλάτε; 
 Ρώσικα με ελληνικά (..) πάνε αυτές σε ένα σχολείο εδώ και μαθαίνουν ρώσικα 
εκείνοι και μαθαίνω εγώ ρώσικα και μιλάμε και μαζί ελληνικά για να ξέρουν και 
αυτοί 

 Οι πιο καλοί σου φίλοι, αυτοί που έχεις την πιο πολλή εμπιστοσύνη, που λες τα 
μυστικά σου, που νιώθεις ότι κοντά τους είσαι πιο καλά, ποιοι είναι; 
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 Η Ρωσίδα, η Πόντια δηλαδή, ε, λέω τα μυστικά μου σ’ εκείνη και δεν με 
καρφώνει, δεν τα λέει στους άλλους 

 Δηλαδή νιώθεις γενικά πιο άνετα με τους Ρώσους και όχι με τους Κύπριους ή 
απλά με τούτη την κοπέλα συγκεκριμένα; 

 Έχω πολλούς φίλους, απλά εν θέλω να τα πω όλους επειδή είναι πολλοί 
 Πάμε στο σπίτι σου τώρα. Με τους γονείς σου, ποια γλώσσα χρησιμοποιείτε 
όταν μιλάτε; 

 Εγώ, πιο πολύ χρησιμοποιώ ελληνικά και λέει να μιλάω ρώσικα επειδή θα πάμε 
Ρωσία και δε θα μπορώ να μιλάω  

 Άρα με τη μαμά και τον μπαμπά συνήθως ρώσικα μιλάτε.. 
 Ναι  
 Με τα αδέρφια σου; 
 Ελληνικά, επειδή κι αυτοί όλοι πάνε ελληνικά σχολεία, μιλάμε ελληνικά 
 Έχει φορές που χρησιμοποιείτε και τις δύο γλώσσες; 
 Ναι 
 Πότε γίνεται αυτό; 
 Όταν καμιά λέξη δεν ηξέρω (ξέρω) ελληνικά λέω απ’ την άλλη γλώσσα. 
 Έχεις κάποιο παράδειγμα να μου πεις; 
 Δε θυμάμαι 
 Χρειάστηκε κάποια φορά να εξηγήσεις κάτι στους γονείς σου που δεν το ήξεραν 
στα ελληνικά; 

 Ναι, επειδή η μάμα μου και ο παπάς μου δεν ξέρουν τόσο καλά ελληνικά, τους 
εξηγώ μερικές λέξεις. Ο παπάς μου όταν μιλάει με ένα Κύπριο, στη δουλειά του, 
μου λέει κάποιες λέξεις που δεν τα λέει καλά ελληνικά και αρκεύκουμε 
(αρχίζουμε) να γελάμε.  

 Εσύ, ποια γλώσσα πιστεύεις ότι μιλάς πιο καλά; Ποια γλώσσα νιώθεις πιο άνετα 
να μιλάς; 

 Ελληνικά 
 Γιατί; 
 Επειδή πάω απ’ την πρώτη τάξη ελληνικά και ξέρω πιο καλά 
 Δηλαδή αν σου έλεγα: βάλε ένα βαθμό από 1-20 για το πώς μιλάς ελληνικά και 
ένα βαθμό για το πώς μιλάς ρώσικα, τι θα έβαζες; 

 Ελληνικά θα έβαζα 19 και ρώσικα θα έβαζα 12; 
 Μόλις ήρθες στην Κύπρο, φαντάζομαι ήξερες μόνο ρώσικα; 
 Ναι 
 Ποιες δυσκολίες είχες όταν ήρθες για πρώτη φορά στο σχολείο; 
 Στην αρχή στην πρώτη τάξη δεν πήγαινα καλά, και διάβαζα μαζί με τη μαμά 
μου, δυσκολευόμουνα να διαβάσω και μετά η μάμα μου δεν μπορούσε να με 
βοηθάει, και με έστειλε εκεί στην Πάφο που ήταν διακοπές, με την ξάδερφή μου 
να τα διαβάζω και μετά άρχισα να διαβάζω καλά.  

 Τώρα, πώς νιώθεις που ζεις στην Κύπρο; 
 Νιώθω καλά, και φοβάμαι γιατί λένε να πέσει μετεωρίτης και μετά στη θάλασσα 
πώς λένε, πώς να το πώ!! 

 Να βυθιστεί; 
 Ναι 
 Γνωρίζεις πράγματα για την ιστορία της Κύπρου; 
 Δεν ξέρω τόσο καλά ιστορία, όμως 
 Για την ιστορία της Ρωσίας ξέρεις πράγματα; Σου μιλούν οι γονείς σου ας πούμε 
στο σπίτι; 

 Ε, δε μιλούμε γι’ αυτά. Ούτε για την Κύπρο, ούτε για τη Ρωσία.  
 Τι νομίζεις ότι πιστεύουν για σένα τα παιδιά που είναι από την Κύπρο; 
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 Νομίζω ότι σκέφτονται δε θέλουν να κάνουν παρέα μαζί μου επειδή είμαι απ’ τη 
Ρωσία και έχουν παρέα με Κύπριους και κάνουν προβλήματα ότι εκείνη είναι 
από κει από κει και μιλάνε 

 Δηλαδή πιστεύεις ότι σε νομίζουν διαφορετική επειδή είσαι από τη Ρωσία; 
 Ναι 
 Δηλαδή τι πράγματα νομίζουν; 
 Λένε νομίζω ότι είναι απ’ τη Ρωσία και λένε ότι νομίζουν ότι εγώ τους βρίζω 
Ρώσικα  

 Δηλαδή δεν κάνουν πολύ παρέα με παιδιά που είναι από άλλες χώρες οι 
Κύπριοι; 

 Ναι 
 Κάνουν δηλαδή μόνοι τους το διάλειμμα και εσείς με άλλους; 
 Ναι 
 Τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει από τη ζωή σου εδώ στην Κύπρο; 
 Μ’ αρέσει η Κύπρος επειδή το καλοκαίρι έχει θάλασσα και εκεί στη Ρωσία δεν 
έχει θάλασσα. Στη Ρωσία μ’ αρέσει επειδή έχει ωραία μέρη και μ’ αρέσει να 
πηγαίνω εκεί να κάνω βόλτες στη χώρα μου. 

 Θα προτιμούσες να ζεις κάπου αλλού; 
 Θα προτιμούσα τη Ρωσία επειδή σας είπα είναι οι θείοι μου  
 Η γιαγιά και ο παππούς που είναι; 
 Της μαμάς μου η μαμά και ο παπάς ζουν και είναι στην Κύπρο, μένουμε στην 
ίδια πολυκατοικία και του μπαμπά μου ο μπαμπάς πέθανε και η γιαγιά μου είναι 
μαζί μας.  

 Πόσο κοντά νιώθεις ότι είσαι στους Κύπριους; 
 Θρησκεία μοιάζουμε, είμαστε κι εμείς ορθόδοξοι και πάω συχνά εκκλησία, αυτό 
νομίζω ότι μοιάζει και λίγα γράμματα του αλφαβήτου. Τώρα θα πάω Ρωσία και 
δεν ξέρω καλά πώς να γράφω και να διαβάζω και τώρα η μαμά μου και ο 
μπαμπάς μου σκέφτονται πώς θα πάω σχολείο.  

 Νιώθεις δηλαδή ότι έχεις κάποια πράγματα που μοιάζουν με Κύπριους και 
κάποια που δεν μοιάζουν; 

 Όχι σας είπα μόνο θρησκεία και κάποια γράμματα του αλφαβήτου 
 Τι είναι διαφορετικό; 
 Η γλώσσα δεν έχει λέξεις που να είναι ίδιες και αυτό διαφορετικό 
 Στη συμπεριφορά υπάρχουν διαφορετικά πράγματα; 
 Συμπεριφορά όχι 
 Πόσο συχνά πηγαίνεις στη χώρα των γονιών σου; 
 Έχω πάει μια φορά, τώρα θα πάω το καλοκαίρι για πάντα 
 Μιλάς στους άλλους για τη χώρα των γονιών σου; 
 Ε, δε μιλώ 
 Γιατί; 
 Γιατί νομίζω δεν τους ενδιαφέρει για τη χώρα των γονιών μου  
 Έτυχε φορές που το έκρυψες ότι είσαι από άλλη χώρα; 
 Όχι 
 Διαβάζεις περιοδικά, εφημερίδες; 
 Ναι περιοδικά διαβάζω  
 Τι περιοδικά διαβάζεις; 
 Ελληνικά  
 Τι μουσική ακούς, τι σ’αρέσει; 
 Ελληνικά . 
 Μόνο; Ρώσικα όχι; 
 Ρώσικα 2-3  
 Τηλεόραση βλέπεις; 
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 Τηλεόραση επειδή ο παπάς μου βλέπει ρώσικα , προτιμά ελληνική να μη 
βλέπουμε και βλέπει ρώσικα.  

 Τι κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο; 
 Βγαίνω έξω μερικές φορές, μερικές φορές παίζω με την αδερφή μου κομμώτρια, 
μερικές φορές κάνω ζωγραφιές και έτσι πράγματα.. 

 Τώρα, αν σε ρωτούσα γενικά «ποιος είσαι»,ή αν σου έλεγα να γράψεις λίγα 
λόγια για σένα, ελεύθερα, τι θα έλεγες, τι πιστεύεις ότι είναι σημαντικό να πεις 
για τον εαυτό σου; 

 Ε, ότι είμαι χαρακτήρας καλή νομίζω και συχνά παίζω με τις αδερφές μου και 
τις φίλες μου, μ’ αρέσει να ζωγραφίζω και τα μαθηματικά (..) θα έλεγα ότι είμαι 
από Ρωσία 

 Τι νιώθεις ότι είσαι; Είσαι Ρωσίδα είσαι Κύπρια; 
 Είμαι Πόντια  
 Δηλαδή δε νιώθεις καθόλου Κύπρια; 
 Λίγο 
 Τι είναι να είναι κάποιος Κύπριος και τι είναι να είναι κάποιος Πόντιος; 
 Νομίζω οι Πόντιοι είναι πιο έξυπνοι γιατί έχει ανέκδοτα με τους Πόντιους και 
ας πούμε έχει ένα αγόρι στην τάξη μου κάνει το τραγούδι «ο Πόντιος ο έξυπνος 
ο γοητευτικός», μερικοί Πόντιοι είναι ψηλοί, οι γυναίκες είναι κοντές συνήθως 
και τι να σας πω  (..) μερικοί είναι ξανθοί, όχι τα μαλλιά τους αλλά το δέρμα 
τους και μερικοί Κύπριοι άντρες είναι μαύρο το δέρμα τους 

 Πόσο κοντά νιώθεις στους Κύπριους και πόσο κοντά νιώθεις στους Πόντιους; 
 Τους Κύπριους τους νιώθω πολύ κοντά επειδή μένω στην ίδια χώρα και τους 
Ρώσους τους έχω μακριά.  

 Ποιοι νομίζεις ότι σε καταλαβαίνουν πιο πολύ; 
 Οι Πόντιοι, οι Ρώσοι, τους Κύπριους δεν 
 Δεν σε καταλαβαίνουν νομίζεις; 
 Όχι 
 Οι φίλοι της οικογένειάς σου από πού είναι; 
 Εν ηξέρω (δεν ξέρω) φίλους της οικογένειάς μου..Πόντιοι είναι φίλοι μας στην 
Πάφο, και η ξάδερφή μου 

 Νιώθεις εσύ ότι είσαι διαφορετική από τα παιδιά της Κύπρου; 
 Όχι δε νιώθω τόσο πολύ 

 
 
ΨΕΚ4 
Ε’ τάξη 
Καταγωγή: Κύπρος 
Φύλο: αγόρι 
 

 Έχεις αδέλφια; 
 Ναι τρία αδέλφια αγόρια 
 Τι γνώμη έχεις για τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες, όπως τα παιδιά που 
είναι στην τάξη σου; 

 Είναι καλά να έχουμε και από άλλες χώρες, γιατί μαθαίνουμε κι άλλους 
πολιτισμούς. 

 Γιατί πιστεύεις έρχονται στην Κύπρο παιδιά από άλλες χώρες; 
 Μπορεί να έχουν προβλήματα στη χώρα τους. Όπως να μην συμφωνούν με την 
κυβέρνηση και να φεύκουσι (φεύγουν) ή να μεν (μην)έχουν δουλειά και να 
‘ρχονται στην Κύπρο. 

 Εδώ στο σχολείο, και απ’ ότι είδα και στην τάξη σου έχεις παιδιά από άλλες 
χώρες. Πώς νιώθεις γι’ αυτό; 
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 Ε, ωραία, επειδή έμαθα πολλούς πολιτισμούς που εν (δεν)ήξερα, πολλά έθιμα 
που κάμνουν στις χώρες τους και δεν ήξερα 

 Νομίζεις ότι τούτα τα παιδιά, στα μαθήματα, είναι καλοί ή έχουν κάποια 
προβλήματα; 

 Είναι καλοί, έχουν λίγα προβλήματα, δηλαδή στα ελληνικά που εν 
καταλαβαίνουν 

 Σαν τι; Έτυχε κάποιο περιστατικό; 
 Πολλές φορές. Σαν η Γιασαμάν που πριν ένα χρόνο ήρτε (ήρθε) δυσκολεύεται 
λίγο στα ελληνικά. 

 Νομίζεις δηλαδή ότι δημιουργούν πρόβλημα, και μένουν τα υπόλοιπα παιδιά 
πίσω στα μαθήματα; 

 Όχι, μια χαρά 
 Ποιοι είναι οι φίλοι σου; Από ποιες χώρες; 
 Από το Ιράν, από τη Γεωργία, από τη Ρωσία και από την Κύπρο. 
 Ποιους εμπιστεύεσαι πιο πολύ; 
 Ε, και από τους δύο. Και από την Κύπρο και από άλλες χώρες. 
 Όταν δεν είσαι στο σχολείο, ποιοι είναι  οι φίλοι σου; 
 Έχω φίλους πολλούς από την Κύπρο και έχω φίλους πολλούς από άλλες χώρες.  
 Ο πατέρας σου με ποιους κάνει παρέα; 
 Και από την Κύπρο κάποιους και από άλλη χώρα. 
 Πιστεύεις ότι τα παιδιά που είναι από άλλη χώρα μιλούν καλά τα ελληνικά; 
 Στην τάξη μου μιλούν καλά, αλλά τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες 
τώρα δεν τα καταλαβαίνουσι (καταλαβαίνουν). 

 Τι είναι να είσαι Κύπριος; Πώς είναι; Τι νομίζεις; 
 Κύπριος (..) ε δεν ξέρω (..) όπως μιλώ, έχουμε έθιμα διαφορετικά 
 Σαν ποια; 
 Να κάμνουμε τη Λαμπρατζιά, τούτο μόνο στην Κύπρο το κάμνουμε και να 
κάνουμε κάποια φαγητά, όπως τη σεφταλιά 

 Ας πούμε, τι είναι να είναι κανείς κάτι άλλο, όπως για  παράδειγμα Ιρανός; 
 Μπορεί το χρώμα του να είναι λίγο διαφορετικό, μπορεί να έχει διαφορετικές 
συνήθειες, να μη μιλά καλά τα ελληνικά, τούτα (..) από την τάξη μου μια 
κοπέλα φορά συνέχεια μαντήλι, έχει το χαρακτηριστικό τούτο και πολλές 
Πέρσες φορούσι..ο φίλος μου, εν έχει κάποιο χαρακτηριστικό που να τον 
ξεχωρίζει.. 

 Κάποιος για παράδειγμα που είναι Γεωργιανός; 
 Ε, τα ίδια, μπορεί να μην ξέρει τίποτα ελληνικά και να μην τα μιλά καλά 
 Πώς μοιάζει; Φαίνεται διαφορετικός; 
 Ε, μερικοί, είναι πιο άσπροι. 

 
 

ΧΕΚ7 
Στ’ τάξη 
Καταγωγή: Κύπρος 
Φύλο: κορίτσι 
 

 
 Ποια γνώμη έχεις για τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες; 
 Εμένα προσωπικά δε με πειράζει, και από Κύπρο να είναι και από άλλη 
χώρα, πάλι το ίδιο είναι, δε μου κάνει κάποιο πρόβλημα Εντάξει, εν (δεν) μας 
ενοχλούν, εξάλλου και εκείνοι άνθρωποι είναι, ε, εντάξει. 
 Πιστεύεις ότι αυτά τα παιδιά έχουν κάποιες διαφορές; 
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 Ε, όχι κάτι ακριβώς, απλώς τα έθιμά τους ή κάτι άλλα πράγματα είναι 
διαφορετικά. 
 Σαν ποια ας πούμε; 
 Ας πούμε εμείς πιστεύουμε σε άλλη θρησκεία, έχει άλλα παιδιά που 
πιστεύουν σε άλλες θρησκείες. Ή μπορεί κάποια γιορτή να τη γιορτάζουν με 
άλλο τρόπο από εμάς  
 Για παράδειγμα; 
 Ας πούμε για κάποιες γιορτές που γιορτάζουμε εμείς για την ελευθερία της 
Κύπρου μας, αυτοί δεν τις γιορτάζουν, γιορτάζουν για την ελευθερία της χώρα 
τους 
 Στην τάξη σου, από ποιες χώρες έχεις παιδιά; 
 Έχω από τη Ρουμανία 
 Στο σχολείο, νομίζεις ότι επειδή έχεις παιδιά από άλλες χώρες, 
δημιουργούνται προβλήματα ή μένετε πίσω στα μαθήματα; 

 Ε, όχι το αντίθετο, ένα παιδί που έχω και εγώ στην ομάδα μου, είναι πολύ 
καλός 

 Οι φίλοι σου ποιοι είναι; 
 Οι περισσότεροι είναι από Κύπρο, όμως έχει κι άλλους, ας πούμε Ελλάδα, 
Αγγλία 

 Εκτός σχολείου; 
 Με Κύπριους 
  Οι γονείς σου, οι φίλοι της οικογένειάς σου από πού είναι; 
 Οι περισσότεροι εν Ελλαδίτες 
 Πιστεύεις ότι τα παιδιά που είναι από άλλες χώρες μιλούν καλά τα ελληνικά; 
 Έχει κάποια που μιλούν καλά, έχει κάποια που δεν τα μιλούν καλά 
 Γιατί νομίζεις έρχονται στην Κύπρο αυτά τα παιδιά με τους γονείς τους; 
 Μπορεί να υπήρχε κάποιο πρόβλημα στη χώρα τους και να αναγκάστηκαν 
να φύγουν  

 Όπως ποιο πρόβλημα ας πούμε; 
 Μπορεί να μην υπήρχαν πολλές δουλειές στη χώρα τους και να ήρθαν οι 
γονείς τους να βρουν δουλειά στη δική μας χώρα 

 Πιστεύεις ότι έχουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά, εκτός από τα έθιμα, που 
κάνουν αυτά τα παιδιά να είναι διαφορετικά; 

 Μπορεί να είναι μαύροι ή άλλο χρώμα το δέρμα τους, η εξωτερική τους 
εμφάνιση, να είναι κάπως αλλιώς 

 Αν σου έλεγα να μου πεις, τι σημαίνει να είναι κάποιος Κύπριος, τι θα 
έλεγες; 

 Το φαί, το ότι είναι φιλόξενοι μερικές φορές, εξαρτάται βέβαια από τον τύπο 
του χαρακτήρα που θα βρεθούν μπροστά τους (..) ε, αυτά 

 Τι σημαίνει να είναι κάποιος όχι Κύπριος; Καταλαβαίνεις κάποιον αν δεν 
είναι Κύπριος και από πού το καταλαβαίνεις; 

 Που (από) την εμφάνιση και που (από) τη γλώσσα 
 Από την εμφάνιση τι εννοείς; 
 Εννοώ ας πούμε ή με τα ρούχα, ή με το πρόσωπό τους  
 Ας πούμε αν κάποιος είναι από Περσία, πώς το καταλαβαίνεις; 
 Εν (είναι) πιο σκούρο το χρώμα του, μπορεί να φορά κάποια στολή 
 Υπάρχουν διαφορές στη συμπεριφορά; 
 Μπορεί ας πούμε να είναι αλλιώς συνηθισμένοι εκείνοι ενώ εμείς αλλιώς (..) 
και να μην ξέρουν πώς συμπεριφερόμαστε εμείς εδώ 

 Για παράδειγμα; 
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 Μερικές φορές όταν σε πειράζει κάποιος, εμείς το παίρνουμε άσχημα, ενώ 
εκείνοι το κάνουν για παιχνίδι απλά, για πλάκα ε, και που ας πούμε σε 
κυνηγάνε, αλλά μόνο για παιχνίδι. Οι Κύπριοι, συνήθως το παίρνουν βαριά 

 Νομίζεις γενικά ότι οι Κύπριοι έχουν πρόβλημα με τα άτομα που έρχονται 
από άλλες χώρες; 

 Ε, λίγο.. 
 Έτυχε να ακούσεις κάτι δηλαδή; 
 Ναι. Βρίζουν τους, βρίζουν τη χώρα τους, περιπαίζουν τους  
 Τι μπορεί να πουν για παράδειγμα; 
 Ε, μπορεί να πουν «δε σε θέλω στην παρέα μου γιατί είσαι από άλλη χώρα» 
 Τώρα μπορείς να σκεφτείς και να μου πεις τι είναι να είσαι κάτι άλλο (..) για 
παράδειγμα είπες ότι στην τάξη σου έχεις κάποιον από Ρουμανία. Ας πούμε 
πώς είναι να είναι κάποιος Ρουμάνος; 

 Βασικά, αυτός συγκεκριμένα μιλά καλά ελληνικά, αλλά ας πούμε λέει μας 
και τα πράγματα που έκανε παλιά στη Ρουμανία 

 Τι σας λέει δηλαδή; 
 Λέει μας, περιγράφει μας τη χώρα του κάπως, και λέει μας ότι περνούσε 
ωραία και ότι ήρθε στην Κύπρο απλώς γιατί ήταν φτώχεια. 

 Αν σου έλεγα με λίγα λόγια να μου περιγράψεις πώς είσαι, τον εαυτό σου, τι 
νομίζεις είναι σημαντικό να μου πεις για να καταλάβω ποια είσαι; 

 Τα χαρακτηριστικά μου; 
 Δεν ξέρω, εσύ αποφασίζεις τι είναι σημαντικό να μου πεις 
 Ε, ότι ο χαρακτήρας μου είναι καλός, ε, πάντα νιώθω άνετα, εξαρτάται και 
με τη στάση που βρίσκομαι, ε, παντού νιώθω άνετα χωρίς να φοβάμαι 
τίποτε, ε, αυτά, δεν είμαι και η καλύτερη μαθήτρια, προσπαθώ όμως αρκετές 
φορές 

 Για την καταγωγή σου θα έλεγες κάτι; 
 Οι περισσότεροι δε ρωτούν, αφού το θεωρούν ότι είμαστε από την Κύπρο 

 
 
ΨΕΚ5 
Στ’ τάξη 
Καταγωγή: Κύπρος 
Φύλο: αγόρι 
 
 

 Έχεις παιδιά από άλλες χώρες στην τάξη σου; 
 Ναι. 
 Από ποιες χώρες; 
 Ρουμανία, και Αγγλία. 
 Αλλά απ’ ότι είδα γενικότερα στο σχολείο σου υπάρχουν παιδιά από διάφορες 
χώρες. 

 Ναι, Γεωργία, Περσία, Ιράκ, Συρία.. 
 Ήθελα τώρα να σε ρωτήσω, ποια η γνώμη σου γι’ αυτά τα παιδιά; 
 Κάποια εν καλά και παίζω μαζί τους.. κάποιοι όμως κάμνουν κακά πράγματα 
και εν τους θέλουμε 

 Τι είδους πράγματα δηλαδή; 
 Ας πούμε ε, ε, μπορεί να μας σύρνουν (ρίχνουν) πέτρες, να μας δέρνουν έτσι 
 Οι Κύπριοι δεν κάνουν τέτοια πράγματα; Μόνο τα παιδιά από άλλες χώρες; 
 Ε κάποιοι 
 Γιατί νομίζεις αυτά τα παιδιά έρχονται στην Κύπρο; Για ποιους λόγους; 
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 Ε, για να ήβρουν δουλειά οι γονείς τους ή γιατί εν έχουν σπίτι να βρουν δαμέ 
(εδώ) 

 Στο σχολείο, πώς νιώθεις που υπάρχουν παιδιά από άλλες χώρες; 
 Καλά.. επειδή κάμνουμε φιλίες και με άλλους που δεν ξέρουμε και είναι ένας 
τρόπος να μιλούμε και να μαθαίνουμε κάποιους άλλους 

 Ποιοι είναι οι φίλοι σου; Από ποιες χώρες; 
 Από Ρουμανία, Κύπρο και Αγγλία 
 Εκτός του σχολείου; 
 Παραπάνω εν Κύπριοι  
 Οι φίλοι των γονιών σου; 
 Ε, Κύπριοι, ένας από το Ιράκ στη δουλειά μόνο, μπορεί να έρτει καμιά φορά 
σπίτι 

 Οι γονείς σου τι δουλειά κάμνουν; 
 Η μάμα μου σχολική συνοδός και ο παπάς μου επαγγελματίας οδηγός. 
 Πιστεύεις ότι τα παιδιά από άλλη χώρα μιλούν καλά τα ελληνικά; 
 Ε, κάποια που ήρταν γρήγορα μπορεί να μιλούν καλά. Κάποια που αργήσαν να 
έρτουν και δεν ξέρουν καλά τη γλώσσα εν θα τα μιλούν και τόσο καλά 

 Πιστεύεις ότι είναι καλοί μαθητές ή ότι είναι καλοί στα μαθήματα; 
 Οι παραπάνω είναι καλοί μαθητές, λίγοι ένεν καλοί 
 Σε ποιο μάθημα νομίζεις δυσκολεύονται περισσότερο; 
 Στα ελληνικά 
 Βλέποντας κάποια παιδιά καταλαβαίνεις ότι είναι από άλλη χώρα; 
 Ναι 
 Πώς το καταλαβαίνεις; 
 Από το πρόσωπο. 
 Δηλαδή, τι διαφορές έχουν; 
 Ας πούμε κάποιος εν (είναι) πολλά (πολύ)ψηλός, εν (είναι) διαφορετικό το 
πρόσωπό του, λίγο πιο ανοιχτά τα μάτια του 

 Δηλαδή αν σε ρωτούσα τώρα, τι είναι να είσαι Κύπριος, τι θα έλεγες; 
 Ε, ας πούμε από τη γλώσσα που μιλάμε, από τα πράγματα που κάνει, από τις 
χειρονομίες.. 

 Δηλαδή; 
 Ας πούμε οι παραπάνω που βλέπω εγώ κάμνουσι κακά πράγματα. Ας πούμε 
φωνάζουν, κοροϊδεύουν 

 Αυτό το κάνουν για τα παιδιά από άλλες χώρες; 
 Ναι 
 Για παράδειγμα; 
 Ας πούμε λένε «ποια είναι η θρησκεία σου» , «ποιος εν (είναι) ο Θεός σου», και 
 Τι είναι να είναι κάποιος όχι Κύπριος; Πώς το καταλαβαίνεις; 
 Ας πούμε μπορεί να είναι διαφορετικό το χρώμα του, να ψάχνει δουλειά, ε (..) 
βλέπω το πρόσωπό του, αν δουλεύει, αν έχει καλούς φίλους 

 Δηλαδή άμα έχει καλούς φίλους τι είναι; 
 Καλός 
 Αν σου έλεγα να μου πεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου, ή να έγραφες κάτι, με 
θέμα ο εαυτός μου, τι θα έλεγες; 

 Ε, είμαι πολλά έτσι, εν μιλώ πολλά, ας πούμε μπορεί να κοροϊδέψω και εγώ 
αλλά όχι πολλές φορές, ε (..) μπορεί να βοηθήσω κάποιες φορές τους άλλους ή 
κάποιες φορές επειδή γράφω και μιλούν μου εν μπορώ, νευριάζω,  ε, τούτα. 
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ΨΑΧΚ6 
Στ’ τάξη 
Καταγωγή: Γεωργία 
Φύλο: αγόρι 
 

 Από πού είσαι; Πού γεννήθηκες; 
 Εγώ γεννήθηκα Γεωργία, η καταγωγή μου είναι Ελλάδα και είμαι 
Ελληνοπόντιος. 

 Οι γονείς σου; 
 Ο πατέρας μου και η μητέρα μου, από Γεωργία. 
 Τι δουλειά κάνουν οι γονείς σου τώρα εδώ; 
 Η μαμά μου είναι σε ένα καλό εστιατόριο κάμνει σαλάτες και ο πατέρας μου 
είναι πώς να το πω, εκείνος που δίνει χαρτιά στην τράπεζα  

 Γιατί ήρθατε στην Κύπρο; 
 Επειδή είχαμε οικονομικά προβλήματα, αλλά ήρθαμε στην Κύπρο επειδή είναι 
πιο ωραία και πιο ζεστή, έχει θάλασσα 

 Εσύ πώς νιώθεις που μένεις στην Κύπρο;  
 Νιώθω ωραία 
 Πόσα χρόνια είσαι εδώ; 
 Από το νηπιαγωγείο είμαι, από τριών χρονών είμαι εδώ. 
 Πώς νιώθεις στο σχολείο; 
 Άνετα νιώθω, ωραία, παιδιά καλά είναι, στην τάξη νιώθω καλά πάντως, επειδή 
η μισή τάξη εν (είναι) που (από) άλλη χώρα 

 Πώς τα πας με τα μαθήματα; 
 Καλά τα πάω, με τα μαθήματα δεν έχω προβλήματα, εντάξει είμαι 
 Ποιες δυσκολίες έχεις; 
 Τα Ελληνικά, ορθογραφία πολύ 
 Τι σε δυσκολεύει; 
 Δυσκολεύει με να γράφω ας πούμε, έψιλον γιώτα, άλφα γιώτα 
 Ο δάσκαλός σου, τι νομίζεις ότι πιστεύει για σένα; 
 Πιστεύω ότι πιστεύει ότι είμαι καλός μαθητής αλλά κάμνω λλίες (λίγες) 
χαζομάρες 

 Σαν τι χαζομάρες δηλαδή; 
 Ας πούμε κάνω βλακείες στην τάξη, σύρνω (ρίχνω) σβηστηράκια στην τάξη και 
έτσι πράγματα 

 Οι γονείς σου, τι περιμένουν από σένα; 
 Ε, περιμένουν ότι θα μεγαλώσω θα γίνω ένας ωραίος χορευτής, θα σπουδάσω, 
κι αυτά 

 Τι θέλουν να σπουδάσεις; 
 Χορευτής, τραπεζίτης άμα είναι, εγώ θέλω και πιλότος πάντως 
 Έρχονται οι γονείς σου στο σχολείο να ρωτήσουν ή δεν προλαβαίνουν; 
 Έρχονται καμιά φορά κάθε 2 μήνες.. 
 Στην τάξη νιώθεις καλά; Μιλάς, λες όταν έχεις κάποια απορία; 
 Ναι δεν έχω πρόβλημα, δεν ντρέπομαι, υπάρχουν άνθρωποι που ντρέπονται εγώ 
δεν ντρέπομαι 

 Οι φίλοι σου στο σχολείο; Από ποιες χώρες είναι; 
 Οι φίλοι μου είναι (..) οι παραπάνω μου φίλοι είναι που ξένη χώρα. Όπως η 
ξάδερφη μου που είναι φίλη μου είναι από Ελλάδα, είναι οι φίλοι μου από 
Ρωσία, ένας φίλος μου από Ολλανδία, Συρία 

 Γιατί δεν κάνεις παρέα με Κύπριους; 
 Ε, εν λλίο (είναι λίγο) ρατσιστές οι Κυπραίοι 
 Δηλαδή; 
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 Με περιπαίζουνε συνέχεια 
 Τι λένε; 
 Μεγάλα αυτιά, Ντάμπο, Μίστερ Μπιν 
 Και τούτο νομίζεις κάμνουν το επειδή είσαι που άλλη χώρα; 
 Ναι 
 Λένε δηλαδή άσχημα πράγματα για τα παιδιά που είναι από άλλη χώρα; 
 Ας πούμε επειδή είμαι Πόντιος εγώ λαλούν μου «ρε είσαι Πόντιος;» «κανονικά 
ρε;» 

 Τούτο το πράμα ενοχλεί σε; 
 Με κάνει να νιώθω άσχημα, σαν να θέλω να τους χτυπήσω 
 Αυτό το κάνουν δηλαδή όλα τα παιδιά που είναι από την Κύπρο; 
 Υπάρχουν μερικοί καλοί φίλοι μου 
 Εκτός του σχολείου; 
 Εν έχω ελεύθερο χρόνο, δε βγαίνω καθόλου τα απογεύματα. Μερικές φορές 
πάω με τον ξάδελφό μου, γιατί τα απογεύματα έχω αγγλικά, έχω χορό 

 Οι φίλοι των γονιών σου από ποιες χώρες είναι; 
 Από άλλες χώρες, όπως Γεωργία, Ελλάδα 
 Από Κύπρο; 
 Ένα-δύο 
 Με ποιους φίλους σου νιώθεις πιο άνετα; 
 Ε, εμπιστεύομαι την ξαδέρφη μου, ε, τους φίλους μου στην ίδια χώρα μαζί μου 
 Γιατί; 
 Επειδή νιώθω πιο μεγάλη ασφάλεια μαζί τους, είναι πιο καλοί 
 Τι σε κάνει να μη νιώθεις ασφάλεια με αυτούς που είναι από Κύπρο; 
 Ότι οι Κυπραίοι εν τους ξέρω καλά, βάλλουν συνέχεια κροτίδες όπως 
μαθαίνουμε, στη χώρα μου δεν υπάρχουν έτσι πράματα, δε μ’ αρέσουν αυτά 

 Στο σπίτι, με τους γονείς σου, ποια γλώσσα μιλάς; 
 Μιλάμε ρώσικα και ελληνικά 
 Πιο πολύ; 
 Πιο πολύ ελληνικά 
 Έχεις αδέρφια; 
 Ναι ένα μικρό 
 Με τα αδέρφια σου, τι γλώσσα μιλάς; 
 Ελληνικά 
 Ρώσικα δεν ξέρει; 
 Όχι, δεν ξέρει αυτός. 
 Τυχαίνει κάποιες φορές να μιλάς και τις δύο γλώσσες μαζί; 
 Συμβαίνει όταν η μητέρα μου λέει να κάμω τούτο, εν μπορώ να το προφέρω στα 
ελληνικά, λέω το στα ρώσικα. 

 Μπορείς να σκεφτείς κάποιο άλλο περιστατικό; 
 Ε, ένα περιστατικό που ήμουν σπίτι, ήθελα να πω στη μαμά μου να κάνω 
τηγανιτές πατάτες, είχα ένα κόμπο εκείνη την ημέρα και εν μπορούσα να πω 
τηγανιτές πατάτες και έλεγα, είπα «μαμά θα κάνω ζάρνικ καρτόσκι», δηλαδή 
τηγανιτές πατάτες 

 Χρειάστηκε κάποια φορά, να εξηγήσεις κάτι στους γονείς σου στα ελληνικά 
όταν είχαν κάποια δυσκολία; 

 Μια φορά όταν η μητέρα μου δεν μπορούσε να διαβάσει κάτι της το διάβασα 
εγώ και όταν δεν καταλαβαίνει κάποιες λέξεις εγώ της τες εξηγώ 

 Τι είχε διαβάσει δηλαδή; 
 Είχε διαβάσει μια σελίδα, μια λέξη δεν την κατάλαβε και της το εξήγησα 
 Όταν ήρθες στην Κύπρο, είχες πρόβλημα με τη γλώσσα; 
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 Με τη γλώσσα ήμουνα μικρό εγώ ακόμα, η μητέρα μου είχε, δεν είχε σχεδόν 
καθόλου πρόβλημα, μισά μισά μιλούσε πάντως, εγώ ήμουν μωρό τριών χρονών, 
από Ελλάδα ερχόμασταν, επειδή γεννήθηκα Γεωργία, έμεινα ένα χρόνο εκεί, 
δύο χρόνια στην Ελλάδα.. μου μιλούσανε και ρώσικα όταν ήμουν μικρός και 
ελληνικά και γεωργιανικά.. 

 Με τους γονείς σου μιλάς γεωργιανά ή ρώσικα; 
 Ρώσικα 
 Γιατί όχι γεωργιανά; 
 Γιατί ο πατέρας μου δεν ξέρει 
 Γιατί δεν είναι από Γεωργία; 
 Είναι, αλλά ξέχασε τη γλώσσα του, έχει καιρό να πάει 
 Αν σου έλεγα να βάλεις ένα βαθμό από 1-20 για το πώς μιλάς ρώσικα, 
γεωργιανά, ελληνικά, τι θα έβαζες; 

 Στα ρώσικα θα έβαζα 16, ελληνικά 20 και γεωργιανά 17 
 Πώς νιώθεις που ζεις στην Κύπρο; 
 Νιώθω ωραία που ζω στην Κύπρο, είναι ανοιχτοί οι άνθρωποι, μιλάνε ο ένας 
στον άλλο, όπως στις άλλες χώρες που πας να πεις μια καλημέρα δε σου μιλάνε 
άμα δε σε ξέρουνε 

 Τι νομίζεις ότι πιστεύουν για σένα τα άτομα που είναι από δω; 
 Εγώ πιστεύω ότι τα άτομα που είναι από δω πιστεύουν ότι είμαι καλός 
άνθρωπος, αλλά λίγο ζωηρός και είμαι πολύ πονηρός 

 Νομίζεις ότι έχουν κάποιο πρόβλημα επειδή εσύ είσαι από άλλη χώρα; 
 Μερικοί έχουν πρόβλημα μαζί μου επειδή περιπαίζουν με συνέχεια  
 Πιστεύεις ότι σε θεωρούν διαφορετικό δηλαδή; 
 Ναι, πιστεύω ότι με θεωρούν ότι είμαι ο διαφορετικός όλης της τάξης 
 Τι σου αρέσει από τη ζωή σου εδώ; 
 Από τη ζωή μου εδώ μου αρέσει πολύ η θάλασσα, μου αρέσει εδώ είναι ανοιχτό 
το φως δεν έχει κάθε και τον Αύγουστο, εδώ είναι ωραία, ζέστη 

 Τι δεν σου αρέσει; 
 Δε μου αρέσει να βλέπω τους ανθρώπους να περπατούν έτσι καμπούρα, δεν 
είναι ωραίο αυτό, και να βρίζονται συνέχεια ανάμεσά τους 

 Θα προτιμούσες να ζεις κάπου αλλού, παρά στην Κύπρο; 
 Θα προτιμούσα να ζω, ε, πήγα μια φορά Ουκρανία σε ένα διαγωνισμό και είναι 
ωραία οι άνθρωποι δε μιλάνε όπως εδώ, αλλά είναι ωραίο το μέρος και θα 
προτιμούσα να ζω και στην Ελλάδα ωραία είναι 

 Γιατί προτιμάς την Ελλάδα; 
 Στην Ελλάδα είχα πάει πριν ένα χρόνο εκεί πέρα, έχω κάτι φίλους εκεί πέρα, 
έχουμε σπίτι δικό μας, είναι ωραία, ο καιρός μ’ αρέσει εκεί  πέρα, ο καιρός 

 Πόσο κοντά νιώθεις στους Κύπριους; 
 Ελάχιστα κοντά, 5 απ’ τα 10 νιώθω κοντά 
 Στους Ρώσους; 
 Σχεδόν άνετα νιώθω. Άμα είναι δικοί μου εκεί πέρα νιώθω εντελώς άνετα, σαν 
να με ξέρει όλος ο κόσμος 

 Με τους Γεωργιανούς; 
 Ού!! δεν ξέρω πόσο άνετα νιώθω 
 10 στα 10; 
 Ναι 
 Τι σε κάνει να νιώθεις άνετα; 
 Με κάνει να νιώθω άνετα ότι όλοι μιλάνε τη γλώσσα μου, με κάνει να νιώθω 
άνετα ότι βλέπω δικούς μου ανθρώπους, βλέπω πως (..) μου δείχνουν, επειδή 
ήμουν ενός χρονού και δε θυμάμαι στη χώρα μου, μου δείχνουν φωτογραφίες, 
βίντεο, απ’ το χωριό μου εκεί πέρα.. 
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 Δηλαδή αν σου έλεγα πόσο Κύπριος νιώθεις, τι θα έλεγες; 
 5/10 
 Πόσο Ρώσος νιώθεις; 
 7/10 
 Και Γεωργιανός; 
 10/10 
 Πόσο συχνά πας στη χώρα των γονιών σου; 
 Της μητέρας μου πάω εκεί κάθε χρόνο, κάθε Αύγουστο καλοκαίρι; Του πατέρα 
μου δεν μπορώ να πηγαίνω επειδή δεν έχουμε τίποτα εκεί πέρα σπίτι 

 Έχεις συγγενείς στις χώρες αυτές; 
 Ναι στην Ελλάδα έχω. Τον παππού μου, τη γιαγιά μου, την προγιαγιά μου, το 
θείο μου, τον ξάδερφο μου 

 Εδώ στην Κύπρο έχεις κάποιους συγγενείς; 
 Έχω πολλούς εδώ. Έχω στην Πάφο, έχω στη Λευκωσία έχω παντού 
 Γνωρίζεις πράγματα για την ιστορία της χώρας των γονιών σου; 
 Μερικά ξέρω 
 Ας πούμε για τη Γεωργία, τι ξέρεις; 
 Ελάχιστα ξέρω. Είχε ένα πόλεμο, με τη Ρωσία είχανε μια φορά πόλεμο γιατί η 
Ρωσία ήθελε να κατακτήσει τη Γεωργία και είχαν πεθάνει πολλοί άνθρωποι. 
Αυτό ξέρω μόνο 

 Μιλάς στους άλλους για τη χώρα των γονιών σου ή έχεις πρόβλημα; 
 Μιλώ στους άλλους άμα θέλουν φυσικά 
 Είναι κάποιες φορές που έκρυψες ότι είσαι από άλλη χώρα; 
 Μερικές φορές 
 Γιατί το έκανες; 
 Έ, άμα πας κάπου, στο Φασούρι άμα πας, άμα πεις ότι είσαι από άλλη χώρα 
πληρώνεις τα διπλάσια, ε, είπα ότι Κυπραίος είμαι και μπήκα φθηνά. Εν λλίο 
(είναι λίγο) πονηροί οι Κυπραίοι, κάνουν πονηρά πράγματα 

 Αν σου έλεγα να μου πεις τι είναι δηλαδή κάποιος να είναι Κύπριος, τι θα 
έλεγες; 

 Άμα είναι κάποιος Κύπριος, νομίζει είναι το κέντρο του κόσμου. Άμα είσαι 
Ρώσος νομίζεις ότι όλοι φαίνονται κακοί. Άμα είσαι Γεωργιανός, νομίζεις ότι, 
εν νομίζεις ότι είσαι το κέντρο του κόσμου, αλλά είσαι καλός άνθρωπος γιατί 
χαιρετάς τον άλλο, το γείτονά σου χαιρετάς τον, καλημέρα, τι κάνεις είσαι 
καλά; Οι Κυπραίοι είναι μόνο, βγαίνουν έξω, καλημέεραα (το λέει με τρόπο που 
θέλει να δείξει ότι το κάνουν με το ζόρι)  

 Εσύ τι είσαι; 
 Εγώ είμαι Ελληνοπόντιος 
 Δηλαδή; 
 Επειδή η μητέρα μου είναι από Ελλάδα και ο παπάς μου από Γεωργία 
 Κύπριος είσαι; 
 Όχι 
 Θα ήθελες να είσαι; 
 Έτσι κι έτσι 
 Διαβάζεις περιοδικά, εφημερίδες; 
 Μερικές φορές διαβάζω περιοδικά, κόμικς, μ’ αρέσουνε πολύ 
 Σε ποια γλώσσα; 
 Ελληνικά 
 Έχεις καθόλου ρώσικα ή γεωργιανά; 
 Έχω ένα βιβλίο γεωργιανικό προσπαθώ να το διαβάσω σιγά σιγά, δεν ξέρω 
καλά να διαβάζω γεωργιανικά, μαθαίνω σιγά σιγά 

 Μουσική, τι μουσική ακούς; 
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 Μουσική αρέσκουν μου ας πούμε του break dance η μουσική μ’ αρέσει, μου 
αρέσουν λάτιν μουσικές  

 Σε ποια γλώσσα ακούς μουσική; 
 Ρώσικα παραπάνω ακούω, γεωργιανικά ακούω, έχει ένα τραγούδι γεωργιανικό 
που λέει (το τραγουδά): τσίτο, τσίτο, ρίτο μαργαρίτο (..) αυτό μ’ αρέσει εμένα, 
ε, γενικά μ’ αρέσει,  ε τα γεωργιανικά τραγούδια. Όποτε έχει γάμο, γεωργιανικά 
τραγούδια βάζουνε. Τώρα οι Κυπραίοι προσλαμβάνουν γεωργιανούς να τους 
στολίσουν το γάμο τους, επειδή οι Γεωργιανοί κάμνουν ωραίους γάμους. 

 Πώς τους κάμνουν δηλαδή; 
 Στήνουν τα τραπέζια έτσι; Βάζουν γεωργιανικά φαγητά που είναι ωραία, 
κάμνουν σούβλες όπως οι Κυπραίοι, βάζουν κάτι τραγούδια πολύ ζωηρά όχι 
ζεμπέκικα που άμα χορεύεις πονάς τα πόδια σου και οι γεωργιανοί λένε ότι είναι 
καλύτεροι στους χορούς, δηλαδή έτσι χορεύουνε, αυτό (δείχνει το γόνατό του) 
πρέπει να λυγίσει έτσι κάτω 

 Τηλεόραση βλέπεις; 
 Ελάχιστο βλέπω, μισή ώρα την ημέρα 
 Βλέπεις καθόλου από Ρωσία τηλεόραση; 
 Ναι ο πατέρας μου έχει συνδέσει 
 Ποια σου αρέσουν πιο πολύ; Τα κυπριακά ή τα ρώσικα; 
 Αρέσκουν μου και τα δύο το ίδιο σχεδόν 
 Έχει ωραία πράγματα. Οι Κυπραίοι έχουν ωραία έργα 
 Ποια βλέπεις; 
 Βλέπω τον Έρωτα που είναι ελληνικό, βλέπω «Την πάτησα», έβλεπα «Βουράτε 
Γειτόνοι», και οι «Τάκκοι». 

 Τι θέλεις οι άλλοι να πιστεύουν ότι είσαι; Έλληνας, Ρώσος, Γεωργιανός; 
 Θέλω να πιστεύουν ότι είμαι Εληνοπόντιος, όχι να λένε συνέχεια είσαι Πόντιος, 
Πόντιος, Πόντιος (..) έχουν πολλά ανέκδοτα για τους Πόντιους, χωρίς να τους 
κάμουν τίποτε οι Πόντιοι 

 Αν σου έλεγα τώρα να μου περιγράψεις τον εαυτό σου με λίγα λόγια, τι νομίζεις 
ότι είναι σημαντικό να μου πεις για σένα; 

 Τα χαρακτηριστικά μου είναι ωραία, είμαι ψηλός, λεπτός, έχω δυνατούς μυς, 
και άμα ας πούμε με προκαλέσει κάποιος εγώ το συνεχίζω να το τελειώσω εγώ.  

 Κάτι άλλο σημαντικό; 
 Θα ήθελα να πω ότι είμαι λίγο, έξυπνος αλλά μερικές φορές φέρομαι σαν χαζός, 
επειδή είμαι έξυπνος αλλά κάνω χαζομάρες. Θα έλεγα ότι είμαι Γεωργιανός, 
Ελληνοπόντιος. Θα έλεγα ότι η μητέρα μου δουλεύει σε ένα πολύ ωραίο 
εστιατόριο στο πιο ωραίο στη Λεμεσό το «Νέο Φάληρο» και θα έλεγα ότι ο 
πατέρας μου είναι δημόσιος υπάλληλος 

 
 
ΧΑΧΚ8 (Στ’) 
Τάξη: Στ 
Φύλο: κορίτσι 
Καταγωγή: Γεωργία 
 

 Πότε ήρθες στην Κύπρο; 
 Όταν ήμουνα δύο χρονών 
 Είσαι δηλαδή πολλά χρόνια εδώ. Από την Α΄ τάξη; 
 Ναι 
 Θυμάσαι να είχες κάποια προβλήματα στην αρχή; 
 Όχι δεν είχα καθόλου (με έντονο ύφος) 
 Ας πούμε με τη γλώσσα 
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 Οι γονείς σου από ποια χώρα είναι; 
 Από τη Γεωργία 
 Και οι δύο; 
 Ναι και η αδερφή μου 
 Η αδερφή σου είναι πιο μικρή ή πιο μεγάλη; 
 Πιο μεγάλη 
 Σε ποια τάξη πηγαίνει; 
 Είναι Β’ Λυκείου 
 Σε βοηθά στα μαθήματα; 
 Ναι. 
 Η σου θυμώνει; 
 Ε, μερικές φορές, έτσι είναι τα αδέλφια 
 Οι γονείς σου τι δουλειά κάνουν; 
 Η μαμά μου δουλεύει σε ψαροταβέρνα και σε γραφεία και ο μπαμπάς μου δε 
δουλεύει 

 Οι συγγενείς σου πού είναι; Έχεις κάποιους που είναι στην Κύπρο ή είναι όλοι 
στη Γεωργία; 

 Κανονικά, έχω στη Ρωσία παππούδες γιαγιάδες και στην Ελλάδα έχω μόνο 
γιαγιά, ο παππούς μου πέθανε. 

 Πας στην Ελλάδα ή στη Ρωσία και τους βλέπεις; 
 Στις διακοπές 
 Στη Γεωργία πόσο συχνά πηγαίνεις; 
 Δεν πήγα 
 Δεν πήγες ποτέ; 
 Όχι 
 Στη Ρωσία πήγες; 
 Ναι επειδή εγώ εκεί πέρα γεννήθηκα 
 Δηλαδή μιλάς ρώσικα; 
 Ναι, έτσι κι έτσι ξέρω 
 Τα ξέχασες λίγο τώρα; 
 Ναι 
 Με τους γονείς σου σπίτι δε μιλάτε; 
 Εγώ μιλώ ελληνικά, δε θέλω άλλη γλώσσα, δεν μ’ αρέσει 
 Γιατί; Δε φοβάσαι ότι μπορεί να ξεχάσεις τα ρώσικα και ότι ίσως κάποια στιγμή 
τα χρειαστείς; 

 Ναι, θα τα χρειαστώ 
 Οι γονείς σου δε μιλούν μεταξύ τους; 
 Μιλούν 
 Τους καταλαβαίνεις; 
 Ε, λίγο  
 Σκέφτεσαι να πας Ρωσία όταν μεγαλώσεις ή να μείνεις εδώ στην Κύπρο; 
 Εγώ σκέφτομαι, όταν μεγαλώσω θέλω να σπουδάσω στη Ρωσία, μ’ αρέσει πάρα 
πολύ. 

 Τι θέλεις να σπουδάσεις; 
 Νομίζω δικηγόρος 
 Γιατί σου αρέσει η Ρωσία; 
 Επειδή έχει εκεί πέρα πάρα πολλά ωραία πράγματα, μ’ αρέσει που έχουνε τα 
χωράφια,  η γιαγιά μου έχει χωράφια 

 Μένει σε χωριό δηλαδή; 
 Ναι 
 Σε ποιο; Ξέρεις το όνομά του; 
 Ε, είναι παράξενο. 
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 Δηλαδή σκέφτεσαι απλά εδώ να τελειώσεις το σχολείο και μετά να πας Ρωσία; 
 Ναι 
 Γιατί έτσι; Δε σου αρέσει εδώ; 
 Δεν ξέρω, και εδώ πέρα είναι ωραία, ναι 
 Τι σου αρέσει στην Κύπρο και τι δε σου αρέσει; 
 Στην Κύπρο μ’ αρέσουν πάρα πολλά ωραία πράγματα, έχει ωραίες πόλεις, το 
γρασίδι μ’ αρέσει, ο καθαρός αέρας.. 

 Αλλά τι δε σου αρέσει; 
 Δεν ξέρω (..) δε μ’ ενοχλεί και τόσο 
 Τι σου αρέσει στη Ρωσία που δεν το έχει η Κύπρος; 
 Μ’ αρέσει που χιονίζει στη Ρωσία, τώρα βέβαια δε χιονίζει 
 Για τους ανθρώπους, τι έχεις να πεις; Έχεις φίλους στο σχολείο, περνάς καλά; 
 Πάρα πολύ καλά, έχω καλούς φίλους, με συμπαθούν κι εγώ το ίδιο 
 Δεν έχεις δηλαδή κάποιο πρόβλημα; 
 Όχι, κανένα 
 Οι φίλοι σου, από ποιες χώρες είναι συνήθως; Στο σχολείο ας πούμε 
 Όταν ήμουνα Δ’ τάξη και Γ’ είχα μια κολλητή μου που ήταν από τη Ρωσία και 
εδώ πέρα δεν έχω από άλλη χώρα φίλες, εκτός από την Κύπρο 

 Εκτός του σχολείου;  
 Α, έχω! Έχω μια φίλη μου που είναι Πόντια, κι εγώ είμαι Πόντια, είναι από τη 
Γεωργία, και έχω μια φίλη μου που είναι και αυτή Ρωσίδα. Έχει και αγόρια εκεί 
πέρα, και αυτοί είναι Πόντιοι.  

 Βρίσκετε τα απογεύματα; Παίζετε; Μιλάτε; 
 Ναι! Και τα Σ/Κ 
 Οι φίλοι των γονιών σου, από ποιες χώρες είναι συνήθως; 
 Γεωργία (με σιγουριά). Ξέρω ότι είναι από τη Γεωργία 
 Και τι κάνουν συνήθως όταν βρίσκονται; Μιλάνε για παράδειγμα, για τη 
Γεωργία; 

 Όχι, δεν άκουσα έτσι πράγμα ποτέ. Απλά 
 Κάνουν παρέα; 
 Ναι 
 Σε ποια γλώσσα μιλούν; 
 Η μητέρα, ο πατέρας και η αδερφή μου δεν ξέρουν καθόλου γεωργιακά 
 Ρώσικα μιλούν; 
 Ναι. Και εγώ ξέρω μόνο να μετρώ μέχρι το δέκα γεωργιακά μόνο 
 Δηλαδή εσένα αν σε ρωτήσει κάποιος από πού είσαι; Από Ρωσία ή από 
Γεωργία, τι θα πεις; 

 Από Ρωσία 
 Και κάνεις συνήθως πιο πολλή παρέα με παιδιά από τη Ρωσία και τη Γεωργία 
 Ναι 
 Τώρα, αν σε ρωτούσα, πώς νιώθεις όταν κάνεις παρέα με παιδιά από την Κύπρο 
και πώς με παιδιά από τη Γεωργία ή τη Ρωσία.. πού νιώθεις πιο άνετα να μιλάς, 
να είσαι ο εαυτός σου; 

 Τα παιδιά που είναι από τη Ρωσία 
 Γιατί; 
 Επειδή, ε, παράδειγμα, άμα δεν ξέρω καλά ελληνικά, με βοηθάνε οι Ρώσοι φίλοι 
μου, και μιλάμε 

 Μιλάτε μεταξύ σας, ποια γλώσσα; 
 Ρωσικά (βεβαιότητα) 
 Νιώθεις πιο άνετα όταν μιλάς τα ρωσικά; 
 Όχι 
 Τα ελληνικά; 
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 Ναι 
 Γιατί το νιώθεις αυτό; 
 Επειδή είμαι (..) δεν ξέρω, μ’ αρέσει πάρα πολύ να μιλάω, αλλά ρώσικα δεν έχω 
μιλήσει πολύ περίπου, μόνο με μια φίλη μου 

 Άρα ποια είναι η γλώσσα σου; 
 Ε,  (δισταγμός). Δεν ξέρω. Κυπριακά; 
 Ποια είναι η χώρα σου; 
 Η Ρωσία 
 Αν σου έλεγα να περιγράψεις τον εαυτό σου με λίγα λόγια, τι θα έλεγες; 
 Δεν ξέρω 
 Τι θα μου έλεγες για σένα, τι νομίζεις θα ήταν σημαντικό να μου πεις; 
 Δεν ξέρω (..) ε, κανονικά η μαμά δε θέλει να πάει Γεωργία, αλλά μου λέει ότι 
μια φορά πρέπει να πάμε, αλλά εγώ δε δέχομαι επειδή δε μου αρέσει η Γεωργία 

 Εδώ νιώθεις ότι σε θεωρούν τα παιδιά διαφορετική; 
 Ναι 
 Γιατί νομίζεις; 
 Νομίζω ότι επειδή είμαι από άλλη χώρα και νομίζουν ότι δεν ξέρω καλά 
κυπριακά. 

 Έχεις κάποια δυσκολία σε κάποιο μάθημα; 
 Όχι, είμαι σε όλα καλή. Απλώς όταν άνοιξαν τα σχολεία, η μητέρα μου δεν της 
άρεσε η καινούργια δασκάλα αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και εξηγάει 
πάρα πολύ καλά και καταλαβαίνω 

 Αν σου έλεγα πόσο καλά μιλάς τα ελληνικά, τι βαθμό θα έβαζες; 
 Για τα ελληνικά θα έβαζα 17/20 
 Για τα ρώσικα; 
 Για τα ρώσικα φαντάζομαι 10, γιατί δεν ξέρω καθόλου (γέλιο) 
 Διαβάζεις κάποια πράγματα από τη Ρωσία, δηλαδή έχεις κάποια περιοδικά, ή 
ακούς κάποια τραγούδια; 

 Ρώσικα ήξερα παλιά αλλά τώρα ξέχασα 
 Έχουν όμως οι γονείς σου στο σπίτι κάποια cd…  
 Έχουμε. Και έχουμε και ένα βιβλίο ρώσικο, είναι πολύ παλιό  και διαβάζω και 
όταν πήγα Ρωσία ήξερα να γράφω αλλά ξέρω πάρα πολύ λίγο να διαβάζω 

 Ξέρεις όμως κάποια τραγούδια ρώσικα, ακούτε στο σπίτι καμιά φορά; 
 Ναι, αλλά εγώ, δε μ’ αρέσουν 
 Τι σου αρέσει; 
 Ελληνικά και αγγλικά 
 Μιλάς σε άλλους για τη χώρα των γονιών σου; 
 Όχι 
 Νιώθεις άνετα να μιλήσεις ή προτιμάς να το κρύβεις ας πούμε; 
 Κάποιες φορές θέλω να το κρύβω 
 Γιατί, τι σε κάνει να θέλεις να το κρύβεις; 
 Ε δε θέλω να το λέω σε κάποιους και μετά μπορεί να τους πω να το κρατήσεις 
μυστικό και μετά να πάει να το καρφώσει.. 

 Γιατί θέλεις να το κρατήσεις μυστικό; 
 Δεν ξέρω. Μπορεί να μη θέλω να το πω επειδή δε θέλω να το μάθει κανένας 
 Γιατί; Τι νομίζεις; Μπορεί να κάμουν κάτι κακό σε κάποιον που είναι από άλλη 
χώρα; Να πουν άσχημα λόγια; 

 Ναι, αυτό στη Γ’ τάξη είχε συμβεί θυμάμαι. Ένας Ρώσος, δεν ήξερε καθόλου 
ελληνικά, εγώ με τη φίλη μου τη (..) ξέραμε, και του εξηγούσαμε αυτού τι είναι, 
για παράδειγμα το «γεια» και του μαθαίναμε αλλά μες στην τάξη είχαμε 
κάποιους που τον έδερναν 

 Επειδή ήταν από άλλη χώρα; 
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 Ναι. Και εγώ τους είπα να μην το δέρνουν είναι κρίμα 
 Οπότε προτιμάς και εσύ για να μη σου συμβεί το ίδιο, να το κρύβεις; 
 Ναι 
 Ξέρεις κάποια πράγματα για την ιστορία της χώρας των γονιών σου; 
 Δεν ξέρω της Γεωργίας, ούτε της Ρωσίας.  
 Τι νομίζεις ότι σημαίνει να είναι κάποιος Κύπριος; 
 Δεν ξέρω (..) να μιλά καλά, να συμπεριφέρεται καλά, επειδή έχω μια φίλη μου 
που είναι πάρα πολύ καλή. Αν του μιλήσω, θα καταλάβω αν ξέρει καλά 
κυπριακά, ή δεν ξέρει 

 Να είναι κάποιος Ρώσος, ή Γεωργιανός; 
 Γεωργιανούς εγώ δεν τους καταλαβαίνω, τους Ρώσους ξέρω πάντα ότι έχουνε 
ξανθά μαλλιά. Δεν υπάρχει κανένας να έχει μαύρα.  

 Εσύ τι νιώθεις ότι είσαι; 
 Δεν ξέρω. Νιώθω ότι είμαι ρωσίδα αλλά δεν είμαι και τόσο (..) καλή στη 
γλώσσα μου, αλλά εδώ πέρα στην Κύπρο είμαι καλή, μ’ αρέσει. 

 Πόσο κύπρια νιώθεις; 
 Εγώ δεν ξέρω. Πολύ νομίζω; 
 Τι αριθμό θα έβαζες; 
  Νομίζω 18/20. 
 Πόσο ρωσίδα είσαι; 
 Ε, εντάξει ξέρω λίγη γλώσσα αλλά θα έβαζα 8/20 
 Αν σου έλεγα από πού κατάγεσαι; 
 Ρωσία 
 Και τι γλώσσα μιλάς; 
 Ρωσικά 
 Και ποια η αγαπημένη σου χώρα; 
 Λίγο η Γερμανία, βέβαια η Ρωσία και παραπάνω η Κύπρος 

 
 

Τελικές συνεντεύξεις δημοτικού Ελλάδας 

ΨΑΧΕ9 
Ε’ τάξη: αγόρι 
Καταγωγή: Αλβανία 
 
• Εσύ πού έχεις γεννηθεί; 
• Εδώ, στην Ελλάδα 
• Οι γονείς σου; 
• Αλβανία 
• Και οι δύο; 
• Ναι. Ο πατέρας μου σε χωριό της Αλβανίας και η μάνα μου στους Αγίους Σαράντα.  
• Έχεις κάνει δηλαδή όλες τις τάξεις του σχολείου εδώ 
• Ναι, από προ - νήπιο 
• Γιατί έχεις γεννηθεί εδώ 
• Ναι 
• Πώς τα πας στο σχολείο; 
• Καλά 
• Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα; 
• Θρησκευτικά 
• Γιατί; 
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• Ε, δεν ξέρω, από την πρώτη φορά που το κάναμε μ’ άρεσαν πάρα πολύ. Επειδή 
μιλάει πολύ για τη θρησκεία, και γι’ άλλα πράγματα. 

• Το μάθημα της Γλώσσας; 
• Ε, καλά είναι, όλα μ’ αρέσουν, όμως λίγο πιο πολύ τα Θρησκευτικά.  
• Είναι κάποιο μάθημα που σε δυσκολεύει; 
• Λίγο η Ιστορία. Λίγο 
• Τι σου φαίνεται δύσκολο; 
• Καμιά φορά να μάθω το μάθημα, όμως το μαθαίνω.  
• Οι φίλοι σου εδώ στο σχολείο, από ποιες χώρες είναι συνήθως; 
• Ε, ο καλύτερος μου φίλος είναι από την Ελλάδα και δύο φίλοι μου είναι από την 

Αλβανία.  
• Όταν κάνεις παρέα με παιδιά από την Αλβανία, ποια γλώσσα μιλάτε; 
• Ε, και την ελληνική, όμως αν θέλουμε να πούμε κάτι μυστικό, ε, στην ξένη γλώσσα 
• Δηλαδή, τι είδους μυστικό; 
• Ε, δεν ξέρω τώρα 
• Είναι φορές που μιλάς και τις δύο γλώσσες; 
• Ναι 
• Πότε έχει συμβεί αυτό; 
• Ε, όταν παίζουμε κυνηγητό και λέμε «πήγαινε πίσω στις κερκίδες», το λέμε στα 

αλβανικά για να μην καταλάβουνε και πηγαίνουν κι αυτοί  και μας πιάνουν. 
• Δηλαδή, εσύ ξέρεις δύο γλώσσες.. 
• Ναι, όμως δεν τα ξέρω όλα 
• Ποια γλώσσα πιστεύεις ότι μιλάς καλύτερα από τις δύο; 
• Την ελληνική. 
• Γιατί; 
• Επειδή τα αλβανικά δεν τα μπορώ και καλά. 
• Ποιος σου έμαθε αλβανικά, ποιος σου μαθαίνει; 
• Η μάνα μου, ο παππούς μου, τα ξαδέρφια μου 
• Δηλαδή ξέρεις και να μιλάς και να διαβάζεις αλβανικά; 
• Να διαβάζω όχι 
• Πηγαίνεις καθόλου στην Αλβανία; 
• Ναι, κάθε καλοκαίρι  
• Πόσο καιρό μένεις εκεί; 
• 1-2 μήνες  
• Έχεις φίλους εκεί, ή μόνο κάποιους συγγενείς σου; 
• Οι συγγενείς μου. Ο παππούς, η γιαγιά, τα ξαδέρφια μου 
• Εδώ στην Ελλάδα έχεις κάποιους συγγενείς; 
• Εδώ έχω όλα τα αδέρφια του πατέρα μου, όμως η θεία μου είναι στη Χαλκίδα και 

όλοι οι άλλοι είναι εδώ (στην Πάτρα) 
• Έχεις αδέρφια; 
• Ναι ένα αδερφό στην Α’ γυμνασίου 
• Ποια γλώσσα μιλάτε στο σπίτι; 
• Την ελληνική 
• Μόνο την ελληνική; 
• Ναι, όταν έρχεται καμιά φορά ξένος στο σπίτι και δε θέλουμε να καταλαβαίνει 

ελληνικά. 
• Με ποιους φίλους σου νιώθεις πιο άνετα; Με τους φίλους σου που είναι από την 

Ελλάδα ή με τους φίλους σου που είναι από την Αλβανία; 
• Και με τους δύο. Πιο πολύ λέω τα μυστικά μου με τον καλύτερο μου φίλο που είναι 

απ’ την Ελλάδα.  
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• Χρειάστηκε κάποια φορά να εξηγήσεις κάτι στους γονείς σου στα ελληνικά που 
μπορεί να μην καταλάβαιναν; 

• Ναι. Μερικά πράγματα, όταν τα λέει λάθος εγώ τη διορθώνω 
• Πότε συμβαίνει συνήθως αυτό; 
• Όταν καμιά φορά με μαλώνει και λέει (..) λέει τα ελληνικά κάπως παράξενα 
• Πώς νιώθεις που ζεις εδώ στην Ελλάδα; 
• Πολύ καλύτερα 
• Απ’ το να ζούσες στην Αλβανία εννοείς; 
• Ναι.  
• Γιατί; 
• Επειδή εδώ πέρα έχω πολλούς φίλους και εκεί πέρα δεν έχω και πολλούς φίλους.  
• Γνωρίζεις πράγματα για την ιστορία της Ελλάδας; 
• Ε, για την 28η Οκτωβρίου που πολέμησε με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. 
• Για την ιστορία της Αλβανίας γνωρίζεις κάποια πράγματα; 
• Τίποτα 
• Δεν σου μιλάνε οι γονείς σου στο σπίτι; 
• Δε θέλω 
• Γιατί; 
• Δε μ’ αρέσει 
• Πιστεύεις ότι τα παιδιά που είναι εδώ από την Ελλάδα νομίζουν ότι εσύ είσαι 

διαφορετικός από αυτά; 
• Ε, δεν ξέρω 
• Τι νομίζεις; 
• Όχι. 
• Τι νομίζεις ότι πιστεύουν τα άλλα παιδιά για σένα; 
• Ε,  τίποτα 
• Αν σου έλεγα να μου περιγράψεις με λίγα λόγια τον εαυτό σου, τι νομίζεις ότι θα 

ήταν σημαντικό να μου έλεγες; 
• Είμαι ο (λέει το όνομά του), έχω ξανθά μαλλιά , αθλούμαι, αυτά.  
• Αν σε ρωτούσα τι νιώθεις ότι είσαι; Είσαι Έλληνας ή είσαι Αλβανός; 
• Και τα δύο 
• Αν σου έλεγα ας πούμε από το 1 ως το 10 να μου πεις ένα βαθμό, πόσο Έλληνας 

νιώθεις; 
• Και Αλβανός και Έλληνας είμαι (..) 5 το ένα και 5 το άλλο ή 10 το ένα και 10 το 

άλλο 
• Τι σημαίνει δηλαδή να είναι κάποιος Έλληνας και τι σημαίνει να είναι κάποιος 

Αλβανός; 
• Ότι στην Αλβανία μιλάνε ξένη γλώσσα, ότι μιλάνε άλλη γλώσσα  
• Άμα δεις ας πούμε κάποιον στο δρόμο θα καταλάβεις αν είναι Έλληνας ή αν είναι 

Αλβανός; 
• Ναι, μερικές φορές (..) από το πρόσωπο,  
• Πόσο κοντά νιώθεις στους Έλληνες και πόσο κοντά στους Αλβανούς; 
• Το ίδιο 
• Μουσική, τι σου αρέσει να ακούς; 
• Ε, μ’ αρέσουν μερικά ελληνικά και πιο πολύ τα αγγλικά 
• Τραγούδια καθόλου από την Αλβανία δεν ακούς; 
• Όχι 
• Στο σπίτι δεν έχετε κάποια cd; 
• Έχουμε, αλλά δεν τα ακούω. Ο πατέρας μου καμιά φορά  Εμένα δε μου αρέσουνε. 
• Περιοδικά διαβάζεις; 
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• Ναι καμιά φορά, αυτά που παίρνω από το περίπτερο, ελληνικά όμως  
• Οι γονείς σου έχουν κάποια περιοδικά ή κάποια βιβλία στα αλβανικά; 
• Διαβάζουνε. Και στα ελληνικά και στα αλβανικά, όμως πιο πολύ τα διαβάζουνε 

στην Αλβανία, μαζί με τη γιαγιά μου, τη θεία μου. 
• Εσύ με τη γιαγιά τώρα που είστε μακριά μιλάτε στο τηλέφωνο; 
• Ναι  
• Σε ποια γλώσσα μιλάτε; 
• Αλβανικά  
• Έχεις κάποια προβλήματα ή τα καταλαβαίνεις; 
• Ε, έχω μερικά, κάποιες φορές είναι και το μεγάφωνο, αλλά είναι εκεί η μάνα μου 

και με βοηθά 
• Τηλεόραση βλέπεις; 
• Ναι 
• Ποιο είναι το αγαπημένο σου πρόγραμμα; 
• Το ΝΕΤ το Mega  και το Star 
• Βλέπεις καθόλου κανάλια της Αλβανίας; 
• Όχι. Μόνο όταν είμαι στην Αλβανία που δεν έχει καθόλου ελληνικά βλέπω 

αλβανικά.  
 
ΨΕΕ10 
Ε τάξη: αγόρι 
Καταγωγή: Ελλάδα 
 
• Από πού είσαι; 
• Από εδώ στην Πάτρα, και οι γονείς μου το ίδιο. 
• Πώς περνάς στο σχολείο; 
• Ωραία 
• Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα; 
• Η Ιστορία 
• Γιατί; 
• Ε, είναι μου αρέσει, μου αρέσουν τα αρχαία πράγματα, οι πολιτισμοί 
• Έχεις δυσκολίες νομίζεις σε κάποιο μάθημα; 
• Στα Μαθηματικά λίγο 
• Τι σε δυσκολεύει; 
• Λίγο τα προβλήματα 
• Εδώ στο σχολείο σας, απ’ ότι έχω καταλάβει, υπάρχουν πολλά παιδιά που είναι από 

άλλες χώρες 
• Ναι 
• Πώς τα πας εσύ με αυτά τα παιδιά; 
• Καλά  
• Έχεις φίλους που είναι από άλλες χώρες; 
• Ναι. Ο καλύτερός μου φίλος είναι από την Αλβανία 
• Γιατί νομίζεις έρχονται εδώ στην Ελλάδα, κάποια παιδιά που είναι από άλλες 

χώρες; 
• Γιατί δεν υπάρχουνε (..) γιατί δε βρίσκουνε καλές δουλειές, ενώ εδώ δεν είμαστε 

τόσο ακριβοί όσο στις άλλες χώρες.  
• Οι φίλοι σου εδώ στο σχολείο γενικά, από ποιες χώρες είναι; 
• Οι πιο πολλοί είναι απ’ την Αλβανία 
• Εκτός του σχολείου, έχεις άλλους φίλους; 
• Ναι 
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• Αυτοί οι φίλοι σου από πού είναι; 
• Από την Αλβανία, την Ελλάδα 
• Οι φίλοι των γονιών σου από ποιες χώρες είναι; 
• Δεν είναι από χώρες, είναι Έλληνες και Ελληνίδες 
• Τι γνώμη έχεις για τα παιδιά που είναι από άλλες χώρες; 
• Γενικώς είναι καλά παιδιά  (..) δεν (..) μου αρέσουν είμαστε φίλοι και περνάμε καλά 
• Τι πιστεύεις ότι σημαίνει να είναι κάποιος Έλληνας; 
• Δηλαδή; 
• Πώς θα καταλάβεις ας πούμε κάποιον αν είναι Έλληνας; 
• Γενικά τον καταλαβαίνεις από τη συμπεριφορά του και από τη φάτσα του, τη μούρη 

του 
• Για τη συμπεριφορά, τι εννοείς; 
• Φαίνεται ας πούμε λίγο πιο καλά, πιο έντονα, οι Αλβανοί μιλούνε αλβανικά και 

τότε τους καταλαβαίνω εγώ ποιοι είναι ή όχι, τους βλέπω και απ’ τη φάτσα τους 
• Δηλαδή, τι έχει που σε κάνει να τους ξεχωρίζεις; 
• Αυτών το πρόσωπο είναι λίγο άγριο ενώ των Ελλήνων είναι μαλακό. Και αν φοράνε 

για παράδειγμα ένα σημάδι της Αλβανίας και κάτι τέτοια (..) μερικοί φοράνε στην 
μπλούζα τους σχέδια της Αλβανίας επάνω.. 

• Σας μιλάνε αυτά τα παιδιά για τη χώρα τους; 
• Ναι, μας μιλάνε για τους πολέμους που έχει κάνει η Αλβανία με τους Γερμανούς 

που ήθελαν να κατακτήσουν τον κόσμο, και για  άλλα, ότι η Αλβανία ξέρει καλό 
ποδόσφαιρο 

• Πιστεύεις δηλαδή, επειδή μου έχεις πει ότι καταλαβαίνεις κάποιον άμα είναι από 
άλλη χώρα, ότι τα παιδιά αυτά είναι διαφορετικά; 

• Μερικοί Αλβανοί διαφέρουν από τους Έλληνες και μερικοί όχι 
• Σε τι διαφέρουν; 
• Διαφέρουνε στο (..) παίζουν διαφορετικό ποδόσφαιρο και μιλάνε κάπως 

διαφορετικά, σπαστά ελληνικά ενώ εγώ δε μιλάω σπαστά, μιλάω καλά. Εμένα με 
καταλαβαίνουν ότι είμαι Έλληνας, έτσι; 

• Αν σου έλεγα να μου περιγράψεις με λίγα λόγια τον εαυτό σου. Τι νομίζεις ότι θα 
ήταν σημαντικό να μου πεις για σένα; 

• Κατ’ αρχήν είμαι καλός στα μαθήματα, λίγο στα Μαθηματικά δυσκολεύομαι, ε (..) 
παίζω καλό ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ε, αυτά 

 
 
ΧΕΕ11 
Ε’ τάξη, κορίτσι 
Καταγωγή: Ελλάδα 
 
• Από πού είσαι; 
• Από εδώ, από την Πάτρα 
• Και οι γονείς σου; 
• Ναι 
• Απ’ ότι έχω καταλάβει, εδώ στο σχολείο σας, υπάρχουν και παιδιά που οι γονείς 

τους δεν είναι από την Ελλάδα 
• Ναι 
• Ποια γνώμη έχεις εσύ γι’ αυτά τα παιδιά; 
• Εντάξει, άμα δεν είναι από την Ελλάδα θα είναι από κάποια άλλη χώρα, εντάξει, 

δεν υπάρχει καμιά διαφορά ανάμεσά μας 
• Γιατί νομίζεις ήρθαν στην Ελλάδα; 
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• Για να μάθουν καλύτερα ελληνικά, να ξέρουν μια δεύτερη γλώσσα 
• Πώς νιώθεις που στο σχολείο υπάρχουν και παιδιά από άλλες χώρες; 
• Καλά εντάξει, είναι σαν  
• Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα; 
• Τα Μαθηματικά και η Γλώσσα 
• Γιατί; 
• Γιατί στη γλώσσα κάνουμε διάφορα πράγματα και γράφουμε πιο πολύ και 

βρίσκουμε εργασίες πολλές και στα μαθηματικά ε, κάνουμε διάφορα όργανα, 
γεωμετρικά σχήματα και διάφορα άλλα 

• Οι φίλοι σου εδώ στο σχολείο, από πού είναι; 
• Οι φίλες μου είναι όλες από την Ελλάδα και κάποια αγόρια από την Αλβανία 
• Ποιους φίλους σου εμπιστεύεσαι πιο πολύ, σε ποιους ας πούμε λες τα μυστικά σου; 
• Ε, τους φίλους μου που είναι Έλληνες 
• Εκτός του σχολείου, έχεις κάποιους άλλους φίλους; 
• Ναι 
• Ποιοι είναι, από πού είναι; 
• Είναι απ’ την Αλβανία και αυτοί, μένουν δίπλα μου και παίζουμε 
• Οι φίλοι των γονιών σου; 
• Μόνο από την Ελλάδα 
• Πιστεύεις ότι τα παιδιά που δεν είναι απ’ την Ελλάδα, που είναι από άλλες χώρες 

μιλάνε καλά τα ελληνικά; 
• Δεν τα μιλάνε καλά, αλλά καταλαβαίνουνε τι λέμε 
• Τι τους δυσκολεύει νομίζεις; 
• Η γλώσσα πιο πολύ, να μιλήσουνε. Κάνουνε,  βάζουν λάθος τόνους στα ελληνικά 

και λίγο μπερδεύονται 
• Είναι καλοί στα μαθήματα γενικά; 
• Ναι, εντάξει (..) περίπου (..) μερικές φορές τους φαίνονται δύσκολα και δεν τα 

βρίσκουν 
• Πιστεύεις ότι τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες είναι διαφορετικά; 
• Όχι. Τώρα, δεν πειράζει αν ένα παιδί μιλάει άλλη γλώσσα ή είναι από την Αλβανία 
• Μπορείς να ξεχωρίσεις κάποιον, για παράδειγμα αν δεις κάποιον στο δρόμο, από 

πού είναι; 
• Ναι 
• Από πού; 
• Απ’ την εμφάνιση και απ’ το πρόσωπο 
• Δηλαδή; 
• Οι Έλληνες είναι λίγο πιο συγυρισμένοι, κάπως καλύτεροι (..) ενώ οι Αλβανοί είναι 

λίγο πιο αλλιώτικοι, είναι πιο, πιο!! το πρόσωπό τους είναι πιο αλλιώτικο 
• Πώς είναι δηλαδή; 
• Χμ, δεν μπορώ να σου το περιγράψω αυτό 
• Τι σημαίνει να είναι κάποιος Έλληνας; 
• Σημαίνει (..) εντάξει δεν είναι κάποια διαφορά, είναι (..) πολύ πιο όμορφος και τον 

καταλαβαίνεις και απ’ τη γλώσσα πως μιλάει καλά. Ενώ αν κάποιος είναι Αλβανός, 
τον καταλαβαίνεις άμα σου πει ένα γεια, γιατί κάπως είναι περίεργη η γλώσσα του 
είναι κάπως (..) αλλιώς 

• Αν σου έλεγα να μου πεις μερικά πράγματα για σένα, να μου περιγράψεις τον εαυτό 
σου, τι νομίζεις θα ήταν σημαντικό να μου έλεγες; 

• Είμαι Έλληνας, μιλάω καλά τα ελληνικά και αγαπάω πολύ τους συνανθρώπους μου  
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ΧΑΧΕ12 
Ε’ τάξη: κορίτσι 
Καταγωγή: Αλβανία 
 
• Είσαι λοιπόν στην Ε’ τάξη 
• Ναι 
• Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα; 
• Η Ιστορία 
• Γιατί σου αρέσει η ιστορία; 
• Έχει πολλά πράγματα που με ενδιαφέρουνε, αυτά 
• Πόσα χρόνια είσαι εδώ στην Ελλάδα; 
• Εδώ γεννήθηκα 
• Οι γονείς σου, πού έχουν γεννηθεί; 
• Στην Αλβανία 
• Στα μαθήματα πώς τα πας; 
• Καλά 
• Είναι δύσκολη η Ε’ τάξη; 
• Ε, λιγουλάκι 
• Ποιο μάθημα σε δυσκολεύει; 
• Λίγο η γλώσσα 
• Μιλάς δύο γλώσσες; 
• Ναι 
• Ωραία, ξέρεις δηλαδή και ελληνικά και αλβανικά; 
• Όχι 
• Ποιες γλώσσες ξέρεις; 
• Ε, τώρα πάω στο φροντιστήριο και μαθαίνω γαλλικά. και αγγλικά 
• Στο σπίτι με τους γονείς σου ποια γλώσσα μιλάς; 
• Ελληνικά 
• Αλβανικά δε μιλάτε καθόλου; 
• Όχι 
• Δηλαδή δεν ξέρεις καθόλου αλβανικά; 
• Όχι. Πηγαίνω στο χωριό της μητέρας μου, αλλά εντάξει 
• Δεν καταλαβαίνεις εκεί όταν μιλάνε, τι λένε; 
• Όχι. Όταν μεγαλώσω θα μάθω 
• Πώς περνάς εδώ στο σχολείο; 
• Καλά, ωραία 
• Οι φίλοι σου; Έχεις πολλούς φίλους/φίλες; 
• Ναι 
• Από ποιες χώρες είναι συνήθως οι φίλοι σου; 
• Ε, απ’ την Αλβανία, απ’ την Ελλάδα, αυτά 
• Με τους φίλους σου απ’ την Αλβανία, ποια γλώσσα μιλάς; 
• Ελληνικά 
• Δε μιλάτε καθόλου αλβανικά; 
• Όχι 
• Αυτοί δεν μιλάνε; 
• Όχι 
• Οι γονείς σου έρχονται στο σχολείο καθόλου; 
• Ε, καμιά φορά για να ρωτήσουν τι κάνω 
• Ο δάσκαλός σου, τι νομίζεις ότι περιμένει από εσένα; 
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• Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ 
• Εκτός του σχολείου, έχεις άλλους φίλους; 
• Ναι 
• Αυτοί οι φίλοι σου από πού είναι; 
• Απ την Ελλάδα 
• Δεν έχεις φίλους που να είναι από τη χώρα των γονιών σου; 
• Στην παλιά μου γειτονιά, είχα. Τώρα έχω αλλάξει και δεν έχω 
• Οι φίλοι των γονιών σου; 
• Από την Αλβανία 
• Μου είπες πριν ότι πηγαίνεις στο χωριό της μητέρας σου 
• Ναι.. 
• Πόσο συχνά πηγαίνεις; 
• Το καλοκαίρι συνήθως 
• Έχεις εκεί γιαγιά, παππού; 
• Ναι 
• Είναι οι συγγενείς σου όλοι εκεί, ή έχεις και κάποιους στην Ελλάδα; 
• Του πατέρα μου οι συγγενείς είναι εδώ. Αλλά της μητέρας μου είναι στην Αλβανία 
• Μιλάτε και στο τηλέφωνο μαζί τους; 
• Πώς συνεννοείστε; 
• Ε, εντάξει, λίγο δυσκολεύομαι αλλά 
• Τους καταλαβαίνεις τουλάχιστον; 
• Ναι 
• Με ποιους από τους φίλους σου νιώθεις πιο άνετα, πιο καλά; 
• Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω και μυστικά (..) δεν έχω πρόβλημα 
• Αν σου έλεγα τώρα να βάλεις ένα βαθμό από το 1 ως το 20 για το πόσο καλά μιλάς 

αλβανικά τι θα έβαζες; 
• 4 
• Για τα ελληνικά; 
• 20 
• Πώς νιώθεις που ζεις εδώ στην Ελλάδα; 
• Ωραία, εντάξει.  
• Αν ζούσες στην Αλβανία, νομίζεις θα ήταν καλύτερα; 
• Δεν ξέρω  
• Πώς νιώθεις όταν πηγαίνεις εκεί; 
• Κάπως περίεργα γιατί δεν ξέρω και τη γλώσσα, δεν πολυ-καταλαβαίνω τι λένε 
• Δηλαδή προτιμάς να είσαι εδώ 
• Ναι (..) όμως είναι ωραία και εκεί. Έχει πιο πολλή φύση 
• Τι νομίζεις ότι πιστεύουν τα παιδιά από την Ελλάδα για σένα; 
• Δεν ξέρω 
• Νομίζεις ότι πιστεύουν πως είσαι διαφορετική; 
• Δεν ξέρω, όχι 
• Γνωρίζεις πράγματα καθόλου για την Αλβανία; Για την ιστορία της ας πούμε 
• Όχι 
• Δεν σου μιλάνε δηλαδή οι γονείς σου στο σπίτι; 
• Κάτι μου ‘χουν πει αλλά τα ‘χω ξεχάσει.  
• Για την Ελλάδα ξέρεις περισσότερα δηλαδή; 
• Ναι 
• Μιλάς στους άλλους για τη χώρα των γονιών σου; 
• Ναι.  
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• Δεν έχεις πρόβλημα δηλαδή; 
• Όχι 
• Στον ελεύθερό σου χρόνο, με τι ασχολείσαι; 
• Ε, διαβάζω βιβλία, παίζω με την αδελφή μου ή ασχολούμαι με άλλες 

δραστηριότητες 
• Τα βιβλία που διαβάζεις φαντάζομαι είναι στα ελληνικά ε; 
• Ναι 
• Έχετε καθόλου στο σπίτι βιβλία που είναι γραμμένα στα αλβανικά; 
• Ναι  
• Διαβάζουν οι γονείς σου; 
• Ναι. Αλλά μου ‘χουν πει κι εμένα για να ασχοληθώ 
• Προσπάθησες καμιά φορά να διαβάσεις; 
• Ναι 
• Πήγε καλά; 
• Ε, ναι,  εντάξει 
• Μετά από κάποια χρόνια, ας πούμε όταν έχεις τελειώσει το σχολείο, πώς 

φαντάζεσαι τον εαυτό σου; 
• Δεν ξέρω, θα ήθελα να είμαι γιατρός 
• Σε ποια χώρα θα ήθελες να είσαι γιατρός, στην Ελλάδα ή στην Αλβανία; 
• Στην Ελλάδα 
• Γιατί; 
• Γιατί θα έχω σπουδάσει εδώ 
• Μουσική τι σου αρέσει να ακούς; 
• Ε, γενικά όλα 
• Ελληνικά, αγγλικά, τι ακούς; 
• Ελληνικά, αγγλικά, όλα 
• Αλβανική μουσική ακούτε στο σπίτι; 
• Οι γονείς μου 
• Περιοδικά διαβάζεις; 
• Όχι 
• Τηλεόραση; Τι βλέπεις; 
• Ταινίες, κάποιες σειρές 
• Βλέπετε καθόλου κανάλια της Αλβανίας;  
• Όχι 
• Εσύ τώρα, τι νιώθεις ότι είσαι; Ελληνίδα ή Αλβανή; 
• Και τα δύο 
• Δηλαδή αν σου έλεγα να βάλεις ένα βαθμό για το πόσο Ελληνίδα είσαι, τι θα 

έβαζες; 
• 20 
• Και Αλβανή; 
• Πάλι 20 
• Δηλαδή νιώθεις ότι είσαι δύο πράγματα 
• Ναι 
• Δηλαδή, πώς είναι ο Έλληνας και πώς είναι ο Αλβανός; Ποια χαρακτηριστικά ας 

πούμε έχουν οι Έλληνες που σε κάνουν και εσένα ελληνίδα και ποια οι Αλβανοί; 
• Η Ελλάδα έχει περισσότερη ιστορία, μ’ αρέσει γιατί έχει περισσότερα θεάματα. Η 

Αλβανία μ’ αρέσει γιατί έχει περισσότερη φύση, πιο καλή ωραία, και η Ελλάδα το 
ίδιο 

• Αν δεις όμως κάποιον στο δρόμο, θα καταλάβεις αν είναι Έλληνας ή Αλβανός; 
• Ναι 
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• Έχουν δηλαδή διαφορές; 
• Ναι 
• Σαν τι; 
• Σαν το χρώμα, σαν τη συμπεριφορά 
• Τι εννοείς; 
• Οι Έλληνες συμπεριφέρονται σαν να την έχουν δική τους τη χώρα, ενώ οι Αλβανοί 

σαν να έχουν έρθει σε άλλη χώρα   
• Τι κάνουν δηλαδή που το δείχνει αυτό; 
• Αδιαφορία 
• Αν σου έλεγα να μου πεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου, ποια πράγματα για σένα 

πιστεύεις ότι θα ήταν σημαντικό να μου πεις; 
• Ότι κατάγομαι από την Ελλάδα που γεννήθηκα αλλά είμαι και απ’ την Αλβανία, οι 

γονείς μου είναι από κει, ε., πόσο χρονών είμαι, πόσα χρόνια έχω εδώ πέρα, ποια 
γλώσσα γνωρίζω καλύτερα, την αγαπημένη μου προφορά, αυτά 

• Τι εννοείς προφορά; 
• Ε, γλώσσα.  
 
 
ΧΑΧΕ13 
Στ’ τάξη: Κορίτσι 
Καταγωγή: Αλβανία 
 
• Πώς περνάς εδώ στο σχολείο; 
• Στο σχολείο, ωραία είναι, παίζω με τις φίλες μου, διαβάζουμε 
• Πού γεννήθηκες; 
• Γεννήθηκα στην Αλβανία 
• Πότε ήρθες εδώ; 
• Ε, ήρθα τριών χρονών και ο αδερφός μου ήταν οκτώ χρονών 
• Δηλαδή είσαι από την πρώτη τάξη εδώ 
• Απ το νήπιο.  
• Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα; 
• Ιστορία 
• Γιατί; 
• Επειδή τώρα λέω μερικές φορές μάθημα και μου φαίνεται πιο ωραίο, πιο εύκολο 
• Ποιο μάθημα σε δυσκολεύει; 
• Μαθηματικά 
• Οι γονείς σου στο σπίτι ποια γλώσσα συνήθως μιλάνε; 
• Μερικές φορές ελληνικά και μερικές αλβανικά  
• Εσύ ποια γλώσσα μιλάς; 
• Εγώ με τον αδερφό μου μιλάμε ελληνικά αλλά με τους γονείς μου και τη γιαγιά μου 

μιλάω αλβανικά 
• Η γιαγιά σου είναι εδώ στην Ελλάδα ή στην Αλβανία; 
• Στην Αλβανία και δεν ξέρει ελληνικά, αλλά έρχεται εδώ μερικές φορές και μας 

βλέπει 
• Διακοπές πας στην Αλβανία; 
• Ναι, το καλοκαίρι 
• Ξέρεις δηλαδή και τις δύο γλώσσες 
• Ναι 
• Όταν πρωτοήρθες στην Ελλάδα, θυμάσαι να είχες κάποια προβλήματα; 
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• Ναι (..) ένιωθα (..) ε, δε με έπαιζαν τα παιδιά, ε, ένιωθα πως δεν είμαι μέρος της 
τάξης και έκλαιγα 

• Είχες και προβλήματα με τη γλώσσα ή καταλάβαινες; 
• Είχα, ναι.  
• Τώρα όμως; 
• Έμαθα ελληνικά και όλα καλά 
• Αυτά που ένιωθες τότε, τα νιώθεις και τώρα; 
• Μερικές φορές ναι.  
• Τι συμβαίνει που σε κάνει να το νιώθεις αυτό; 
• Επειδή μερικά παιδιά είναι καλύτεροι στα μαθήματα και εγώ δεν είμαι τόσο καλή 

και με έχουν σαν, δεν νιώθω σαν μέρος της τάξης και οι φίλες μου μερικές φορές 
τσακωνόμαστε 

• Για ποιο λόγο; 
• Ε, με τα παιχνίδια, αυτά γενικότερα 
• Τώρα όμως, εδώ στο σχολείο, νιώθεις ότι κάποιοι σε θεωρούν διαφορετική επειδή 

είσαι από άλλη χώρα; 
• Ναι 
• Δηλαδή σου έχουν πει κάτι; 
• Ε, ναι μου έχουνε πει πως σε έχουμε φίλη αλλά άμα ήσουν Ελληνίδα θα ήταν 

καλύτερα 
• Εσύ πώς νιώθεις γι’ αυτό; 
• Πώς είμαι Αλβανίδα; Ευτυχισμένη 
• Πώς νιώθεις που σου λένε αυτό εννοούσα 
• Εντάξει, δεν νιώθω και τέλεια, καλά 
• Οι φίλοι σου εδώ στο σχολείο από πού είναι; 
• Και από Ελλάδα και από Αλβανία 
• Εκτός του σχολείου από πού είναι οι φίλοι σου; 
• Και από την Αλβανία 
• Ποια γλώσσα μιλάτε άμα βρίσκεστε με τους φίλους σου από την Αλβανία; 
• Και τις δύο. Πότε ελληνικά, πότε αλβανικά 
• Πότε μιλάτε ελληνικά και πότε αλβανικά; 
• Αλβανικά μιλάμε όταν δε θέλουμε να ακούσει κάποιος κάτι και είναι μυστικό, 

ελληνικά όταν είναι όλη η παρέα. Όταν είμαστε μόνες μας, αλβανικά.  
• Μιλάς στους άλλους για την Αλβανία; 
• Ναι 
• Τι τους λες για τη χώρα σου; 
• Πως είναι όμορφη, είναι μεγάλη (..) Μεγάλη(;) εντάξει, πάω κάθε χρόνο, πως είναι 

η γιαγιά μου εκεί πέρα, τα συνηθισμένα 
• Οι γονείς σου τι δουλειά κάνουν εδώ; 
• Ο πατέρας μου είναι οικοδόμος και η μητέρα μου δουλεύει στο σταθμό των τρένων  
• Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά που θα τελειώσεις το σχολείο; Τι θες να 

κάνεις; 
• Εγώ βασικά θέλω να γίνω και ψυχίατρος και κομμώτρια 
• Γιατί; 
• Ψυχίατρος μου ‘ρθε μια ιδέα επειδή έβλεπα τηλεόραση  
• Σε ποια χώρα φαντάζεσαι να είσαι ψυχίατρος ή κομμώτρια; 
• Και στην Αλβανία και στην Ελλάδα 
• Στο σπίτι ποια γλώσσα μιλάς 
• Αλβανικά  
• Στο σχολείο; 
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• Ελληνικά 
• Μόνο; Δεν έτυχε καμιά φορά να μιλήσεις και αλβανικά; 
• Μπερδεύομαι μερικές φορές και λέω στις φίλες μου τις Ελληνίδες πως, τους μιλάω 

αλβανικά 
• Είναι κάποια πράγματα δηλαδή που μπορείς πιο εύκολα να τα πεις στα αλβανικά; 
• Καμιά φορά ξεχνάω κάποια αλβανικά και λέω ελληνικά και μερικές φορές δεν ξέρω 

κάποια ελληνικά και τα λέω αλβανικά. Στο σπίτι, όταν με ρωτάει κάτι ο πατέρας 
μου και δεν ξέρω τι είναι ε., όταν το ρωτάω κάτι εγώ και δεν ξέρει αυτός πως είναι 
στα ελληνικά του το λέω στα αλβανικά 

• Ξέρεις και να διαβάζεις αλβανικά ή μόνο να μιλάς; 
• Ναι, ξέρω. Έμαθα απ’ τα αγγλικά που έχουν τα ίδια γράμματα 
• Όταν βλέπεις κάποιον, μπορείς να καταλάβεις αν είναι Έλληνας ή από άλλη χώρα; 
• Ναι  
• Από πού το καταλαβαίνεις; 
• Τους καταλαβαίνω απ’ το πρόσωπο 
• Ποια διαφορά έχει δηλαδή; 
• Δεν ξέρω, επειδή απ’ τα μάτια, δεν ξέρω,  ναι  
• Εσύ τι νιώθεις; Τι νιώθεις ότι είσαι; 
• Ε, εγώ νιώθω πως είμαι Αλβανίδα και η Ελλάδα είναι η δεύτερή μου χώρα  
•  Αν σου έλεγα να έβαζες ένα βαθμό από το 1 ως το 20;  
• Αλβανίδα 20 και Ελληνίδα 16 
• Αν σου έλεγα να μου πεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου. Τι νομίζεις ότι θα ήταν 

σημαντικό να μου πεις; 
• Ε, πως είμαι Αλβανίδα, πως μένω στην Ελλάδα για καλύτερη ζωή και πως πάω στην 

Στ τάξη.  
• Αν σου έλεγα να μου πεις πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από κάποια χρόνια; 
• Ε, θα χα αλλάξει πάρα πολύ. Τώρα θα μένω στην Ελλάδα, στην Αλβανία, Θεός 

ξέρει (..) ε, θα ήμουνα ενήλικη θα έκανα για παράδειγμα θα ήμουν ψηλή θα έκανα 
τα πράγματα που ήθελα και άμα ήταν θα έκανα δικό μου σπίτι.  

 
 
ΨΑΧΕ14 
Στ’  τάξη: αγόρι 
Καταγωγή: Αλβανία 
 
• Πού γεννήθηκες; 
• Εδώ 
• Οι γονείς σου; 
• Στην Αλβανία 
• Και οι δύο; 
• Ναι 
• Έχεις αδέρφια; 
• Ναι, μια αδερφή μεγάλη 
• Πάει στο γυμνάσιο; 
• Όχι, στη Β’ Λυκείου 
• Τι δουλειά κάνουν οι γονείς σου; 
• Ο πατέρας μου είναι οικοδόμος και η μητέρα μου οικιακή βοηθός 
• Εδώ στο σχολείο, πώς περνάς; 
• Ωραία 
• Είσαι από την Α’ τάξη εδώ στο ελληνικό σχολείο; 
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• Απ’ το νηπιαγωγείο 
• Άρα ξέρεις τα ελληνικά πολύ καλά 
• Ναι 
• Ξέρεις και άλλη γλώσσα; 
• Όχι 
• Δε μιλάς καθόλου αλβανικά με τους γονείς σου; 
• Όχι 
• Δεν έχεις μάθει; 
• Όχι 
• Μιλάς μόνο ελληνικά μαζί τους στο σπίτι; 
• Ναι 
• Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα; 
• Τα Μαθηματικά 
• Γιατί; 
• Γιατί μ’ αρέσουνε οι αριθμοί, οι πράξεις 
• Έχεις σε κάποιο μάθημα κάποιο πρόβλημα; 
• Ναι στην ιστορία 
• Οι φίλοι σου εδώ στο σχολείο; 
• Καλά 
• Τι κάνετε τα διαλείμματα; 
• Το διάλειμμα παίζουμε κυνηγητό ή με ένα μπαλάκι 
• Από ποιες χώρες είναι οι φίλοι σου; 
• Ε, απ’ την Ελλάδα και κάποιοι από την Αλβανία 
• Εκτός του σχολείου, έχεις άλλους φίλους; 
• Ναι, απ’ το παλιό μου το σχολείο 
• Αυτά τα παιδιά από ποια χώρα είναι; 
• Απ την Ελλάδα 
• Εδώ στην Ελλάδα νομίζεις ότι τα παιδιά σε θεωρούν διαφορετικό επειδή είσαι από 

άλλη χώρα; 
• Όχι 
• Οι φίλοι των γονιών σου, από πού είναι συνήθως; 
• Από την Αλβανία 
• Όταν βρίσκονται τι γλώσσα μιλάνε μεταξύ τους; 
• Συνήθως παίζουνε χαρτιά και μιλάνε αλβανικά 
• Πώς νιώθεις που ζεις εδώ στην Ελλάδα; 
• Πολύ ωραία, μου αρέσει η χώρα 
• Πηγαίνεις καθόλου στην Αλβανία; 
• Ναι. Πηγαίνω λίγο, 20 μέρες 
• Το καλοκαίρι ας πούμε; 
• Ναι 
• Έχεις εκεί κάποιους συγγενείς; 
• Ναι. Ο παππούς και η γιαγιά, τα ξαδέρφια 
• Εκεί καταλαβαίνεις τι λένε όταν μιλούν; 
• Ε, όχι και πολύ 
• Προσπαθείς όμως; 
• Ναι 
• Τι σου αρέσει εδώ στην Ελλάδα και τι δεν σου αρέσει; 
• Μου αρέσουνε εδώ πέρα τα αξιοθέατα που έχει, οι φίλοι μου που παίζουμε 
• Στην Αλβανία τι σου αρέσει; 



 663

 

• Που είναι τα ξαδέρφια μου εκεί πέρα, έχουμε και ένα μικρό κάστρο και πηγαίνουμε 
εκεί 

• Μετά από κάποια χρόνια που θα έχεις τελειώσει το σχολείο, πώς φαντάζεσαι τον 
εαυτό σου; 

• Θα ήθελα να γίνω μηχανικός αυτοκινήτων  
• Σε ποια χώρα πιστεύεις ότι θα βρίσκεσαι; 
• Στην Ελλάδα 
• Δεν πιστεύεις ότι κάποια στιγμή μπορεί να πας στην Αλβανία; 
• Όχι 
• Μιλάς στους άλλους για τη χώρα των γονιών σου; 
• Ναι. Τους λέω ότι είναι πολύ ωραία εκεί πέρα και μ’ αρέσει όταν παίζω 
• Γνωρίζεις καθόλου και πράγματα για την ιστορία της Αλβανίας; 
• Μου λένε κάποια πράγματα οι γονείς μου, αλλά εγώ τα ξεχνάω 
• Στο σπίτι έχετε κανάλια από την Αλβανία στην τηλεόραση 
• Όχι, αλλά έχει ο θείος μου που μένει δίπλα 
• Βλέπεις καμιά φορά και προγράμματα από κει; 
• Ναι, βλέπω ποδόσφαιρο 
• Τι μουσική ακούς; 
• Μ’ αρέσουνε ροκ, και ραπ 
• Έχεις κάποιον αγαπημένο τραγουδιστή; 
• Έχω το Νιvo  από τους Going Through  
• Από Αλβανία ακούς μουσική; 
• Έχουν οι γονείς μου. Βάζει ο πατέρας μου κάποιες φορές 
• Έχεις κάποιο αγαπημένο τραγούδι από κει; 
• Όχι, γιατί δεν καταλαβαίνω 
• Έχουνε κάποια βιβλία μήπως οι γονείς σου στο σπίτι που είναι στα αλβανικά 

γραμμένα; 
• Ναι. Μου είπε ο πατέρας μου ότι θα μου πάρει και κάποια για να μάθω και εγώ να 

διαβάζω  
• Περιοδικά διαβάζεις καθόλου; 
• Όχι 
• Τι σου αρέσει να κάνεις όταν έχεις ελεύθερο χρόνο; 
• Βγαίνω έξω με το ποδήλατο και πηγαίνω στο σχολείο και παίζουμε 
• Αν τώρα σε ρωτούσα, τι νιώθεις ότι είσαι; Είσαι ας πούμε Έλληνας ή Αλβανός; 
• Νιώθω πως είμαι Έλληνας 
• Αν σου έλεγα να βάλεις ένα βαθμό από το 1 ως το 20; 
• ΄Έλληνας 16. Αλβανός 4. 
• Αν θα έβαζες βαθμό για τις γλώσσες; Για τα ελληνικά; 
• 19/20 
• Αλβανικά; 
• 0/20 
• Τώρα αν σου έλεγα αν έβλεπες κάποιον να περπατάει στο δρόμο, νομίζεις θα 

μπορούσες να ξεχωρίσεις από πού είναι; 
• Όχι 
• Δεν πιστεύεις ότι έχουν κάποιες διαφορές; 
• Μόνο άμα μιλάνε 
• Τώρα, αν σου έλεγα να μου πεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου, για να σε γνωρίσω. 

Τι νομίζεις ότι θα ήταν σημαντικό να μου πεις; 
• Το πώς με λένε, τι μου αρέσει, ότι έχω μακριά μαλλιά, ότι συνήθως ντύνομαι τζην, 

ότι το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μπλε 
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ΨΕΕ15 
Στ’ τάξη: αγόρι 
Καταγωγή: Ελλάδα 
 
• Έχεις γεννηθεί εδώ στην Ελλάδα έτσι; 
• Ναι 
• Και οι γονείς σου; 
• Ναι.  
• Τι δουλειά κάνουν οι γονείς σου; 
• Ο πατέρας μου είναι ορθοπεδικός και η μητέρα μου νηπιαγωγός 
• Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα; 
• Η Ιστορία 
• Γιατί; 
• Είναι πιο εύκολο πιστεύω από τα άλλα μαθήματα 
• Πώς περνάς εδώ στο σχολείο; 
• Καλά 
• Έχεις φίλους; 
• Ναι, πολλούς 
• Από πού είναι οι φίλοι σου; 
• Από όλα, τα πάντα 
• Τι κάνετε τα διαλείμματα συνήθως; 
• Παίζουμε κυνηγητό 
• Τι γνώμη έχεις για τα παιδιά που υπάρχουν εδώ στο σχολείο σου, που είναι από 

άλλες χώρες; 
• Είναι και αυτά παιδιά και πρέπει να παίζουμε 
• Νομίζεις ότι έχουν κάποια χαρακτηριστικά που τους κάνουν να διαφέρουν; 
• Ε, είναι λίγο πιο άσπρα, ε,  δε μιλάνε τόσο καλά τα ελληνικά. Τα μιλάνε ψευδά, 

λίγο...δε μιλάνε πολύ καλά 
• Πιστεύεις ότι είναι καλοί μαθητές; 
• Ε, όχι, κάποιοι είναι καλοί 
• Γιατί νομίζεις ότι αυτά τα παιδιά έρχονται στην Ελλάδα; 
• Για να βρουν κάποια καλύτερη δουλειά, να ζουν σ’ ένα καλύτερο περιβάλλον 
• Πιστεύεις ότι εδώ στο σχολείο, τα παιδιά από την Ελλάδα τυχαίνει μερικές φορές να 

δημιουργούν προβλήματα σε αυτά τα παιδιά; 
• Όχι  
• Εκτός σχολείου οι φίλοι σου, από πού είναι συνήθως; 
• Ε, από τη γειτονιά  
• Οι φίλοι των γονιών σου; 
• Από τη δουλειά τους, Έλληνες 
• Τι κάνει τον ελεύθερό σου χρόνο; 
• Κάνω επανάληψη τα μαθήματα ή παίζω 
• Πιστεύεις ότι πρέπει να έρχονται άτομα από άλλες χώρες στην Ελλάδα; 
• Δε με ενοχλεί 
• Αν σε ρωτούσα τώρα: αν έβλεπες κάποιον στο δρόμο θα ξεχώριζες κάποιον από 

πού είναι; 
• Συνήθως καταλαβαίνω 
• Από πού; 
• Ε (..) συμπεριφορά. Οι Έλληνες είναι πιο (..) συμπεριφέρονται πιο καλά, δε λένε 

τόσο εύκολα τα προσωπικά τους είναι πιο κλειστοί. Ενώ ας πούμε οι Αλβανοί, 
εκφράζουνε πιο εύκολα τη γνώμη τους 
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• Αν σου έλεγα να μου πεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου. Τι νομίζεις ότι θα ήταν 
σημαντικό να μου πεις;  

• Θα έλεγα ότι είμαι λίγο ντροπαλός, ε, το όνομα, θα έλεγα ότι μου αρέσει να 
διαβάζω και να παίζω ποδόσφαιρο, και τη συμπεριφορά μου προς τους άλλους, ότι 
είμαι ήσυχος,  αυτά πιστεύω 

 
 
ΧΕΕ16 
Στ’ τάξη: κορίτσι 
Καταγωγή: Ελλάδα 
 
• Πού έχεις γεννηθεί; 
• Γεννήθηκα στην Αθήνα 
• Οι γονείς σου; 
• Και οι γονείς μου 
• Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα; 
• Τα Μαθηματικά 
• Γιατί; 
• Γιατί μ’ αρέσουν οι αριθμοί. Μου αρέσει και η Ιστορία. H Ιστορία των Ελλήνων 

φέτος που μαθαίνουμε 
• Οι γονείς σου, τι δουλειά κάνουν; 
• Ο πατέρας μου είναι τραπεζικός και η μαμά μου δουλεύει στο ΙΚΑ 
• Έχω παρατηρήσει ότι στο σχολείο σας εδώ, υπάρχουν και παιδιά που κατάγονται 

από άλλες χώρες. Ποια γνώμη έχεις εσύ γι’ αυτά τα παιδιά; 
• Είναι λίγο διαφορετικά αλλά πρέπει να κάνουμε και με αυτά παρέα, να παίζουμε και 

μαζί τους 
• Σε ποια πράγματα νομίζεις είναι διαφορετικά; 
• Στη θρησκεία, στον πολιτισμό, σε αυτά 
• Ποια θρησκεία έχουνε, ξέρεις; 
• Είναι μουσουλμάνοι 
• Για τον πολιτισμό τι εννοείς; 
• Στις άλλες χώρες είναι διαφορετικά 
• Νομίζεις ότι τα παιδιά εδώ στην Ελλάδα κάποιες φορές δημιουργούν προβλήματα 

στα παιδιά από άλλες χώρες; 
• Ε, μερικά ναι και μερικά όχι 
• Έχεις δηλαδή δει κάποια τέτοια περιστατικά; 
• Μερικά παιδιά βρίζουνε τις χώρες των άλλων παιδιών 
• Ας πούμε στην τάξη σου, αυτό γίνεται; 
• Ε, όχι, αλλά γίνεται σε άλλες τάξεις 
• Εσύ πώς νιώθεις γι’ αυτό; 
• Ε, δεν πρέπει να το κάνουνε γιατί δεν είναι καλό να βρίζουνε καποιουνού τη χώρα 
• Εσύ γιατί νομίζεις ότι τα παιδιά αυτά έρχονται στην Ελλάδα; 
• Ε για να βρουν οι γονείς τους δουλειές 
• Πιστεύεις ότι τα παιδιά αυτά μιλάνε καλά τα ελληνικά; 
• Ε, μερικά που έχουν έρθει από χρόνια τα μιλάνε καλά τη γλώσσα. Μερικά δεν τη 

μιλάνε και τόσο καλά αλλά προσπαθούν 
• Πιστεύεις ότι είναι καλοί στα μαθήματα; 
• Ε, όχι και τόσο γιατί είναι δύσκολο να μάθουν μια ξένη γλώσσα 
• Οι φίλοι σου, εδώ στο σχολείο, από πού είναι συνήθως; 
• Συνήθως είνα (..) ε,  μερικές από την Ελλάδα και μερικές από την Αλβανία 
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• Εκτός του σχολείου; 
• Είναι από την Ελλάδα μόνο 
• Οι φίλοι που έχουν οι γονείς σου; 
• Μόνο από την Ελλάδα 
• Πώς περνάς γενικά τον ελεύθερό σου χρόνο; 
• Στον ελεύθερό μου χρόνο δηλαδή τα απογεύματα παίζω με την αδερφή μου 

επιτραπέζια παιχνίδια ή με την μπάλα  
• Νομίζεις ότι δεν πρέπει να έρχονται παιδιά από άλλες χώρες στην Ελλάδα; 
• Νομίζω πρέπει να έρχονται γιατί εδώ πέρα είναι καλύτερα. Εκεί πέρα δεν είναι τόσο 

εύκολο να βρεις δουλειά 
• Αν σου έκανα τώρα την ερώτηση τι σημαίνει να είναι κάποιος Έλληνας, τι θα 

έλεγες; Τι νομίζεις; 
• Η θρησκεία, η γλώσσα, τα ήθη τα έθιμα, αυτά 
• Νομίζεις ότι έχουν ξεχωριστό τρόπο που συμπεριφέρονται οι Έλληνες; 
• Όχι  
• Αν έβλεπες κάποιον στο δρόμο θα καταλάβαινες ας πούμε αν είναι Έλληνας ή αν 

είναι από άλλη χώρα; 
• Αν μίλαγαν σε άλλη γλώσσα θα το καταλάβαινα. Αν μίλαγαν σε άλλη γλώσσα 

μπορεί και όχι.  
• Τι άλλο νομίζεις; 
• Μπορεί τα ρούχα. Οι Έλληνες φοράνε πιο (..) διαφορετικά ρούχα,  πιο ωραία 
• Αν σου έλεγα τώρα, να μου πεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου, ή αν έγραφες με λίγα 

λόγια κάποια πράγματα για σένα. Τι νομίζεις ότι θα ήταν σημαντικό να μου πεις;  
• Ότι μου αρέσει το μπάσκετ, το χόκεϊ, ε, στον ελεύθερό μου χρόνο παίζω με την 

αδερφή μου επιτραπέζια παιχνίδια ε,  είμαι άριστη μαθήτρια (..) δεν ξέρω τι άλλο 
 
 
Τελικές συνεντεύξεις Γυμνασίου - Ελλάδα 
ΨΑΧΕ17 
Α’ Γυμνασίου: Αγόρι 
Καταγωγή: Αλβανία 
 
• Γεννήθηκες; 
• Εδώ στην Ελλάδα 
• Άρα είσαι εδώ από την Α’ δημοτικού; 
• Και προ – νήπιο 
• Οι γονείς σου; 
•  Από Αλβανία 
• Πώς τα πας στο σχολείο; 
• Μια χαρά 
• Υπάρχει κάποιο μάθημα που να σε δυσκολεύει; 
• Ε, λίγο τα Μαθηματικά 
• Είναι κάποιο μάθημα που σου αρέσει ιδιαίτερα; 
• Η γυμναστική 
• Εδώ, όταν είσαι στο σχολείο, οι φίλο σου, από ποιες χώρες είναι συνήθως; 
• Από Ελλάδα, μερικοί φίλοι μου έχουν γονείς από Ιταλία και έχω και ένα δίπλα  που 

είναι από Αλβανία και αυτός 
• Όταν είσαι με τους φίλους σου από την Αλβανία, ποια γλώσσα μιλάτε; 
• Και τις δύο (..) όταν δεν ξέρει κάποιος 
• Πότε άλλοτε τις χρησιμοποιείτε και τις δύο; 
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• Όταν δεν ξέρει κάτι 
• Του εξηγείς εσύ, που ξέρεις πιο καλά ελληνικά; 
• Ναι 
• Με τους γονείς σου στο σπίτι, ποια γλώσσα μιλάτε; 
• Και τα δύο 
• Τυχαίνει καμιά φορά να εξηγείς πράγματα στους γονείς σου στα ελληνικά; 
• Ε, ναι 
• Οι καθηγητές σου, τι νομίζεις ότι περιμένουν από εσένα; 
• Να είμαι καλός 
• Εκτός σχολείου, από πού είναι οι φίλοι σου συνήθως; 
• Από Ελλάδα είναι όλοι 
• Οι φίλοι των γονιών σου; 
• Και αυτοί κάποιοι από Ελλάδα και είναι και από Αλβανία 
• Πας καθόλου στην Αλβανία; 
• Ναι. Ε, Πάσχα, Χριστούγεννα και για διακοπές 
• Έχεις εκεί συγγενείς; 
• Τον παππού μου και τη γιαγιά μου 
• Εκεί, μιλάτε ελληνικά ή αλβανικά; 
• Αλβανικά 
• Σ’ αρέσει εδώ στην Ελλάδα; 
• Ωραία είναι 
• Αν είχες να διαλέξεις από τις δύο χώρες, τι θα διάλεγες; 
• Ε, και τα δύο μ’ αρέσουνε.  
• Τι σου αρέσει εδώ στην Ελλάδα; 
• Ε, τι να πω (..) μ’ αρέσει το σχολείο εδώ πέρα, πολλά πράγματα 
• Στην Αλβανία; 
• Ε, εκεί πέρα λίγο πιο πολύ 
• Γιατί; 
• Γιατί εκεί πέρα είμαι συνέχεια με τα ξαδέρφια μου, εκεί έχω συγγενείς 
• Εδώ δεν έχεις κάποιους συγγενείς; 
• Όχι, και συνέχεια παίζουμε εκεί πέρα, διασκεδάζουμε 
• Τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις; 
• Δεν έχω σκεφτεί ακόμα 
• Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από κάποια χρόνια; 
• Ε, να δουλεύω σε κάτι γραφεία 
• Εδώ στην Ελλάδα ή στην Αλβανία; 
• Εδώ 
• Αν σου έλεγα να βάλεις ένα βαθμό από το 1 ως το 20, για το πόσο καλά μιλάς τα 

αλβανικά, τι θα έβαζες; 
• Ε, 20, τα μιλάω πολύ καλά 
• Ελληνικά; 
• Ε, 20 
• Διαβάζεις αλβανικά καθόλου; 
• Ναι 
• Έχεις βιβλία στο σπίτι; 
• Ναι 
• Τηλεόραση, τι τηλεόραση βλέπεις, της Ελλάδας ή της Αλβανίας; 
• Της Ελλάδας 
• Δεν έχετε στο σπίτι κανάλια της Αλβανίας; 
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• Μόνο η Νοβα που είναι αλβανική 
• Τι βλέπεις από κει; 
• Ε, μίκυ μάους  
• Ποιος σου έμαθε αλβανικά; 
• Οι γονείς μου 
• Μουσική, τι ακούς; 
• Όλα 
• Ελληνικά ή αλβανικά; 
• Ελληνικά. Αλβανικά, λίγο δύσκολα 
• Δεν καταλαβαίνεις πολύ; 
• Όχι 
• Αν σου έλεγα να μου πεις, τι νιώθεις ότι είσαι; Είσαι Έλληνας ή νιώθεις Αλβανός; 
• Έλληνας. Είμαι πιο πολύ Έλληνας 
• Αν έβαζες βαθμό; 
• Έλληνας, 20 
• Και Αλβανός; 
• Ε, 19, 18 
• Δηλαδή πώς είναι να είναι κάποιος Έλληνας και πώς είναι να είναι κάποιος 

Αλβανός; 
• Δεν ξεχωρίζει 
• Πότε νιώθεις Έλληνας και πότε Αλβανός; 
• Όταν (..) ε (..) όταν είμαι εδώ στην Ελλάδα νιώθω πιο πολύ Έλληνας. Και στην 

Αλβανία, ε, έτσι κι έτσι 
• Νιώθεις άνετα να μιλάς στους άλλους για τη χώρα των γονιών σου; 
• Ναι, ναι  
• Τι τους λες; 
• Ότι, τι να σας πω τώρα 
• Αν ήθελα να μου γράψεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου, για να σε γνωρίσω. τι 

πράγματα θα έγραφες; Τι νομίζεις θα ήταν σημαντικό να πεις για τον εαυτό σου; 
• Ότι με λένε (λέει όνομα) ότι είμαι 12 χρονών, ότι γεννήθηκα εδώ και ότι πηγαίνω 

και στην Αλβανία και (..) τι άλλο; 
 
 
ΧΑΧΕ18 
Α’ Γυμνασίου: κορίτσι 
Καταγωγή: Αλβανία 
 
• Στην πρώτη γυμνασίου είσαι; 
• Ναι 
• Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα; 
• Βασικά μου αρέσουν και τα Μαθηματικά ε,  μ’ αρέσει η Βιολογία, η Γυμναστική, η 

Μουσική και η Γεωγραφία 
• Τι δε σ’ αρέσει; 
• Δε μ’ αρέσουνε πολύ τα φιλολογικά, ας πούμε η Οδύσσεια, τα Αρχαία, η Ιστορία 
• Σε δυσκολεύουν ή απλά δεν σου αρέσουν; 
• Και τα δύο. Δε μ’ αρέσουνε πολύ και με δυσκολεύουν 
• Εσύ πού γεννήθηκες; 
• Εδώ, στην Ελλάδα 
• Οι γονείς σου; 
• Οι γονείς μου είναι απ’ την Αλβανία και οι δύο 
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• Έχεις αδέρφια; 
• Ναι έχω ένα αδερφό μεγάλο; 
• Αυτός έχει γεννηθεί στην Αλβανία; 
• Ναι 
• Ξέρεις και τις δύο γλώσσες; 
• Ναι. Αν και περισσότερο μιλάω την ελληνική γλώσσα αλλά και στα αλβανικά καλά 

μιλάω, αν και μερικές φορές τα μπερδεύω 
• Γράφεις κιόλας και διαβάζεις στα αλβανικά; 
• Βασικά δεν μπορώ να γράφω, μπορώ όμως να διαβάζω, τώρα πως γίνεται αυτό δεν 

ξέρω 
• Με τους γονείς σου στο σπίτι, ποια γλώσσα χρησιμοποιείτε πιο πολύ; 
• Και τα αλβανικά και τα ελληνικά 
• Με τον αδερφό σου; 
• Και με αυτόν 
• Ο αδερφός σου πηγαίνει σχολείο, ή έχει τελειώσει; 
• Έχει τελειώσει 
• Πηγαίνεις καθόλου στην Αλβανία; 
• Βασικά κάθε χρόνο πηγαίνω 
• Στις διακοπές; 
• Ναι 
• Έχεις εκεί συγγενείς; 
• Ναι βασικά είναι όλοι μου οι συγγενείς εκεί πέρα. Είναι και κάποιοι εδώ, ο αδερφός 

της μητέρας μου και κάποιοι άλλοι συγγενείς 
• Οι φίλο σου εδώ στο σχολείο, από πού είναι συνήθως; 
• Βασικά οι περισσότεροι είναι από δω, απ’ την Ελλάδα αλλά υπάρχουν και παιδιά 

από την Αλβανία που κάναμε παρέα και όταν ήμασταν μικροί 
• Όταν κάνεις παρέα με παιδιά που είναι από την Αλβανία, ποια γλώσσα μιλάτε; 
• Ελληνικά 
• Δε χρησιμοποιείτε καμιά φορά και τις δύο γλώσσες; 
• Κάποιες φορές όταν μιλάμε ας πούμε και μπερδεύω τη μια γλώσσα με τα αλβανικά 
• Σε ποιες περιπτώσεις συμβαίνει αυτό; 
• Ας πούμε όταν θέλω να μιλήσω γρήγορα κι αυτά, και εγώ κάποιες φορές 

μπερδεύομαι και μιλάω αρκετά αλβανική γλώσσα  
• Οι φίλοι σου εκτός σχολείου από πού είναι συνήθως; 
• Από την Ελλάδα. Έχω και φίλους από την Αλβανία 
• Οι φίλοι των γονιών σου; 
• Από την Αλβανία 
• Αν σου έλεγα να βάλεις βαθμό από το 1 ως το 20 για το πόσο καλά μιλάς ελληνικά 

πόσο θα έβαζες; 
• Βασικά δεν ξέρω  
• Εσείς τι πιστεύετε; 
• Θα ήθελα να μου πεις εσύ που ξέρεις καλύτερα τον εαυτό σου. Εγώ δε σε έχω δει 

πολλές φορές, εσύ έχει σημασία πόσο καλά νιώθεις ότι μιλάς τα ελληνικά 
• Ας πούμε θα έβαζα ε (..) ή 17 ή 18 
• Για τα αλβανικά τι θα έβαζες; 
• Για τα αλβανικά θα έβαζα λίγο πιο λίγο (..) γιατί δεν τα ξέρω το ίδιο καλά 
• Στους άλλους εδώ στην Ελλάδα μιλάς καθόλου για τη χώρα των γονιών σου; 
• Κάποιες φορές όταν μου λένε από πού είσαι ή οι γονείς μου, τους λέω 
• Ξέρεις πράγματα για την Αλβανία; 
• Ναι, κάποια ναι  
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• Αν σου έλεγα ας πούμε να μου έλεγες λίγα πράγματα γι’ αυτή τη χώρα, θα ήξερες 
να μου πεις; 

• Εμένα βασικά μ’ αρέσει εκεί πέρα περισσότερο τα ποτάμια που έχει, τα βουνά, ε 
και ας πούμε άμα ανεβούμε σ’ ένα βουνά ή σ’ ένα υψόμετρο, μπορούμε να δούμε 
αυτή την περιοχή και θα είναι πολύ ωραία 

• Ποια χώρα προτιμάς; Πού προτιμάς να ζεις; 
• Αυτό μου το ρωτάνε από τότε που ήμουν μικρή (..) όταν πάω εκεί στην Αλβανία 

όλοι με ρωτάνε πού σου αρέσει πιο πολύ (..) δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και εδώ 
και στην Αλβανία. Εδώ πέρα μου αρέσει που έχω τους φίλους μου και στην 
Αλβανία μ’ αρέσει γιατί έχω τους συγγενείς μου και τα ξαδέρφια μου  

• Μετά από κάποια χρόνια όταν θα έχεις τελειώσει το σχολείο, πώς φαντάζεσαι τον 
εαυτό σου; 

• Βασικά θα ήθελα να πάω στη Γαλλία να σπουδάσω ή κομμωτική ή παιδαγωγός σε 
νήπιο ή σε παιδικούς σταθμούς 

• Νιώθεις εδώ στην Ελλάδα να πιστεύουν κάποιοι ότι είσαι διαφορετική, ότι έχεις 
κάτι διαφορετικό; 

• Όχι 
• Περνάς καλά στο σχολείο; 
• Ναι πολύ καλά. Ειδικά τώρα που είναι και τα παιδιά από το δημοτικό και δεν 

είμαστε άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, γι’ αυτό.  
• Αν σου έλεγα, εσύ, τι νιώθεις ότι είσαι;.  
• Εγώ βασικά νιώθω ότι είμαι μισή μισή. Είμαι από την Αλβανία και από την Ελλάδα. 
• Τι σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι Ελληνίδα και τι σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι 

Αλβανίδα; 
• Επειδή έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια εδώ πέρα στην Ελλάδα γι αυτό, και 

στην Αλβανία γιατί εκεί πέρα περνάω καλά, μ’ αρέσει, κάθομαι εκεί πέρα με τα 
ξαδέρφια μου, γελάμε, πηγαίνουμε βόλτες μαζί, γι’ αυτό περισσότερο εκεί μ’ αρέσει 
γιατί είμαι με τους συγγενείς μου, γι’ αυτό 

• Δηλαδή αν σου έλεγα να βάλεις βαθμό πάλι 
• Θα ήτανε 50 -50 
• Δηλαδή, τι είναι να είναι κανείς Έλληνας και τι Αλβανός; 
• Βασικά εγώ νομίζω ότι όλοι ίδιοι είμαστε. Δεν ξεχωρίζουμε απ’ τη χώρα τι είμαστε, 

ξεχωρίζουμε απ’ το χαρακτήρα, αν είμαστε κακοί ή καλοί. Αυτό νομίζω. Εντάξει, 
Ελληνίδα είναι ότι είμαι εδώ, εδώ είναι το σχολείο μου, οι φίλοι μου, αυτά 
περισσότερο... και η οικογένειά μου είναι εδώ 

• Τι μουσική ακούς; 
• Όλα μ’ αρέσουν. Και τα κλασικά, και τα ποπ και τα ροκ και  εγώ με εκείνες τις 

όπερες δε μ’ αρέσουνε πολύ  
• Ελληνικά ακούς ή και αλβανικά; 
• Βασικά δεν πολυακούω πολλές φορές αλβανικά τραγούδια 
• Τηλεόραση; 
• Βλέπω τις σειρές αυτές που έχει το βράδυ και κάποιες φορές και τις σειρές που έχει 

το απόγευμα.  
• Πιάνετε και κανάλια από την Αλβανία; 
• Είχαμε πάρει δεν ξέρω πως το λένε, κάτι, που έδειχνε και πως το λένε, από την 

Αλβανία. Έδειχνε, αν και στην Αλβανία δε μιλάνε και πολύ αλβανικά στην 
τηλεόραση. Στις ταινίες μιλάνε ιταλικά δε μιλάνε αλβανικά, έχουνε αλβανικά 
γράμματα από κάτω 

• Τα διαβάζεις αυτά; 
• Ναι. Όταν ήμουν στην Αλβανία και καθόμασταν εκεί πέρα με τη θεία μου, ε, αυτή 

έβλεπε ταινίες και διάβαζα, αυτά που προλάβαινα, τα διάβαζα 
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• Βιβλία διαβάζεις; 
• Ναι 
• Έχετε και γραμμένα στα αλβανικά; 
• Είχα ένα βιβλίο, παραμύθι. Μόνο που τώρα δεν ξέρω που είναι γιατί μου το διάβαζε 

η μαμά όταν ήμουν μικρή. Βασικά η μαμά έχει περισσότερα βιβλία μαγειρικής κλπ, 
μερικές φορές βλέπω και εγώ τι έχει μέσα, τα διαβάζω 

• Αν ήθελα να μου γράψεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου, για να σε γνωρίσω τι 
πράγματα θα έγραφες; Τι νομίζεις θα ήταν σημαντικό να πεις για τον εαυτό σου; 

• Αρχικά θα έλεγα το όνομά μου, ε,  θα ‘λεγα ας πούμε γεννήθηκα εδώ, οι γονείς μου 
είναι απ’ την Αλβανία, ε, αυτά και θα ‘λεγα (..) βασικά με λίγα λόγια αυτά (..) ας 
πούμε το χαρακτήρα μου αν κάνω θόρυβο μέσα στην τάξη, αν προσέχω, αν 
συμμετέχω μες την τάξη 

 
 
ΨΕΕ19 
Α’ Γυμνασίου: αγόρι 
Καταγωγή: Ελλάδα 
 
• Είσαι στην Α’ γυμνασίου ε; 
• Ναι 
• Και έχεις γεννηθεί στην Ελλάδα; 
• Ναι 
• Και οι γονείς σου; 
• Και αυτοί 
• Πώς τα πας στο σχολείο; 
• Εντάξει μια χαρά. Δεν έχω πρόβλημα 
• Έχεις κάποιο αγαπημένο μάθημα; 
• Τα Μαθηματικά, τα Αρχαία, αυτά 
• Κάποιο χειρότερο; 
• Δεν έχω κάποιο.. 
• Εδώ στο σχολείο σας έχω δει ότι υπάρχουν και κάποια παιδιά που δεν είναι από την 

Ελλάδα.  
• Ναι  
• Τι γνώμη έχεις γι’ αυτά τα παιδιά; 
• Δεν έχω πρόβλημα με αυτά. Εντάξει, έχουμε και στην τάξη μας κάποια παιδιά 

τέτοια, ε, εντάξει είμαστε φίλοι, είμαστε κι απ’ το δημοτικό μαζί 
• Γιατί πιστεύεις ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα; 
• Επειδή είχανε προβλήματα στη χώρα απ’ όπου ήρθανε, δε θα είχαν δουλειά 
• Έχεις μήπως παρατηρήσει εδώ στο σχολείο να τους δημιουργούν κάποια παιδιά 

προβλήματα επειδή ίσως είναι από άλλη χώρα; 
• Όχι 
• Πιστεύεις ότι είναι διαφορετικά αυτά τα παιδιά; 
• Όχι. Το ίδιο με μας. Τα ίδια πράγματα κάνουνε, τα ίδια σφάλματα με μας,  τα ίδια 
• Πιστεύεις ότι μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα; 
• Ναι. Ορισμένα που έχουν γεννηθεί εδώ τα μιλάνε πολύ καλά, ε,  μερικά όχι και 

τόσο,  δηλαδή ένα παιδί που έχουμε στην τάξη μας και είχε έρθει πέρσι στο 
δημοτικό δε μίλαγε τόσο καλά, τώρα εντάξει, μιλάει.. 

• Πιστεύεις ότι είναι καλοί μαθητές, ή έχουν προβλήματα στα μαθήματα; 
• Όσο αφορά κάποια Αρχαία και αυτά, είναι λίγο δύσκολα γι’ αυτούς, αλλά εντάξει, 

τα καταφέρνουνε,  σιγά σιγά, τα καταφέρνουνε 
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• Οι φίλοι σου εδώ στο σχολείο, από πού είναι συνήθως; 
• Ε, είναι και από την Ελλάδα, και από,  είναι δυο παιδιά από Αλβανία, ε, από κει δεν 

έχουμε από κάποια άλλη χώρα  
• Εκτός του σχολείου; 
• Συνήθως αυτά είναι από Ελλάδα, γιατί είναι γύρω γύρω από το σπίτι, γείτονες και 

αυτά, παίζουμε 
• Οι φίλοι των γονιών σου το ίδιο; 
• Ναι 
• Τι σημαίνει να είναι κάποιος Έλληνας; 
• Μπορεί να μιλάει καλύτερα την ελληνική γλώσσα, ε,  να ξέρει περισσότερα για τη 

χώρα του, αυτά 
• Να είναι κάποιος κάτι άλλο; Ας πούμε Αλβανός; 
• Ε μπορεί να ξέρει κάποια, ε, αυτά που είπα προηγουμένως στην Αλβανία, να έχουν 

άλλες ασχολίες, να τους αρέσουν άλλα πράγματα 
• Δηλαδή, άμα δεις κάποιον στο δρόμο, θα καταλάβεις από πού είναι; 
• Όχι. Το ίδιο με μας είναι 
• Αν ήθελα να μου γράψεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου, για να σε γνωρίσω τι 

πράγματα θα έγραφες; Τι νομίζεις θα ήταν σημαντικό να πεις για τον εαυτό σου; 
• Το όνομά μου, πού έχω γεννηθεί, ποιοι είναι οι γονείς μου, τι μου αρέσει να κάνω, 

με τι ασχολούμαι τον ελεύθερό μου χρόνο, τι μαθήματα μου αρέσουν, αυτά 
 
 
ΧΕΕ20 
Α’ γυμνασίου: κορίτσι 
Καταγωγή: Ελλάδα 
 
• Είσαι στην Α’ τάξη ε; 
• Ναι 
• Πώς τα πας εδώ στο σχολείο; 
• Εντάξει, γενικά καλά 
• Έχεις κάποιο μάθημα αγαπημένο; 
• Ναι. Μ’ αρέσουν τα φιλολογικά μαθήματα 
• Κάποιο χειρότερο; 
• Ναι. Δε μ’ αρέσουν τ’ Αγγλικά γιατί μπερδεύομαι 
• Έχω παρατηρήσει ότι εδώ στο σχολείο υπάρχουν και παιδιά που έχουν έρθει από 

άλλες χώρες. 
• Ναι 
• Ποια γνώμη έχεις εσύ γι’ αυτά τα παιδιά; 
• Πιστεύω ότι επειδή έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα, δεν τους φερόμαστε πολύ καλά 

εμείς 
• Έχεις δει κάποια περιστατικά εδώ στο σχολείο που να το δείχνουν αυτό; 
• Ναι 
• Κάποιο παράδειγμα; 
• Ναι. Ένα κοριτσάκι που είναι πάνω τώρα, τα παιδιά που κάθονται από πίσω, της 

γράφανε διάφορα πράγματα στο μπουφάν της 
• Της γράφανε για τη χώρα της δηλαδή; 
• Όχι γενικά. Αλλά της το κάνανε επειδή είναι από άλλη χώρα, γιατί δεν το κάνανε με 

άλλα παιδιά, το κάνανε μόνο με αυτή 
• Εσύ πιστεύεις ότι αυτά τα παιδιά είναι διαφορετικά; 
• Όχι 
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• Πιστεύεις ότι μιλούν καλά τα ελληνικά; 
• Δεν μιλούν πολύ καλά τη γλώσσα αλλά αυτό δεν είναι κάτι που τα κάνει να 

διαφέρουν από μας 
• Στα μαθήματα έχουν κάποιες δυσκολίες πιστεύεις; 
• Ε, ναι, έχουνε δυσκολίες να χρησιμοποιήσουνε τις γλώσσες και ειδικά αν έχουν 

έρθει σε μεγαλύτερες ηλικίες, δυσκολεύονται περισσότερο.  
• Οι φίλοι σου εδώ στο σχολείο; Κάνεις παρέα και με παιδιά που είναι από άλλες 

χώρες; 
• Ναι κάνω 
• Εκτός σχολείου; 
• Από την Ελλάδα 
• Οι φίλοι των γονιών σου; 
• Από την Ελλάδα 
• Τι πιστεύεις ότι κάνει κάποιον να είναι Έλληνας; Ποια χαρακτηριστικά έχει; 
• Ότι γεννήθηκε στην Ελλάδα, μένει στην Ελλάδα και ότι τηρεί κάποιες παραδόσεις 

οι οποίες είναι ελληνικές 
• Δηλαδή κάποιος που δεν είναι Έλληνας, τι χαρακτηριστικά έχει; 
• Δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και τηρεί δικά του έθιμα και παραδόσεις 
• Δηλαδή κάποιο παιδί που δε γεννήθηκε στην Ελλάδα και ζει εδώ και σκέφτεται να 

ζήσει για πολλά χρόνια είναι Έλληνας; 
• Άμα ζήσει πολλά χρόνια και συνηθίσει, θα γίνει Έλληνας 
• Τι θα τον κάνει να γίνει Έλληνας; 
• Η καθημερινή ζωή και ότι θα μένει στην Ελλάδα 
• Αν ήθελα να μου γράψεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου, για να σε γνωρίσω τι 

πράγματα θα έγραφες; Τι νομίζεις θα ήταν σημαντικό να πεις για τον εαυτό σου; 
• Το όνομά μου, πόσο χρονών είμαι, τα χαρακτηριστικά μου: το χρώμα των μαλλιών 

μου, ποια είναι τα χόμπι μου, ποια μαθήματα μου αρέσουν και ποια δε μου 
αρέσουν, εμ και αυτά. 

 
 
ΧΑΧΕ21 
Β’ Γυμνασίου: κορίτσι 
Καταγωγή: Αλβανία 
 
• Είσαι λοιπόν στη Β’ γυμνασίου 
• Ναι  
• Και πού έχεις γεννηθεί; 
• Έχω γεννηθεί στην Αλβανία, αλλά ήρθα εδώ 4 χρονών 
• Γιατί ήρθατε στην Ελλάδα με τους γονείς σου; 
• Κυρίως για λόγους οικονομικούς (..) γιατί εντάξει, παρόλο που οι γονείς μου 

σπουδάσανε οικονομολόγοι και αυτά, έγινε τότε μία, πώς να το πω τώρα, κοινωνική 
διαταραχή γιατί επανήλθε η δημοκρατία και το καθεστώς πού ήταν πριν έπεσε κατά 
κάποιο τρόπο 

• Και είχαν δυσκολίες; 
• Ναι 
• Ξέρεις αρκετά πράγματα για τη χώρα των γονιών σου, ε; 
• Βασικά διαβάζω από εγκυκλοπαίδειες κυρίως και καμιά φορά ακούω συζητήσεις, 

έτσι 
• Μιλάς και τις δύο γλώσσες; 
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• Όχι, βασικά επειδή έχω συνέχεια φροντιστήρια και στο σπίτι συνέχεια διαβάζω, δεν 
έτυχε να μάθω αλβανικά, είναι λίγο δύσκολο γενικά να μιλήσω αλβανικά 

• Πηγαίνεις καθόλου στην Αλβανία; 
• Ναι πηγαίνω συνήθως στις γιορτές 
• Έχεις συγγενείς εκεί; 
• Ναι, είναι κυρίως οι παππούδες μου, έχω μερικούς θείους εκεί πέρα, ξαδέρφια 
• Εκεί όταν συναντιέστε, τι μιλάτε; Πώς συνεννοείστε; 
• Ε, δεν συνεννοούμαστε, βασικά συνήθως είναι και οι γονείς μου κοντά, οπότε το 

μεταφράζουνε κάπως 
• Οπότε να υποθέσω ότι με τους γονείς σου στο σπίτι ελληνικά μιλάτε; 
• Ναι 
• Έχεις αδέρφια; 
• Έχω ένα μικρότερο  
• Στους άλλους, τυχαίνει να μιλάς για τη χώρα των γονιών σου ή νιώθεις ότι είναι 

καλύτερα όχι; 
• Όχι, δεν είναι εκεί το θέμα. Καμιά φορά σε διάφορες παρέες κι αυτά, μπορεί να 

τύχει, κάποιο τέτοιο θέμα, οπότε ναι 
• Την Αλβανία την ξέρεις, την έχεις δει, ή μόνο την περιοχή που είναι οι συγγενείς 

σου; 
• Όχι, βασικά όταν πηγαίνουμε εκεί και καθόμαστε κάποιες μέρες, φροντίζουμε για 

να πηγαίνουμε και σε άλλα μέρη, οπότε και από χάρτες που βλέπω, εντάξει ξέρω 
κάποια πράγματα 

• Πώς τα πας στο σχολείο; 
• Καλά  
• Έχεις κάποιο αγαπημένο μάθημα; 
• Όχι 
• Χειρότερο; 
• Χειρότερο, όχι πάλι 
• Πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου μετά από κάποια χρόνια; 
• Ε, δεν ξέρω. Ίσως με κάποια δουλειά, ίσως ακόμα να σπουδάζω, αυτά 
• Τι θα ήθελες να σπουδάσεις; 
• Δεν έχω σκεφτεί ακόμα. Βασικά το μόνο που φρικάρει τους γονείς μου είναι η 

αεροπορία 
• Πού φαντάζεσαι να δουλεύεις; Εδώ, ή στην Αλβανία; 
• Εδώ, εντάξει (..) ούτε εδώ βασικά ούτε στην Αλβανία (..) δεν ξέρω ίσως σε μια 

άλλη χώρα στο εξωτερικό 
• Αν σου έλεγα να βάλεις ένα βαθμό από το 1 ως το 20 για το πόσο καλά μιλάς 

ελληνικά, τι θα έβαζες; 
• 25 
• Αλβανικά 
• Μείον 25 
• Οι φίλοι σου εδώ στο σχολείο, από πού είναι; 
• Βασικά εδώ στο σχολείο μας δεν είναι πολλά τα παιδιά που είναι από άλλες χώρες, 

οπότε αναγκαστικά όλοι κάνουν παρέα.  
• Εκτός τους σχολείου; 
• Δεν έχω φίλους ιδιαίτερα 
• Αν ήθελα να μου γράψεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου, για να σε γνωρίσω τι 

πράγματα θα έγραφες; Τι νομίζεις θα ήταν σημαντικό να πεις για τον εαυτό σου; 
• Ε, ότι συνήθως, δε με πειράζει ο βαθμός ιδιαίτερα εδώ στο σχολείο,  με νοιάζει 

απλά να μάθω πέντε πράγματα, ε, μ’ αρέσει όταν υπάρχει αρμονία μες την τάξη, 
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επίσης μ’ αρέσει όταν τα παιδιά συνεργάζονται μεταξύ τους πολύ, τώρα 
ανταγωνισμός κι αυτά όχι πολύ. Ότι είμαι ήσυχος άνθρωπος, κι αυτά  

• Αν σου έλεγα τώρα να τι νιώθεις ότι είσαι; 
• Θα ‘λεγα περισσότερο Ελληνίδα γιατί μένω πάρα πολλά χρόνια, οπότε την Αλβανία 

τη βλέπω λίγο ως διακοπές κυρίως 
• Αν έβαζες κάποιο βαθμό όπως πριν; 
• Θα ‘λεγα 10 με 10 
• Πώς είναι δηλαδή να είναι κάποιος Έλληνας και πως Αλβανός; 
• Ε, δε νομίζω ότι υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές γιατί όλοι άνθρωποι είναι, οπότε δεν 

υπάρχουν διαφορές. Απλά είναι το θέμα πού ζεις, με ποια νοοτροπία έτσι 
μεγάλωσες, ποια ιστορία έμαθες  

• Η νοοτροπία δηλαδή; 
• Δεν έχουνε ιδιαίτερες αποκλίσεις, θα έλεγα ότι ε,  έχει Βασικά είναι το τι 

μαθαίνουμε στο σχολείο. Αν μαθαίνουμε ότι, την ιστορία των Ελλήνων κι αυτά 
είναι το ότι μπαίνουμε στα πράγματα μέσα, λίγο περισσότερο ενώ κάτι άλλο το 
έχουνε, εντάξει βρε παιδί μου, λίγο πιο ακουστά και δεν το έχουνε ζήσει.  

 
 
ΨΕΕ22 
Β’ Γυμνασίου: Αγόρι 
Καταγωγή: Ελλάδα 
 
• Σε ποια τάξη είσαι; 
• Στη Β’ γυμνασίου 
• Έχεις κάποιο αγαπημένο μάθημα; 
• Κυρίως γυμναστική μ’ αρέσει αλλά από άλλα μαθήματα μ’ αρέσει η Γεωγραφία 
• Το χειρότερό σου μάθημα; 
• Αρχαία 
• Πού έχεις γεννηθεί εσύ; 
• Εδώ πέρα  
• Και οι γονείς σου; 
• Και αυτοί εδώ 
• Απ’ ότι έχω δει, εδώ στο σχολείο, υπάρχουν και κάποια παιδιά που είτε αυτά είτε οι 

γονείς τους έχουν γεννηθεί σε άλλες χώρες. Γιατί νομίζεις έχουν έρθει αυτά τα 
παιδιά; 

• Για καλύτερες συνθήκες ζωής 
• Τι εννοείς; 
• Ότι οι γονείς τους βρήκαν καινούργια εργασία ίσως, ε και πιστεύω ότι αυτούς εμείς 

πρέπει να τους δώσουμε βοήθεια, ε,  για να βρουν αυτό που ήρθανε 
• Ποια σχέση έχεις με αυτά τα παιδιά; 
• Ε, είναι το ίδιο με μας 
• Δεν πιστεύεις ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές; 
• Όχι, όχι. Όπως ένα παιδί είναι Έλληνας, έτσι και ένα παιδί από άλλη χώρα είναι 

ακριβώς το ίδιο 
• Δηλαδή αν δεις κάποιον στο δρόμο δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχωρίσεις από πού 

είναι; 
• Όχι, όχι, δε με νοιάζει 
• Αν ήθελα να μου γράψεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου, για να σε γνωρίσω τι 

πράγματα θα έγραφες; Τι νομίζεις θα ήταν σημαντικό να πεις για τον εαυτό σου; 
• Ε, τις αδυναμίες μου ως προς το μάθημα, ε τι χόμπυ έτσι αυτά 
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• Πιστεύεις ότι οι Έλληνες έχουν κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα άτομα 
από άλλες χώρες; 

• Όχι, όχι. Το μόνο που πιστεύω από άλλες χώρες είναι ότι μόνο η θρησκεία είναι 
διαφορετική, που στο χαρακτήρα ενός ανθρώπου δεν παίζει ρόλο 

• Ενώ η γλώσσα; 
• Α, ναι και η γλώσσα. Αλλά συνήθως αυτοί που έρχονται Ελλάδα μιλάνε τη γλώσσα, 

άρα δεν υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας 
• Εδώ στο σχολείο υπάρχουν παιδιά που συμπεριφέρονται άσχημα προς τα παιδιά 

που έρχονται από άλλες χώρες; 
• Υπάρχουνε. Δεν είναι αυτά τα παιδιά που έχουν πρόβλημα. Είναι συγκεκριμένα 

παιδιά λόγω του χαρακτήρα τους που έχουνε το πρόβλημα. Δεν το κάνουνε επειδή 
είναι από άλλες χώρας. Είναι φιλικές οι σχέσεις με τα παιδιά από άλλες χώρες 
γενικά. Απλά είναι κάποια παιδιά εδώ στο σχολείο που είναι ενοχλητικά λόγω του 
χαρακτήρα τους 

• Πιστεύεις ότι τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες είναι καλοί στα μαθήματα ή 
μήπως έχουν κάποια προβλήματα; 

• Συγκεκριμένα, κάποιοι είναι και καλύτεροι από μας. Από το άτομο πάντα εξαρτάται 
και όχι από τη χώρα που προέρχεται.  

 
 
ΧΕΕ23 
Β’ Γυμνασίου: κορίτσι 
Καταγωγή: Ελλάδα 
 
• Σε ποια τάξη είσαι; 
• Β’ γυμνασίου 
• Πώς τα πας στα μαθήματα; 
• Καλά 
• Έχεις κάποιο αγαπημένο μάθημα; 
• Τα μαθηματικά μ’ αρέσουνε και η φυσική 
• Γιατί; 
• Δεν ξέρω, τα βρίσκω πιο διασκεδαστικά 
• Κάποιο μάθημα που να σε δυσκολεύει; 
• Η Φυσική με δυσκολεύει 
• Αλλά σ’ αρέσει παρ’ όλα αυτά 
• Ναι 
• Εδώ στο σχολείο σας, έχω δει ότι υπάρχουν και παιδιά από άλλες χώρες 
• Ναι 
• Ποια γνώμη έχεις γι’ αυτά τα παιδιά; 
• Εντάξει, μερικά παιδιά είναι καλά, μερικές φορές κάνουν και αταξίες, φωνάζουν, 

βρίζουν 
• Πιστεύεις ότι μόνο τα παιδιά που είναι από άλλες χώρες τα κάνουν αυτά; 
• Δε νομίζω και απ’ τη δικιά μας χώρα κάνουν τα ίδια πράγματα 
• Γιατί πιστεύεις αυτά τα παιδιά ήρθαν στην Ελλάδα; 
• Για καλύτερες συνθήκες ζωής 
• Τι εννοείς καλύτερες συνθήκες ζωής; 
• Ε, οι γονείς τους να βρουν πιο εύκολα δουλειά, είναι πιο καλή η εκπαίδευση, η 

μόρφωση 
•  Πιστεύεις ότι αυτά τα παιδιά μιλούν καλά τα ελληνικά; 
• Ε, ναι, αυτά που έχουν γεννηθεί εδώ στην Ελλάδα, ναι, μια χαρά 
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• Στα μαθήματα τα πάνε καλά; 
• Συνήθως δεν είναι τόσο καλοί, αλλά σε μας, για παράδειγμα στη δική μου τάξη, 

είναι μια πάρα πολύ καλή μαθήτρια 
• Πιστεύεις ότι έχουν διαφορές από τους Έλληνες; 
• Δεν ξέρω, όχι. Πιστεύω ότι ίδιοι (..) εντάξει, αν έχουν Έλληνες φίλους, αν είναι και 

οι γονείς τους που έχουν συνηθίσει να ζουν εδώ στην Ελλάδα, πιστεύω δεν έχουν 
καμία διαφορά 

• Δηλαδή άμα δεις κάποιον στο δρόμο δε θα ξεχωρίσεις αν είναι από Ελλάδα ή από 
άλλη χώρα 

• Ε, στο πρόσωπο μπορεί να το καταλάβω, δεν ξέρω.  
• Έτυχε εδώ στο σχολείο να δεις να υπάρχουν κάποια προβλήματα; 
• Ναι, αυτά τα παιδιά είναι πιο ζωηρά από τα άλλα, κάνουν πιο πολλή φασαρία και 

μες την τάξη και έξω 
• Τα παιδιά που είναι απ’ την Ελλάδα πιστεύεις ότι συμπεριφέρονται διαφορετικά σ’ 

αυτά τα παιδιά; 
• Ε, ναι συμπεριφέρονται. Δεν τους δίνουν σημασία, τους βρίζουν, τους λένε για τη 

χώρα τους 
• Πιστεύεις ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι Έλληνες έστω κι αν έχουν γεννηθεί εδώ; 
• Όχι πιστεύω ότι είναι Έλληνες. Έχουν γεννηθεί, ζουν εδώ, πάνε σε ελληνικά 

σχολεία 
• Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από μερικά χρόνια; 
• Θα ‘θελα να σπουδάσω δημοσιογραφία 
•  Αν ήθελα να μου γράψεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου, για να σε γνωρίσω τι 

πράγματα θα έγραφες; Τι νομίζεις θα ήταν σημαντικό να πεις για τον εαυτό σου; 
• Ε, θα (..) είμαι λίγο αυταρχική, εμπιστεύομαι τους άλλους πολύ εύκολα, ε, και οι 

άλλοι με πιστεύουν βέβαια, αυτά.  
 
ΨΑΧΕ24 
Β’ γυμνασίου: αγόρι 
Καταγωγή: Αλβανία 
 
• Σε ποια τάξη είσαι; 
• Στη Β’ γυμνασίου 
• Πού έχεις γεννηθεί; 
• Αλβανία 
• Οι γονείς σου; 
• Και αυτοί 
• Πότε ήρθατε στην Ελλάδα; 
• Νομίζω το 1999 
• Πόσο χρονών ήσουν τότε; 
• Τριών χρονών 
• Είσαι εδώ δηλαδή απ’ το νηπιαγωγείο 
• Ναι, ναι 
• Γιατί ήρθατε στην Ελλάδα; 
• Ναι, ο μπαμπάς μου δούλευε στην Αλβανία έξω στο δρόμο με τα λεφτά που ήτανε 

ελληνικά λεφτά και τα χάλαγε σε αλβανικά και τους είπανε κλέφτες και φοβόταν ο 
μπαμπάς και ήρθε εδώ και στην αρχή (..) όταν πήρε τα χαρτιά μας πήρε και εμάς 

• Πώς νιώθεις που ζεις εδώ στην Ελλάδα; 
• Ε, το ίδιο, σαν να είμαι εκεί 
• Πηγαίνεις καθόλου στην Αλβανία; 
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• Ναι κάθε καλοκαίρι 
• Έχεις εκεί συγγενείς; 
• Έχω τη γιαγιά μου, απ’ το σόι του μπαμπά μου είναι όλοι εκεί. Απ’ το σόι της 

μαμάς μου είναι όλοι στην Ιταλία 
• Μιλάς και τις δύο γλώσσες; Και ελληνικά και αλβανικά; 
• Ναι. Μόνο που δεν ξέρω να γράφω πολύ αλβανικά 
• Μόνο να μιλάς; 
• Ναι 
• Οπότε συνεννοείσαι με τους συγγενείς σου όταν πηγαίνεις εκεί 
• Ναι, ναι 
• Με τους γονείς σου στο σπίτι ποια γλώσσα μιλάτε; 
• Ελληνικά  
• Έχεις αδέρφια; 
• Ναι, άλλον έναν, μικρότερο τρία χρόνια 
• Και με τον αδερφό σου μιλάτε ελληνικά; 
• Ναι 
• Αυτός ξέρει αλβανικά; 
• Ναι ξέρει. Γιατί όταν πάμε Αλβανία μιλάνε οι άλλοι και έμαθε 
• Στους άλλους μιλάς για τη χώρα των γονιών σου; 
• Δεν με έχουν ρωτήσει. Δεν έχω πρόβλημα 
• Έχεις κάποια προβλήματα εδώ στο σχολείο; 
• Όχι 
• Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα; 
• Το κενό  
• Το χειρότερο; 
• Αρχαία 
• Τι σκέφτεσαι να γίνεις όταν μεγαλώσεις; 
• Ε, θα ήθελα να γίνω αστυνόμος 
• Εδώ ή στην Αλβανία; 
• Μου αρέσεις και ιερέας 
• Εδώ ή στην Αλβανία 
• Εδώ 
• Γιατί; 
• Εδώ έχουνε λεφτά ενώ εκεί δεν έχουν 
• Οι φίλοι σου εδώ στο σχολείο από πού είναι; 
• Απ’ την Ελλάδα πιο πολύ. 
• Οι φίλοι των γονιών σου; 
• Οι φίλοι των γονιών μου όλοι Έλληνες 
• Ποια γλώσσα νιώθεις ότι μιλάς καλύτερα; 
• Τα ελληνικά 
• Αν έβαζες ένα βαθμό από το 1 ως το 20; 
• Ελληνικά 20 και αλβανικά 10 
• Αν σου έλεγα να μου πεις, τι νιώθεις εσύ ότι είσαι; 
• Δε μ’ αρέσει να είμαι Αλβανός 
• Γιατί; 
• Δεν ξέρω (..) ζω εδώ, και όσοι με ρωτάνε, τους λέω είμαι Αλβανός, αλλά δε μ’ 

αρέσει η Αλβανία 
• Γιατί δεν σ’ αρέσει; 
• Δεν (..) δεν νιώθω ίσως καθόλου Αλβανός 
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• Δηλαδή τι νιώθεις τελικά; Έλληνας ή Αλβανός; 
• Έχω γεννηθεί στην Αλβανία, αλλά μ’ αρέσει να είμαι Έλληνας 
• Αν σου έλεγα τώρα να βάλεις ένα βαθμό για το πόσο Έλληνας νιώθεις; 
• 20 
• Πόσο Αλβανός; 
• 0 
• Αλλά πριν είπες ότι είσαι Αλβανός, αλλά δεν σου αρέσει που είσαι 
• Ναι, δε μ’ αρέσει 
• Δηλαδή, τι είναι να είναι κάποιος Έλληνας που σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι και εσύ 

Έλληνας; 
• Δεν ξέρω, μ’ αρέσουν πιο πολύ οι Έλληνες 
• Τι έχουν οι Αλβανοί που σε κάνει να μην σου αρέσουν; 
• Πολλά και διάφορα 
• Δηλαδή; 
• Ε, η γλώσσα δε μου αρέσει 
• Επειδή σε δυσκολεύει, γι’ αυτό; 
• Όχι,  όπως ακούγεται και είναι δύσκολο να τη μάθεις. Δε μ’ αρέσουνε γενικά (..) δε 

μ’ αρέσει γενικά η Αλβανία. Προτιμώ την Ελλάδα 
• Γιατί προτιμάς την Ελλάδα; 
• Για πολλά 
• Όπως; 
• Όπως έχει θάλασσα, έχει νησιά, υπάρχουνε πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις 
• Αν ήθελα να μου γράψεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου, για να σε γνωρίσω τι 

πράγματα θα έγραφες; Τι νομίζεις θα ήταν σημαντικό να πεις για τον εαυτό σου; 
• Πώς είμαι Αλβανός, αλλά μ’ αρέσει η Ελλάδα, ε,  εδώ μ΄ αρέσει να είμαι στην 

Ελλάδα ενώ στην Αλβανία πάω για διακοπές σε ένα σπίτι που έχουμε σε μια πόλη.  
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Προς 
(Στοιχεία ανάλογα με τον παραλήπτη) 
 

Πάτρα, (Ημερομηνία) 2008 
 

Αγαπητέ κύριε/κυρία (όνομα παραλήπτη), 
 
μετά την τηλεφωνική μας συνομιλία, σας στέλνουμε τα ερωτηματολόγια τα οποία 
συμφωνήσαμε. 
 
Συγκεκριμένα,  στέλνουμε: 

1. (ανάλογος αριθμός) ερωτηματολόγια τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν από μαθητές 
της (αναφέρονται οι τάξεις) με Έλληνες γονείς και  

2. (αριθμός) τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν μαθητές (τάξεις) με γονείς από άλλες 
χώρες (το ερωτηματολόγιο αυτό θα το συμπληρώσουν παιδιά με γονείς από άλλες 
χώρες έστω και αν τα ίδια τα παιδιά έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα). 

 
Σημαντικό είναι να τονισθεί η αναγκαιότητα της συνεργασίας των εκπαιδευτικών των τάξεων, 
καθώς καλούνται να συμπληρώσουν το Μέρος Γ’ του κάθε ερωτηματολογίου. Μαζί με τα 
ερωτηματολόγια σας επισυνάπτουμε  και συγκεκριμένες οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς, 
αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωσής τους. 
 
Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, παρακαλώ να μας τα στείλετε με courier στην πιο κάτω 
διεύθυνση, με δική μας χρέωση:                         

 
Παντελής Γεωργογιάννης 

Καθηγητής 
Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΤΔΕ 

Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
Οδός Αρχιμήδους- Κτίριο 7 

26110 – Πάτρα 
 

Θα θέλαμε εκ των προτέρων να σας ευχαριστήσουμε για τη βοήθεια και τη συνεργασία σας.  
 
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας . 
 

 
Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
 
 
Παντελής Γεωργογιάννης Κυπριανού Δέσπω 

 

 
Καθηγητής                                                                                       Υποψήφια διδάκτωρ 
ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών                                                          ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών 
 

http://www.kedek.gr/
http://www.inarta.gr/
http://www.georgogiannis.com/
mailto:gpant@otenet.gr
mailto:georgog@upatras.gr
http://www.kedek.gr/
http://www.inarta.gr/
http://www.georgogiannis.com/
mailto:gpant@otenet.gr
mailto:georgog@upatras.gr
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Θέμα: Διεξαγωγή έρευνας με θέμα: «Υποκειμενικότητα και υποκειμενοποίηση ως 
αποτέλεσμα διαμεσολαβητικών διαδικασιών. Μια ερευνητική προσέγγιση σε Έλληνες και 
μαθητές και σε μαθητές πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων». 
 

Πάτρα, (Ημερομηνία) 2008 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
 Η παρούσα έρευνα, αναφέρεται σε Έλληνες μαθητές και μαθητές πολιτισμικά 
διαφορετικών ομάδων, Ε΄, Στ΄ τάξεων του δημοτικού σχολείου και της Α΄, Β΄ τάξης του 
Γυμνασίου.  
 
 Υπάρχουν δύο ερωτηματολόγια, τα οποία απευθύνονται: 
1. Το Ερωτηματολόγιο 1 στους μαθητές με Έλληνες γονείς 
2. Το Ερωτηματολόγιο 2 στους μαθητές από άλλες χώρες (θεωρούνται οι μαθητές των 

οποίων οι γονείς κατάγονται από άλλες χώρες έστω κι αν τα παιδιά γεννήθηκαν στην 
Ελλάδα) 

 
 Το κάθε ερωτηματολόγιο, αποτελείται από τέσσερα  μέρη: 
1. Δημογραφικά στοιχεία 
2. Μέρος Α’, το οποίο αποτελείται από κοινές ερωτήσεις για Έλληνες μαθητές και μαθητές 

από πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 
3.  Μέρος Β’, το οποίο περιέχει διαφορετικές ερωτήσεις για Έλληνες μαθητές και μαθητές 

πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων 
4. Μέρος Γ’, το οποίο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό της τάξης. 
 

Με το μέρος Γ’ ζητείται και η δική σας συμμετοχή ως εκπαιδευτικού της τάξης. 
Συγκεκριμένα, θα θέλαμε για τον κάθε μαθητή: 
1. να σημειωθεί μια βαθμολογία σε δεκαβάθμια κλίμακα για τα μαθήματα  

• της Γλώσσας και  
• των Μαθηματικών  

2. να συμπληρώσετε το κατάλληλο σχόλιο για τη συμπεριφορά του κάθε μαθητή  
3. να συμπληρώσετε το κατάλληλο σχόλιο για τη γενικότερη προσαρμογή του μαθητή στο 

σχολείο. 
 

Η συμμετοχή σας στην ερευνητική μας προσπάθεια θα συμβάλει σημαντικά στην 
επιτυχή υλοποίησή της και στην εξαγωγή ολοκληρωμένων συμπερασμάτων. 
 Είμαστε στη διάθεσή σας για παροχή οποιασδήποτε επιπρόσθετης πληροφορίας ή 
διευκρίνισης.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 
Με εκτίμηση,  
Κυπριανού Δέσπω     Γεωργογιάννης Παντελής 
 
Υποψήφια διδάκτωρ      Καθηγητής  
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών   Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών 
 

http://www.kedek.gr/
http://www.inarta.gr/
http://www.georgogiannis.com/
mailto:gpant@otenet.gr
mailto:georgog@upatras.gr
http://www.kedek.gr/
http://www.inarta.gr/
http://www.georgogiannis.com/
mailto:gpant@otenet.gr
mailto:georgog@upatras.gr
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Προς 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου 
1434 
Λευκωσία 

Πάτρα, 5 Μαρτίου 2008 
 
Θέμα: Άδεια χορήγησης ερωτηματολογίων 
 
Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής, στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα: «Υποκειμενικότητα και 
υποκειμενοποίηση ως αποτέλεσμα διαμεσολαβητικών διαδικασιών. Μια ερευνητική προσέγγιση 
σε Έλληνες μαθητές και σε μαθητές πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων». 
 
Η έρευνα αφορά τη διερεύνηση των διαμεσολαβήσεων που επισυμβαίνουν στη διαμόρφωση 
της υποκειμενικότητας των ατόμων σε μια νέα χώρα υποδοχής υπό συνθήκες μετανάστευσης.  
 
Το δείγμα της έρευνας θα αποτελέσουν παιδιά της Ε’ και Στ΄ δημοτικού, σχολείων της Ελλάδας 
και της Κύπρου. Την ομάδα έρευνας θα αποτελέσουν οι μαθητές που προέρχονται από άλλες 
χώρες και την ομάδα σύγκρισης οι Ελληνοκύπριοι μαθητές.  
 
Έχουν συνταχθεί  δύο ερωτηματολόγια, τα οποία απευθύνονται: 
3. Το Ερωτηματολόγιο 1 στους μαθητές με Ελληνοκύπριους γονείς 
4. Το Ερωτηματολόγιο 2 στους μαθητές από άλλες χώρες (θεωρούνται οι μαθητές των οποίων 

οι γονείς κατάγονται από άλλες χώρες έστω κι αν τα παιδιά γεννήθηκαν στην Κύπρο) 
 
Το κάθε ερωτηματολόγιο, αποτελείται από τέσσερα  μέρη: 
5. Τα δημογραφικά στοιχεία των μαθητών  
6. Το Μέρος Α’, το οποίο αποτελείται από κοινές ερωτήσεις για Ελληνοκύπριους μαθητές και  

μαθητές από άλλες χώρες, 
7. Μέρος Β’, το οποίο περιέχει διαφορετικές ερωτήσεις για Έλληνες μαθητές και  μαθητές 

από άλλες χώρες, και  
8. Μέρος Γ’, το οποίο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος θα πρέπει να 

σημειώσει ένα ενδεικτικό βαθμό επίδοσης του κάθε μαθητή στα Ελληνικά και στα 
Μαθηματικά καθώς και να συμπληρώσουν τις διαβαθμίσεις σχετικά με τη συμπεριφορά του 
μαθητή καθώς και τη γενικότερη προσαρμογή του στο σχολείο. 

 
 
Οι γενικότεροι στόχοι της έρευνας είναι: 

1. Διερεύνηση των  διαμεσολαβήσεων που διαμορφώνουν την υποκειμενικότητα των 
παιδιών που αλλάζουν χώρα διαμονής και πολιτισμικό πλαίσιο. 

2. Σύγκριση των αποτελεσμάτων Ελλάδας και Κύπρου 

 

http://www.kedek.gr/
http://www.inarta.gr/
http://www.georgogiannis.com/
mailto:gpant@otenet.gr
mailto:georgog@upatras.gr
http://www.kedek.gr/
http://www.inarta.gr/
http://www.georgogiannis.com/
mailto:gpant@otenet.gr
mailto:georgog@upatras.gr
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3. Διερεύνηση των υποκειμενικών αναγκών μάθησης των παιδιών που αλλάζουν χώρα 
διαμονής ώστε να γίνουν προτάσεις για την κατάρτιση κατάλληλων γι’ αυτά 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και αντίστοιχα και στην Κύπρο. 

 
Με την παρούσα επιστολή επισυνάπτονται τα δύο ερωτηματολόγια ώστε να γίνει δυνατή η 
έγκρισή τους για τη διεξαγωγή της έρευνας σε σχολεία της Κύπρου. 
 
 
Με τιμή,  
 
 
 
Δέσπω Κυπριανού                                                           Παντελής Γεωργογιάννης 
 
 
Δασκάλα (Αρ. Φακ. 13766), 
υποψήφια διδάκτωρ                                                          Καθηγητής 
ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών                                          ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών 
(Υπότροφος ΙΚΥ στον τομέα                                           (Επιβλέπων καθηγητής) 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) 
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