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Η εργασία αυτή έχει θέμα τις μορφές ρατσισμού και εντάσσεται στα πλαίσια 
του μαθήματος της Τεχνολογίας της Γ` Γυμνασίου υπό την επίβλεψη και 
καθοδήγηση της καθηγήτριας της Τεχνολογίας κ. Αναστασιάδου Μερόπης. 

 Στην Εισαγωγή περιλαμβάνεται η παρουσίαση του προβλήματος, η 
οριοθέτηση, οι μεταβλητές, το ερωτηματολόγιο, η υπόθεση της έρευνας, η 
μεθοδολογία της,  ο σκοπός της, η παρουσίαση των κοινωνικών της αναγκών, 
οι παράγοντες που δεν επιρρεάζουν τα αποτελέσματά της και τα όριά της.  

Το Θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει την ιστορική αναδρομή της έρευνας, 
δηλαδή την πορεία της από το παρελθόν μέχρι και σήμερα και τους ορισμούς 
που θα χρησιμοποιηθούν.  

Το Ερευνητικό μέρος περιλαμβάνει τον πίνακα των παρατηρήσεών μου και 
την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

2. Πρόλογος 



                              3. Περίληψη 

Η έρευνα αυτή έχει ως θέμα τις μορφές ρατσισμού και 
πραγματοποιήθηκε το 2021. Τα αποτελέσματά της προέκυψαν από 
άτομα όλων των ηλικιών καθώς ο ρατσισμός είναι ένα φαινόμενο που 
αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες. 



                                   4. Εισαγωγή      

4.1. Παρουσίαση του Προβλήματος 

Η έρευνα αυτή έχει ως θέμα τις μορφές ρατσισμού στον κόσμο. Ο ρατσισμός ως 
έννοια είναι η αντίληψη που θεωρεί ορισμένες ομάδες ή εθνότητες εκ φύσεως 
ανώτερες από άλλες, γεγονός που μεταφράζεται σε δικαιοδοσία και δικαιολόγηση 
της κυριαρχίας των μεν στις δε.  Βασίζεται στην πλάνη ότι υπάρχουν βιολογικοί 
λόγοι που δικαιολογούν τις διακρίσεις μεταξύ φυλετικών ομάδων. Οι ρατσιστικές 
θεωρίες δε διαθέτουν επιστημονική θεμελίωση, αν και οι ρατσιστές πιστεύουν, 
δίχως αποδεικτικά στοιχεία, το αντίθετο. 

4.α. Οριοθέτηση 

Στην έρευνα ερευνήθηκαν οι αντιδράσεις των θυμάτων του ρατσισμού, οι ρίζες του 
ρατσισμού, δηλαδή οι λόγοι ο οποίοι υπάρχει ο ρατσισμός και τα αποτελέσματα του 
ερωτηματολογίου για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. 



4.1.β. Μεταβλητές 

Η έρευνα αυτή εξαρτάται από άλλες πιο ειδικευμένες πάνω στο θέμα έρευνες και από τα 
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου.  

4.1.γ. Ερωτηματολόγιο 

Θέμα: Μορφές ρατσισμού 

1. Φύλο: 

α) θηλυκό     β) αρσενικό 

2. Ηλικία: 

α) 13-15        β) 15-20         γ) 20 και άνω 

3. Έχετε υπάρξει ποτέ θύμα ρατσισμού; 

α) ναι             β) όχι 

4. Έχετε υπάρξει μάρτυρας σε κάποιο επισόδειο ρατσιστικής συμπεριφοράς; 

α) ναι             β) όχι              γ) μπορεί 

5. Προσπάθησες να επέμβεις ή να το αποτρέψεις από το να συμβεί; 

α) ναι             β) όχι 

6. Ποιο είδος ρατσισμού έχετε βιώσει/συναντήσει; 

α) φυλετικός  β) θρησκευτικός   γ) εθνικός   δ) κοινωνικός ε) ρατσιμός κατά του γυναικείου φύλου 

 

 

 



4.2. Υπόθεση της  έρευνας 

 Εκτιμώ ότι από την έρευνά μου θα προκύψει το αποτέλεσμα ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό των ανθρώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας, θα έχουν υποστεί κάποια μορφή 
ρατσισμού (φυλετικός ρατσισμός, κοινωνικός ρατσισμός κλπ.). Συμπεραίνοντας 
ότι οι άνθρωποι κρίνουν τους άλλους μόνο από την εξωτερική τους εμφάνηση 
βγάζοντας γρήγορα και λανθασμένα συμπεράσματα. 

4.3. Μεθοδολογία της έρευνας 

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για να ελεγθεί η ορθότητα της έρευνας είναι 
η εξής: Τα ερωτηματολόγια που θα χρησιμοποιηθούν θα εχουν απαντήσεις 
κλειστού τύπου και θα απαντηθούν ανώνυμα έτσι ώστε να μην υπάρχει δισταγμός 
για την ειλικρινή απάντηση των ερωτήσεων από τους ερωτηθέντες. 

4.4. Σκοπός της έρευνας 

Ο σκοπός της έρευνας είναι να κινητοποιηθεί όλο και περισσότερος κόσμος κατά 
του ρατσισμού αλλά και να αποτρέψουμε τον κόσμο από το να σκέφτεται και να 
φέρεται ρατσιστικά. 

 



Αρχικά θέλησα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα διότι έχω υπάρξει μάρτυρας κάποιου 
τέτοιου συμβάντος αρκετές φορές και θεωρώ ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι 
ανεπίτρεπτες εν έτη 2021.Η έρευνά μου είναι πειραματική και στόχος μου είναι η 
ενημέρωση του κόσμου για το τι είναι πραγματικά ο ρατσισμός και πώς τον 
βιώνουν τα θύματά του. Μέσω της έρευνάς μου θέλω να δώσω απάντηση στο εξής 
ερώτημα: Πού βασίζουν οι ρατσιστες τις απόψεις τους και πού βασίζεται αυτός ο 
φανατισμός να επιβάλλουν τις απόψεις τους στους άλλους; 

4.5. Παράγοντες που δεν επιρρεάζουν τα αποτελέσματά της 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν θα επιρρεαστούν από την διάρκεια της έρευνας ή 
την αλλαγή της θερμοκρασίας στον χώρο του εργαστηρίου κατά την διάρκεια της 
έρευνας. 

4.6. Τα όρια της έρευνας 

Τα όρια της έρευνας περιορίζονται στον αριθμό επαναλήψεων των πειραμάτων, την 
επίδραση προηγούμενων ερευνών πάνω σε αυτό το θέμα  και τον τρόπο ανάλυσης 
των αποτελεσμάτων. 



Ο ρατσισμός υπήρχε έντονα από την αρχαιότητα και συνεχίζει να 
υπάρχει μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, πλέον ο κόσμος έχει 
ευαιστητοποιηθεί πάνω σε αυτό το θέμα και έχει μάθει να αγαπά την 
διαφορετικότητα. Σύμφωνα με πηγές, παλαιότερα πιο έντονος ήταν ο 
κοινωνικός ρατσισμός σε βάρος των γυναικών. Σύμφωνα με τα τότε 
στερεότυπα, ο ρόλος της γυναίκας ήταν να παραμένει στο σπίτι, χωρίς 
να έχει κάποια στοιχειώδη εκπαίδευεση, και να φροντίζει τα παιδιά και 
τον άνδρα της. Σήμερα, οι γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες 
και ίσα δικαιώματα. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές γυναίκες σε ηγετικές 
θέσεις, ενώ παλιότερα αυτό δεν επιτρεπόταν. Ακόμη, παλιότερα οι 
μετανάστες ή οι πρόσφυγες είχαν παρόμοια αντιμετώπηση με τις 
γυναίκες. Δεν είχαν δικαίωμα στην εξουσία και οι ντόπιοι τους 
αντιμετώπιζαν με ξενοφοβία με επιφυλακτικότητα. Αυτή είναι άλλη μια 
μορφή ρατσισμού καθώς οι άνθρωποι ακολουθούσαν στερεότυπα 
αγνοώντας την πραγματικότητα. 



5. Θεωρητικό μέρος 

5.1. Ιστορική αναδρομή-Γενικά στοιχεία 

Ο ρατσισμός είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο εκφράζει μίσος, έχθρα 
και αποστροφή από μια ομάδα ανθρώπων. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε 
διάφορα στερεότυπα σε βάρος αυτών των ανθρώπων ή σε λανθασμένα 
συμπεράσματα. Οι ρατσιστές τείνουν να επιμένουν ότι η προσωπική τους 
άποψη είναι η επικρατούσα χωρίς όμως να τη βασίζουν σε κάποιο 
επιστημονικό εύρημα ή γενικά σε κάποια επιστημονική έρευνα. Ακόμη, 
τείνουν να φανατίζονται με την γνώμη τους αρνούμενοι να δεχτούν ή να 
ακούσουν κάποια άλλη άποψη πάνω στο θέμα. Το πρόβλημα όμως ξεκινά 
όταν μειώνουν τους ανθρώπους αυτής της κοινωνικής ομάδας για τον λόγο 
ότι ανήκουν σε αυτή. Διότι με αυτό τον τρόπο το μόνο που κάνουν έιναι να 
τους ρίχνουν την ψυχολογία και να τους κάνουν να νιώσουν άσχημα για τον 
εαυτό τους. 



Όπως μας υποδεικνύουν αρκετές επιστημονικές έρευνες τα παιδιά δεν 
παρουσιάζουν κάποια ρατσιστική συμπεριφορά από μικρή ηλικία αλλά 
ακολουθούν τα πρότυπα και τα παραδείγματα που παίρνουν από τους 
μεγάλους. Γι’αυτό είναι σημαντικό να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους 
ώστε να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος 
για όλους. Συνοψίζοντας, παλαιότερα ο ρατσισμός ήταν ένα πολύ συχνό 
και έντονο φαινόμενο. Ωστόσο, σήμερα με μεγάλες προσπάθειες έχουμε 
καταφέρει να μειώσουμε τον ρατσισμό σε σημαντικό επίπεδο 
εστιάζοντας σε αυτά που μας ενώνουν και όχι σε αυτά που μας 
χωρίζουν.  

 



5.2. Ορισμός των εννοιών που θα χρησιμοποιηθούν  

Ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους, αλλά 
διαχωρίζονται σε ανώτερους και κατώτερους, διακρινόμενοι είτε από το χρώμα του 
δέρματος, την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, είτε από τον σεξουαλικό προσανατολισμό 
κτλ. Το πιο συνηθισμένο είδος ρατσισμού, και αυτό που έχει δώσει την αρχική ονομασία 
στη λέξη, ράτσα (ράτσα=φυλή), είναι ο φυλετικός ρατσισμός.  

Προκατάληψη είναι η πεποίθηση εκείνη που δεν στηρίζεται σε λογική επιχειρηματολογία 
προς την οποία μάλιστα και αντιπαρατίθεται ανυποχώρητα. Υπολαμβάνεται ως μια γνώμη ή 
ένα σύνολο γνωμών ή ακόμα και ως ολόκληρη θεωρία η οποία έχει σχηματισθεί κατά έναν 
μη επιστημονικό τρόπο κοινώς αποδεκτό, αλλά και μια τοποθέτηση που περιλαμβάνει 
συναισθήματα όπως η περιφρόνηση και η απέχθεια. Δεν πρόκειται για άποψη γιατί κάθε 
άποψη δεν μπορεί να θεωρηθεί εσφαλμένη αλλά για στέρεα πεποίθηση. 

Στερεότυπο είναι η υπεργενικευμένη πεποίθηση σχετικά με μια κατηγορία ανθρώπων. 

Είναι η προσδοκία ότι ο άνθρωπος που ανήκει σε μια ιδιαίτερη ομάδα έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά της ομάδας στην οποία ανήκει. Παραδείγματα στερεότυπων πεποιθήσεων 
είναι ότι «οι πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι», «οι γυναίκες είναι συναισθηματικές», 
«αλλοδαποί είναι εγκληματίες», κτλ. Ο τύπος της προσδοκίας μπορεί να ποικίλει: μπορεί να 
είναι για παράδειγμα μια προσδοκία σχετικά με τη προσωπικότητα, τις προτιμήσεις ή τις 
ικανότητες ενός ανθρώπου. 

Ξενοφοβία (από το "ξένος" + "φόβος") είναι η έντονη αντιπάθεια ή επιφυλακτικότητα 
απέναντι σε κάποιον που δεν έχει την ίδια εθνική ταυτότητα. 

 

 



5.3. Εποπτικό Υλικό 

Στο δίπλα σχήμα φαίνεται η εξέληξη 
του ρατσισμού ανά δεκαετία στην 
Ελλάδα. Το 1991 στην Ελλάδα 
παρατηρείται σημαντική ρατσιστική 
συμπεριφορά καθώς οι άνθρωποι 
συνήθιζαν να σκέφτονται 
οπιστοδρομικά. Το 2001 σημειώνεται 
μια πρόοδος αλλά το 2011 με τον 
ερχομό των μεταναστών και των 
προσφύγων οι Έλληνες ανέπτυξαν 
ξενοφοβία και άρχισαν να τους 
συμπεριφέρονται με εχθρότητα. 
Ωστόσο, το 2021 ο ρατσισμός στην 
Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, 
έχει μειωθεί κατά πολύ, πράγμα που 
μας δίνει ελπίδες για να σταματήσει η 
ύπαρξή του. 
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Στην εικόνα παρουσιάζονται δύο 
παιδιά διαφορετικού χρώματος τα 
οποία φαίνεται να έχουν αναπτύξει 
κάποιου είδους φιλία διότι όπως 
προανέφερα, τα παιδιά δεν 
γεννιούνται ρατσιστές αλλά γίνονται 
μέσα από τις επιρροές που δέχονται 
από το περιβάλλον τους. Ακόμη, αυτή 
η εικόνα έχει ένα βαθύ νόημα διότι 
δείχνει ότι αυτά τα δύο παιδιά δεν 
έχουν κάτι να χωρίσουν και δεν 
επιρρεάζονται από τις ιδέες του 
φυλετικού ρατσισμού. 



                6. Ερευνητικό Μέρος 

6.1. Εκτέλεση του πειράματος 

Για την διεξαγωγή των μετρήσεων της έρευνας άντλησα πληροφορίες 
από σχετικές πηγές αλλά και από τις απαντήσεις που δώθηκαν στο 
ερωτηματολόγιο από τους ερωτηθέντες. Στη συνέχεια, με την έρευνα 
που έκανα έβγαλα κάποια συμπεράσματα και τα σύγκρινα με 
συμπεράσματα άλλων ερευνών πάνω σε αυτό το θέμα ώστε να έχω μια 
πλήρης εικόνα. 

 

 



 
                 6.2. Πίνακας παρατηρήσεων 

 
Θέμα:Μορφές Ρατσισμού 

 Σύνολο 80 άτομα 

Αγόρια 35 

Κορίτσια 45 

Αγόρια 13-15 18 

Αγόρια 15-20 10 

Αγόρια 20 και άνω 7 

Κορίτσια 13-15 16 

Κορίτσια 15-20 20 

Κορίτσια 20 και άνω 9 



Αναλογία Κοριτσιών Αγοριών (σύνολο 80 άτομα) 

Σύνολο ατόμων 

Αγόρια Κορίτσια 



Αναλογία ηλικιών αγοριών (Σύνολο 35) 

13-15 15-20 20 και άνω 

Αναλογία ηλικιών κοριτσιών (Σύνολο 45) 

13-15 15-20 20 και άνω 



Ερώτηση 1. : Έχετε υπάρξει ποτέ θύμα ρατσισμού; 

                          Ναι                           Όχι 

Αγόρια 13-15                            6                           12 

Αγόρια 15-20                            4                           6 

Αγόρια 20 και άνω                            4                           3 

Κορίτσια 13-15                            9                           7 

Κορίτσια 15-20                           12                              8 

Κορίτσια 20 και άνω                            7                           2 



Ερώτηση 2. : Έχετε υπάρξει μάρτυρας σε κάποιο επισόδειο 
ρατσιστικής συμπεριφοράς; 

                    ναι                       όχι                μπορεί 

Αγόρια 13-15                      4                       6                     8 

Αγόρια 15-20                      3                       2                     5 

Αγόρια 20 και άνω                      2                        1                     4 

Κορίτσια 13-15                      7                        3                     6 

Κορίτσια 15-20                      10                        4                     6 

Κορίτσια 20 και άνω                       7                        1                      1 



Ερώτηση 3. : Προσπάθησες να επέμβεις ή να το αποτρέψεις από το να 
συμβεί; 

ναι όχι 

Αγόρια 13-15 10 8 

Αγόρια 15-20 7 3 

Αγόρια 20 και άνω 5 2 

Κορίτσια 13-15 9 7 

Κορίτσια 15-20 12 8 

Κορίτσια 20 και άνω 6 3 



Ερώτηση 4. : Ποιο είδος ρατσισμού έχετε βιώσει/συναντήσει; 

φυλετικό θρησκευτικό εθνικό κοινωνικό Ρατσισμό κατά 
του γυναικείου 

φύλου 

Αγόρια 13-15 5 3 10 6 3 

Αγόρια 15-20 8 5 9 4 2 

Αγόρια 20 και 
άνω 

3 3 9 6 7 

Κορίτσια 13-15 5 4 5 7 10 

Κορίτσια 15-20 5 3 4 4 8 

Κορίτσια 20 και 
άνω 

6 4 5 9 12 
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Ναι Όχι Μπορεί 
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6.3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι μεγάλη 
πληοψηφεία ατόμων έχουν υπάρξει θύμα ρατσισμού ή μάρτυρες σε 
κάποιο τέτοιο γεγονός. Ακόμη,  φαίνεται ότι η αρκετά αγόρια και 
κορίτσια έχουν επέμβει η αποτρέψει κάποιο τέτοιο συμβάν από το να 
γίνει. Επιπλέον, είναι ξεκάθαρο ότι ο κοινωνικός ρατσισμός συμβαίνει 
περισσότερο στα κορίτσια λόγω στρεοτύπων που υπάρχουν. 
Επιπροσθέτως, τα κορίτσια φαίνεται να βιώνουν έντονα ρατσισμό λόγω 
του φύλου τους ενώ αρκετά αγόρια απάντησαν ότι έχουν υπάρξει 
μάρτυρες κάποιου παρόμοιου γεγονότος.  



7. Συμπεράσματα-προτάσεις 

7.1. Κατάλογος Συμπερασμάτων 

Μέσω των παραπάνω αποτελεσμάτων είναι σαφές ότι ο ρατσισμός 
υπάρχει και στα δύο φύλα με διάφορες μορφές. Ακόμη, είναι ξεκάθαρο 
ότι καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν αρχίζουν να σκέφτονται με πιο 
«ανοιχτόμυαλο» τρόπο οριμάζοντας την σκέψη τους και αλλάζοντας 
την άποψή τους πάνω σε διάφορα θέματα, στην περίπτωσή μας, τον 
ρατσισμό. Ωστόσο, υπάρχει και η αρνητική πλευρά της έρευνας η οποία 
μέσω των αποτελεσμάτων της μας δείχνει ότι ο ρατσισμός είναι ένα 
αρκετά συχνό φαινόμενο σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Αυτό, πρέπει να 
κινητοποιήσει όλο τον κόσμο κατά του ρατσισμού διότι δεν είναι κάτι 
που ωφελεί θετικά κανέναν. 



7.2. Αποδοχή ή απόριψη της αρχικής υπόθεσης 

Η αρχική υπόθεση ότι τα στερεότυπα σε βάρος των γυναικών υπάρχουν 
ακόμα υσχίει και αποδείχθηκε μέσα από τις απαντήσεις του 
ερωτηματολογίου, καθώς η πληοψηφεία των κοριτσιών απάντησαν ότι 
έχουν υπάρξει θύματα κοινωνικού ρατσισμού αλλά και ρατσισμού λόγω 
του φύλου τους. Ωστόσο, η υπόθεση ότι ο ρατσισμός σε οποιαδήποτε 
μορφή είναι συχνότερο φαινόμενο στα κορίτσια απ’ότι στα αγόρια 
αποδείχθηκε λανθασμένη σύμφωνα με τις απόψεις των ερωτηθέντων. 

Συνοψίζοντας, μέσω αυτής της έρευνας καταφέραμε να καταλήξουμε σε 
κάποια συμπεράσματα και να αποδείξουμε ότι κάποιες από τις 
υποθέσεις μας ήταν σωστές ή λανθασμένες. 



7.3. Προτάσεις για μια νέα συμπληρωματική έρευνα 

Η έρευνά μου θα μπορούσε να είναι πιο συμπληρωματική εάν είχα τη 
δυνατότητα να προωθήσω το ερωτηματολόγιό μου σε ανθρώπους και 
σε άλλες χώρες για να έχω μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Ακόμη, 
πιστεύω ότι η έρευνα θα είχε διαφορετικά αποτελέσματα αν οι 
ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο ήταν ανοιχτού τύπου, και θα ήταν 
ενδιαφέρον να μοιράσουμε το ίδιο ερωτηματολόγιο σε διαφορετικά 
άτομα αλλά αυτή τη φορά με κάποια να έχουν ερωτήσεις κλειστού 
τύπου και κάποιες ανοιχτού τύπου. Έτσι, θα μπορούσαμε να 
συγκρίνουμε τα δύο είδη ερωτηματολογίων και να φτάσουμε σε κάποια 
συμπεράσματα. Άρα, οι προτάσεις μου για μια νέα έρευνα είναι να 
παρθούν απαντήσεις από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και οι 
ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο να είναι ανοιχτού τύπου. 
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