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1) ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ 

Σκοπόσ τθσ εργαςίασ ιταν να ςυηθτθκοφν και να διερευνθκοφν τα εξισ κζματα: 

 Τι είναι ο ρατςιςμόσ;  

 Υπάρχει ρατςιςμόσ γφρω μασ; 

 Οι ίδιοι τι ρόλο παίηουμε; Είμαςτε παρατθρθτζσ, κφματα ι κφτεσ; 

 Ροια είδθ ρατςιςμοφ υπάρχουν και ποια από αυτά παρατθροφμε γφρω μασ 

ςτθ δικι μασ ηωι; 

 Ροια είναι τα αίτια, τα αποτελζςματα, οι τρόποι αντιμετϊπιςθσ; 

Επιπλζον ςκοπόσ μασ ιταν να φτιάξουμε δικά μασ ανϊνυμα ερωτθματολόγια και με αυτό 

το εργαλείο να διερευνιςουμε τισ ςτάςεισ των ςυμμακθτϊν μασ. 

 

2) ΟΛΣΜΟΣ  

ατςιςμόσ είναι θ αντίλθψθ ότι οι άνκρωποι δεν είναι όλοι ίςοι μεταξφ τουσ, αλλά 

διαχωρίηονται ςε ανϊτερουσ και κατϊτερουσ, διακρινόμενοι είτε από το χρϊμα του 

δζρματοσ είτε από τθν εκνικότθτα είτε από τθ κρθςκεία και διάφορεσ άλλεσ παραμζτρουσ.  

3) ΕΛΔΘ ΑΤΣΛΣΜΟΥ  

Α). Φυλετικόσ 

Το πιο ςυνθκιςμζνο είδoσ ρατςιςμοφ, και αυτό που ζχει δϊςει τθν αρχικι ονομαςία ςτθν 

λζξθ, ιταλ. (ράτςα/ razza = φυλι), είναι ο φυλετικόσ ρατςιςμόσ. 

 

Οι φυλετικοί ρατςιςτζσ πιςτεφουν ςε βιολογικζσ διαφορζσ μεταξφ των φυλϊν, βάςει των 

οποίων και προςδιορίηουν αυτζσ ςε ανϊτερεσ και κατϊτερεσ. Ωσ εκ τοφτου, με τθ κεωρία 

αυτι υποςτθρίηουν ότι θ φυλι με ςυγκεκριμζνα (ανϊτερα) εξωτερικά ι ανκρωπολογικά 

χαρακτθριςτικά, ζχει το δικαίωμα να κεωρεί εαυτόν τθσ ανϊτερθ από τισ άλλεσ. 

Για παράδειγμα οι ινδιάνοι, είναι μία φυλι, διαφορετικι από τουσ άλλουσ.   

Ζχουν δζρμα πιο κίτρινο και κάποια άλλα τζτοια χαρακτθριςτικά, που τουσ κάνουν να 

διαφζρουν από τουσ άλλουσ. Εξαιτίασ αυτοφ, κεωροφνται από κάποιουσ κατϊτεροι 

άνκρωποι βάςει του φυλετικοφ ρατςιςμοφ. Θ διαφορετικότθτά τουσ τουσ κάνει 

κατϊτερουσ. Αντίςτοιχα όμωσ, αν οι ίδιοι είναι ρατςιςτζσ, μπορεί να πιςτεφουν ότι είναι 

ανϊτεροι από τουσ υπόλοιπουσ ανκρϊπουσ, ότι δθλαδι θ διαφορετικότθτά τουσ τουσ κάνει 

ανϊτερουσ από τουσ άλλουσ.  

 

Β). Εκνικόσ 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CE%BB%CE%AE
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Είναι θ διαφοροποίθςθ και κατθγοριοποίθςθ των ανκρϊπων με γνϊμονα τθν εκνικι τουσ 

καταγωγι. Ζτςι, αυτόματα κάποιοι κατατάςςονται ςτουσ ανϊτερουσ ι ςτουσ κατϊτερουσ.  

Γ). Κρθςκευτικόσ 

Θ διάκριςθ των ατόμων εςτιάηεται ςτισ κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ τουσ (Χριςτιανοί, 

Μουςουλμάνοι, Ορκόδοξοι, Κακολικοί, Ρροτεςτάντεσ κτλ). Ρολλοί άνκρωποι πιςτεφουν ςε 

διάφορεσ κρθςκείεσ. Αυτό φυςικά δεν τουσ κάνει ανϊτερουσ ι κατϊτερουσ από κάποιουσ 

άλλουσ, μιασ και όλοι είναι απλά άνκρωποι, ίδιοι, απλά με διαφορετικά πιςτεφω και 

χαρακτθριςτικά. Θ αντίλθψθ ότι ο τάδε πιςτεφει ςε διαφορετικι κρθςκεία από εμάσ, άρα 

είναι κατϊτεροσ, ονομάηεται ρατςιςμόσ και πιο ςυγκεκριμζνα για αυτιν τθν περίπτωςθ, 

κρθςκευτικόσ ρατςιςμόσ. 

 

Δ). Ρολιτιςμικόσ 

Οι λαοί διαιροφνται με κριτιριο το πολιτιςτικό τουσ επίπεδο (για παράδειγμα, θ 

υποτικζμενθ πολιτιςτικι ανωτερότθτα του δυτικοφ κόςμου ςε ςχζςθ με τον υπόλοιπο 

κόςμο).  

 

 Ε). Κοινωνικοοικονομικόσ  

Με κριτιριο τθν κοινωνικι και οικονομικι κατάςταςθ των ατόμων (πλοφςιοι-φτωχοί), το 

μορφωτικό τουσ επίπεδο (μορφωμζνοι-αμόρφωτοι), το φφλο (γυναίκεσ-άνδρεσ), το 

επάγγελμα (πνευματικοί άνκρωποι-χειρϊνακτεσ), τθ ςωματικι ι νοθτικι ικανότθτα 

(αρτιμελείσ-άνκρωποι με ειδικζσ ανάγκεσ), τθν υγεία, τισ ςυνικειεσ, τθ ςεξουαλικι 

ςυμπεριφορά (φορείσ του AIDS, εξαρτθμζνοι ςε εκιςτικζσ ουςίεσ, ομοφυλόφυλοι), τθν 

εμφάνιςθ.  

Κάποια από τα παραπάνω ςυχνά κατθγοριοποιοφνται ωσ ξεχωριςτά είδθ ρατςιςμοφ. 

 

Η). Ρολιτικόσ 

Διάκριςθ των ατόμων με κριτιριο τθν πολιτικι τουσ ιδεολογία και τθν κομματικι τουσ 

ζνταξθ (δθμοκράτεσ, ςυντθρθτικοί, φιλοβαςιλικοί, αριςτεροί, δεξιοί).  

 

Θ) Σεξιςμόσ (μιςογυνιςμόσ, μιςανδριςμόσ) 

Σεξιςμόσ κεωρείται κοινϊσ θ διάκριςθ εναντίον ανκρϊπων βαςιςμζνθ ςτο φφλο τουσ ι τον 

ςεξουαλικό τουσ προςανατολιςμό παρά ςτα ατομικά τουσ λάκθ, αλλά μπορεί επίςθσ να 

αναφζρεται οποιαδιποτε ι ςε όλεσ τισ διαφοροποιιςεισ που βαςίηονται ςτο φφλο ι τον 

ςεξουαλικό προςανατολιςμό.Ο όροσ προζρχεται από τθ λατινικι λζξθ sexus=φφλο κα ι -
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ιςμόσ. Ο ςεξιςμόσ μπορεί να αναφζρεται ςε τρεισ λεπτά διαφοροποιθμζνεσ πίςτεισ ι 

ςυμπεριφορζσ: 

 Τθν πίςτθ πωσ το ζνα φφλο είναι ανϊτερο του άλλου 

 Τθν πίςτθ πωσ οι άντρεσ και οι γυναίκεσ είναι πολφ διαφορετικοί και ότι αυτό 

πρζπει να αντανακλάται ζντονα ςτθν κοινωνία, τθ γλϊςςα, τα ςεξουαλικά 

δικαιϊματα, και το νόμο. 

 Μπορεί επίςθσ να αναφζρεται απλά ςτο μίςοσ απζναντι ςτισ γυναίκεσ 

(μιςογυνιςμό) ι λιγότερο κοινά, μίςοσ απζναντι ςτουσ άντρεσ (μιςανδριςμόσ). 

 

Κ). Ομοφοβία 

Θ ομοφοβία (ι ομοφυλοφοβία) είναι θ αποςτροφι ι οι διακρίςεισ με αφετθρία τον 

ςεξουαλικό προςανατολιςμό. Θ λζξθ είναι αντιδάνειο από τθν αγγλικι Θomophobia που 

ετυμολογείται από τισ ελλθνικζσ λζξεισ ομόσ (όμοιοσ) και φοβία. Ρρωτοχρθςιμοποιικθκε το 

1969 από τον Αμερικανό κλινικό ψυχολόγο George Weinberg και ζγινε γνωςτι με το βιβλίο 

του Society and the Healthy Homosexual (1971).  

Θ ομοφοβία μπορεί να περιλαμβάνει μίςοσ, εχκρότθτα ι αποδοκιμαςία των ομοφυλόφιλων 

ανκρϊπων και τθσ ομοφυλοφιλικισ ςυμπεριφοράσ, που οδθγεί ςτθν εκδιλωςθ 

μιςαλλοδοξίασ. Συχνά φτάνει ωσ το ςθμείο να εκδθλϊνεται πολφ επικίνδυνα, όπωσ μζςω 

λεκτικισ βίασ αλλά και με ομοφοβικά εγκλιματα μίςουσ όπωσ επικζςεισ, ξυλοδαρμοφσ, 

ακόμθ και φόνουσ. 

 

4) ΑΛΤΛΑ  

 Ζλλειμμα παιδείασ και εκπαίδευςθσ. Οι ςτερεοτυπικζσ πεποικιςεισ υψϊνουν 

διαχωριςτικά τείχθ ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ. 

 Θ δεινι οικονομικι κατάςταςθ που βιϊνουν οριςμζνοι άνκρωποι τουσ οδθγεί ςτθν 

υιοκζτθςθ ρατςιςτικϊν αντιλιψεων ζναντι αλλοδαπϊν επειδι αποτελοφν φκθνό εργατικό 

δυναμικό και τουσ «παίρνουν τισ δουλειζσ». 

 Το διαφορετικό πάντα φοβίηει. Κεωρείται αλλότριο, επικίνδυνο. Αντίκετα, οι όμοιοι 

με μασ κεωροφνται ακίνδυνοι και, κατά ςυνζπεια, αποδεκτοί. 

 Το ρατςιςμό ενιςχφει και ο ναρκιςςιςτικόσ προςανατολιςμόσ του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ. Μζςω τθσ ιςτορίασ, κυρίωσ, οι μακθτζσ αποκτοφν μια εξιδανικευμζνθ εικόνα 

του ζκνουσ και τθσ καταγωγισ τουσ κεωρϊντασ τα υπόλοιπα ζκνθ υποδεζςτερα.  Ζτςι, 

δθμιουργοφνται εκνικιςτικζσ αντιλιψεισ που ζχουν τισ ρίηεσ τουσ ςτθ φανταςίωςθ να 

αποδείξουμε ότι ζχουμε υψθλζσ καταβολζσ.  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1969
https://el.wikipedia.org/wiki/1971
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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 Επιπλζον, ο κίνδυνοσ αφομοίωςθσ των μικρϊν λαϊν από ιςχυρά κράτθ ενιςχφει το 

αίςκθμα τθσ αυτοςυντιρθςθσ και τουσ ςυςπειρϊνει γφρω από τα εκνικά τουσ 

χαρακτθριςτικά. 

 Το ρατςιςμό πυροδοτοφν και τα ΜΜΕ τα οποία για λόγουσ τθλεκζαςθσ μυκοποιοφν 

τθ δράςθ των μεταναςτϊν, παρουςιάηοντάσ τουσ ωσ πθγι τθσ εγκλθματικότθτασ.  

 

5) ΣΥΝΕΡΕΛΕΣ 

 Κυριαρχεί ο δογματικόσ τρόποσ ςκζψθσ, αφοφ ο άνκρωποσ δεν μπορεί να 

λειτουργιςει απροκατάλθπτα. 

 Υψϊνονται φραγμοί ςτισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ. Κυριαρχεί θ αποξζνωςθ θ 

οποία εδράηεται ςε φυλετικά ι πολιτιςμικά κριτιρια. 

 Τα άτομα που υφίςτανται το ρατςιςμό βιϊνουν τθ χλεφθ, τον εμπαιγμό, τον 

επαγγελματικό αποκλειςμό. 

 Ο αποκλειςμόσ ατόμων ι ομάδων ςτερεί τθ ςυνειςφορά τουσ από τουσ 

υπόλοιπουσ. 

 Διογκϊνονται τα ιδθ υπάρχοντα προβλιματα, υποςκάπτεται θ κοινωνικι 

ςυνοχι και διαχωρίηονται οι άνκρωποι ςε προνομιοφχουσ και μθ, με ανάλογεσ 

ςυνζπειεσ ςτθ μόρφωςθ, και ςτθν επαγγελματικι ςταδιοδρομία. 

 Οι αποδζκτεσ των ρατςιςτικϊν ςυμπεριφορϊν κλείνονται ςτον εαυτό τουσ, 

γίνονται εςωςτρεφείσ και χάνουν το αίςκθμα τθσ αυτοεκτίμθςθσ. 

 Θ φπαρξθ ρατςιςμοφ δείχνει το χαμθλό πολιτιςτικό επίπεδο μιασ χϊρασ, 

αλλά και τθν ζλλειψθ ςεβαςμοφ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα.  

 

6) Τρόποι αντιμετϊπιςθσ 

 θ ανκρωπιςτικι καλλιζργεια κα επιτρζψει τθν κριτικι επεξεργαςία των 

ομαδικϊν προκαταλιψεων και τθ ςυμφιλίωςθ με το ςυνάνκρωπο.  

 θ απόκτθςθ κοινωνικισ ςυνείδθςθσ ςχετίηεται με τθν αλλαγι νοοτροπίασ 

και τθν τοποκζτθςθ του ςυλλογικοφ ςυμφζροντοσ πάνω από το ατομικό.  

 τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και οι πνευματικοί άνκρωποι κα πρζπει να 

ςτακοφν πρωτοπόροι ςτθν προςπάκεια για ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ 

απζναντι ςε κζματα ρατςιςτικισ βίασ.  

 απαιτείται κοινωνικι και κρατικι μζριμνα για τα άτομα και τισ ομάδεσ που 

υφίςτανται ρατςιςτικζσ διακρίςεισ.  
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 είναι ανάγκθ να επικρατιςει ο διάλογοσ ωσ το μόνο μζςο επίλυςθσ 

διαφορϊν ανάμεςα ςτα άτομα και ςτουσ λαοφσ.  

 θ ανάπτυξθ των διεκνϊν ςχζςεων ςε επίπεδο επιςτθμονικό, οικονομικό 

και κοινωνικοπολιτικό κα ςυμβάλει ςτθν κυριαρχία του διεκνιςτικοφ πνεφματοσ 

και κατ’ επζκταςθ ςτθν ειρθνικι ςυνφπαρξθ των λαϊν.   

 

Ηθτοφμενο είναι θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ιςότθτασ όλων των ανκρϊπινων όντων 

ανεξάρτθτα από χρϊμα, κοινωνικι τάξθ,  εκνικότθτα διζρχεται μζςα από τθν αλλαγι 

θκικισ και τθ βίωςθ των αρχϊν τθσ ελευκερίασ, τθσ δθμοκρατίασ και τθσ δικαιοςφνθσ. 

 

7) ΤΟ ΕΓΑΛΕΛΟ ΤΟΥ ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟΥ 

Για τισ ανάγκεσ του project τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε τζςςερισ ομάδεσ και 

ζφτιαξαν ερωτθματολόγια που διζνειμαν ςε 60 παιδιά τθσ Α’ Λυκείου. Οι 

ερωτιςεισ που επιλζχκθκαν και θ τελικι μορφι αποτελοφν παρακάτω το 

παράκεμα 1, ενϊ οι απαντιςεισ που ςυλλζχκθκαν αποτελοφν το παράκεμα 2.  

Επίςθσ τα παιδιά εργάςτθκαν ςτο ςπίτι και ερεφνθςαν τθν ετυμολογία πολλϊν 

ςφγχρονων ελλθνικϊν λζξεων και κατάρτιςαν πίνακα (παράκεμα 3) με τθ 

βοικεια τθσ κακθγιτριασ.  

8) ΚΥΛΑ ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

Θ πλειοψθφία των μακθτϊν είναι απαιςιόδοξθ για τισ ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ όςον 

αφορά τον ρατςιςμό. Κεωροφν ότι ςτο μζλλον τα πράγματα κα είναι χειρότερα.  

Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία, 60%, νιϊκει ότι ζχει πζςει κφμα ρατςιςμοφ όςον 

αφορά κζματα που ςχετίηονται με τθν εμφάνιςι τουσ (κιλά, κοφρεμα, φψοσ, 

γυαλιά) και κάποιοι με τθν καταγωγι τουσ από χωριό. 

 Το 5% πιςτεφει ότι υπάρχουν κάποιεσ φυλζσ ανϊτερεσ από τισ άλλεσ και ονομάηει 

τθν «λευκι» και τθν «ελλθνικι». Μεγαλφτερο ποςοςτό, 15%, πιςτεφει ότι κάποιεσ 

γλϊςςεσ είναι ανϊτερεσ από τισ άλλεσ.   
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Σε γενικζσ γραμμζσ, θ πλειοψθφία ζχει αντίλθψθ των ρατςιςτικϊν ςυμπεριφορϊν, 

πάντα όμωσ υπάρχει ζνα ποςοςτό που αρνείται να μθν ξεχωρίςει τουσ ανκρϊπουσ 

ςε κατθγορίεσ. Ζνα ποςοςτό, ςυνικωσ από 5% ζωσ 20%, ζδωςε απαντιςεισ που 

προδίδουν ρατςιςτικζσ αντιλιψεισ.  
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Π Α Ρ Α Θ Ε Μ Α  1 :  

Α Ν Ω Ν Τ Μ Ο  Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  

Σκοπόσ; Η ειλικρινή ςου άποψη. 

Κύκλωςε ή ςυμπλήρωςε, όπου δίνονται κενζσ ςειρζσ.  

                                                                    ΦΥΛΟ :                ΑΓΟΛ               ΚΟΛΤΣΛ 

1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΙΩΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ 

Είχε ποτζ ι ζχει θ οικογζνειά ςου φιλικζσ, οικογενειακζσ ςχζςεισ με αλλοδαποφσ;   

                                                                          ΝΑΛ                   ΟΧΛ 

Είχατε ςτο παρελκόν ι ζχετε τϊρα ςτθν οικογζνειά ςασ μετανάςτεσ που ζχουν φφγει ςε 

άλλθ χϊρα; 

                                                                          ΝΑΛ                   ΟΧΛ 

Ζχετε βρίςει ι  κοροϊδζψει κάποιον μόνο επειδι είναι αλλοδαπόσ; 

                                                                         ΝΑΛ                   ΟΧΛ 

Ζχετε χτυπιςει κάποιον αλλοδαπό μόνο επειδι είναι αλλοδαπόσ;                                                                               

                                                                        ΝΑΛ                   ΟΧΛ 

Ζχετε δει άλλουσ να χτυποφν αλλοδαπό; 

                                                                       ΝΑΛ                   ΟΧΛ 

Ζχετε πζςει κφμα ρατςιςτικισ επίκεςθσ από ςυμμακθτζσ ςασ;                                                                

                                                                      ΝΑΛ                   ΟΧΛ 

Ριςτεφετε ότι ςτο ςχολείο ςασ υπάρχει ρατςιςμόσ;                                                               

                                       ΡΟΛΥ                           ΛΛΓΟ                        ΚΑΚΟΛΟΥ 

Επιςκζφκθκεσ ποτζ ςπίτι αλλοδαποφ ςυμμακθτι/ςυμμακιτριάσ ςου; 

                                                                    ΝΑΛ                   ΟΧΛ 

Επιςκζφκθκε ποτζ το δικό ςου ςπίτι αλλοδαπόσ ςυμμακθτισ/μακιτρια; 

                                                                   ΝΑΛ                   ΟΧΛ 

Αν είχατε ςτενι φιλικι ςχζςθ με αλλοδαπό, κα αποφεφγατε να το αναφζρετε ςτθν 

οικογζνειά ςασ;                                                                    
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                                                                   ΝΑΛ                      ΟΧΛ 

Δικαιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ (Ρχ ΝΑΛ, γιατί … ι    ΟΧΛ, γιατί …): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

Σασ ζχουν κοροϊδζψει ποτζ:  (ΚΥΚΛΩΣΕ  Ι ΣΥΜΡΛΘΩΣΕ  Ι ΚΑΛ ΤΑ ΔΥΟ) 

 Για τον τόπο καταγωγισ 

 Για κζμα εμφάνιςθσ (ροφχα, γυαλιά, βάροσ, φψοσ, οτιδιποτε εμφανιςιακό) 

 Για τθν προφορά ςασ  

 Για κάτι άλλο:  

Με ζχουν κοροϊδζψει 

επειδι………………………………………………………………………………………………………………………………

.. 

..…………………………….…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Ακοφσ ρατςιςτικά ςχόλια ςτο ςχολείο; 

                                                                  ΣΥΧΝΑ                      ΡΟΤΕ                  ΣΡΑΝΛΑ                    

Ζχεισ κοροϊδζψει ποτζ εςφ κάποιον: 

 Για τον τόπο καταγωγισ του 

 Για κζμα εμφάνιςισ του 

 Για τθν προφορά του 

 Για κάτι άλλο: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

Άλλαξεσ κάτι πάνω ςου ι ςτθ ςυμπεριφορά ςου, για να μθ ςε κοροϊδζψουν οι άλλοι;  

                                                              ΝΑΛ                   ΟΧΛ 

Τι; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΗ 

Ριςτεφεισ ότι αν εςφ ηοφςεσ ςε μια άλλθ χϊρα και αποφάςιηεσ να ηιςεισ εκεί για πάντα, κα 

ζπρεπε να ζχεισ το δικαίωμα να ηθτιςεισ τθν υπθκοότθτα τθσ χϊρασ και να ζχεισ εκεί πλιρθ 

δικαιϊματα;  

                                                                               ΝΑΛ                               ΟΧΛ 

Ριςτεφεισ ότι πρζπει να ζχει δικαίωμα κάποιοσ αλλοδαπόσ να αποκτιςει τθν ελλθνικι 

υπθκοότθτα; 

                                                                          ΝΑΛ                                   ΟΧΛ, ΡΟΤΕ  

Κα ςε πείραηε να μοιραςτείσ το κρανίο  

 Με παιδί άλλθσ εκνικότθτασ;              ΚΑ ΜΕ ΡΕΛΑΗΕ                 ΔΕΝ ΚΑ ΜΕ ΡΕΛΑΗΕ 

 Με παιδί άλλθσ κρθςκείας;                      ΚΑ ΜΕ ΡΕΛΑΗΕ                ΔΕΝ ΚΑ ΜΕ 

ΡΕΛΑΗΕ 

 Με παιδί άλλου χρϊματοσ;                       ΚΑ ΜΕ ΡΕΛΑΗΕ                ΔΕΝ ΚΑ ΜΕ 

ΡΕΛΑΗΕ 

 Με παιδί με ςωματικι αναπθρία;           ΚΑ ΜΕ ΡΕΛΑΗΕ                 ΔΕΝ ΚΑ ΜΕ 

ΡΕΛΑΗΕ 

 Με τςιγγανόπουλο;                                     ΚΑ ΜΕ ΡΕΛΑΗΕ                ΔΕΝ ΚΑ ΜΕ 

ΡΕΛΑΗΕ 

 Με παιδί που δεν τα καταφζρνει κακόλου ςτα μακιματα;    ΚΑ ΜΕ ΡΕΛΑΗΕ          

ΔΕΝ ΚΑ ΜΕ ΡΕΛΑΗΕ 

 

Με ποιο από τα παρακάτω δεν κα δεχόςουν να κάτςεισ ςτο ίδιο κρανίο; 

 Με παιδί από φτωχι οικογζνεια 

 Με δυςλεκτικό 

 Με ρατςιςτι που πιςτεφει ότι ανικει ςε ανϊτερθ φυλι ι ζκνοσ 

 Με αλλοδαπό που μόλισ ιρκε ςτθν Ελλάδα 

 Δεν κα κακόμουν με κανζναν από τουσ παραπάνω 

 Κα κακόμουν με όλουσ τουσ παραπάνω, δεν με νοιάηει. 

 Κάποια άλλθ απάντθςθ: Δεν κα κακόμουν ποτζ ςτο ίδιο κρανίο 

με………………………………………….. 

………………………..……………………………………..……………………………………

……………………………… 

 

Κα ςε πείραηε να είναι ςθμαιοφόροσ ςυμμακθτισ/ςυμμακιτρια που αρίςτευςε ςτο 

ςχολείο και κατάγεται από τθ Σουθδία; 

                                                                          ΝΑΛ                   ΟΧΛ 

Κα ςε πείραηε να είναι ςθμαιοφόροσ ςυμμακθτισ/ςυμμακιτρια που αρίςτευςε ςτο 

ςχολείο και κατάγεται από τθν Λταλία;                                                               
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                                                                         ΝΑΛ                   ΟΧΛ 

Κα ςε πείραηε να είναι ςθμαιοφόροσ ςυμμακθτισ/ςυμμακιτρια που αρίςτευςε ςτο 

ςχολείο και κατάγεται από τθν Αλβανία; 

                                                                        ΝΑΛ                   ΟΧΛ 

Κα ςε πείραηε να είναι ςθμαιοφόροσ ςυμμακθτισ/ςυμμακιτρια που αρίςτευςε ςτο 

ςχολείο και κατάγεται από τθ Γερμανία; 

                                                                       ΝΑΛ                   ΟΧΛ 

Κα ςε πείραηε να είναι ςθμαιοφόροσ ςυμμακθτισ/ςυμμακιτρια που αρίςτευςε ςτο 

ςχολείο και κατάγεται από το Ρακιςτάν; 

                                                                      ΝΑΛ                   ΟΧΛ 

Κα μποροφςε ο καλφτερόσ ςου φίλοσ/θ καλφτερι ςου φίλθ να είναι αλλοδαπόσ/αλλοδαπι;  

                                                                      ΝΑΛ                   ΟΧΛ 

Αν κάποιο παιδί ζχει καταγωγι γονζων από άλλθ χϊρα, αλλά ηει εδϊ και πολλά χρόνια εδϊ 

ι γεννικθκε εδϊ, εξακολουκεί για ςζνα να είναι ξζνοσ/αλλοδαπόσ;  

                                            ΝΑΛ , ΡΑΝΤΑ ΚΑ ΕΛΝΑΛ ΞΕΝΟΣ                            ΟΧΛ ΤΟΣΟ ΡΛΑ 

3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΣΙΜΗΗ 

Κεωρείσ ότι υπάρχει κάποια ανκρϊπινθ φυλι ανϊτερθ από τισ άλλεσ;  

                                                              ΝΑΛ                   ΟΧΛ 

Αν ναι, ποια;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

Κεωρείσ ότι υπάρχει κάποια γλϊςςα ανϊτερθ από τισ άλλεσ;                                                               

                                                                            ΝΑΛ                       ΟΧΛ 

Αν ναι, ποια και γιατί;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

Για ποιο λόγο πιςτεφεισ εςφ ότι κάποιοσ γίνεται ρατςιςτισ απζναντι ςε κάποιον άλλον; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 



15 
 

Αν δεν ζβριςκεσ δουλειά ςτθν Ελλάδα κα αποφάςιηεσ ποτζ να δουλζψεισ και να ηιςεισ ςε 

άλλθ χϊρα; 

                                                                       ΝΑΛ                            ΟΧΛ 

Ριςτεφεισ ότι οι κακθγθτζσ ςου είναι ρατςιςτζσ; 

                                                                       ΝΑΛ                          ΟΧΛ 

Αν ναι, απζναντι ςε ποιουσ;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

Ριςτεφεισ ότι θ χριςτιανικι ςε ςχζςθ με άλλεσ κρθςκείεσ είναι: (ΚΥΚΛΩΣΕ ΕΝΑ Ι ΚΑΛ ΔΥΟ) 

 Ανϊτερθ 

 Κατϊτερθ 

 Δεν υπάρχουν ανϊτερεσ και κατϊτερεσ κρθςκείεσ, όλεσ είναι ίςθσ αξίασ. 

 Πλεσ είναι ίςθσ αξίασ, αλλά θ χριςτιανικι είναι θ μόνθ αλθκινι. Οι άλλεσ 

είναι ψζματα. 

 Κάτι άλλο που κζλεισ να 

πεισ:…………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………...…………………………………………

…………………………………… 

Ριςτεφεισ ότι ςτο μζλλον: 

 οι άνκρωποι κα πάψουν να είναι ρατςιςτζσ 

 οι άνκρωποι κα είναι περιςςότερο ρατςιςτζσ 

Συμπλιρωςε τθν παρακάτω φράςθ με όποιον τρόπο εςφ κζλεισ:  

Εγϊ δεν είμαι ρατςιςτισ, απλά ζχω λίγο πρόβλθμα με τουσ/τισ 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….  

επειδι…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 
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Π Α Ρ Α Θ Ε Μ Α  2 :  

Α Ν Ω Ν Τ Μ Ο  Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο - Α ΠΑΝ ΤΗ Σ Ε ΙΣ  

Κύκλωςε ή ςυμπλήρωςε, όπου δίνονται κενζσ ςειρζσ.  

                                                                    ΦΥΛΟ :                ΑΓΟΛ :34              ΚΟΛΤΣΛ:26 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΙΩΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ 

Είχε ποτζ ι ζχει θ οικογζνειά ςου φιλικζσ, οικογενειακζσ ςχζςεισ με αλλοδαποφσ;   

                                                                          ΝΑΛ:40%                   ΟΧΛ:60%  

Είχατε ςτο παρελκόν ι ζχετε τϊρα ςτθν οικογζνειά ςασ μετανάςτεσ που ζχουν φφγει ςε 

άλλθ χϊρα; 

                                                                          ΝΑΛ:20%                  ΟΧΛ:80% 

Ζχετε βρίςει ι  κοροϊδζψει κάποιον μόνο επειδι είναι αλλοδαπόσ; 

                                                                         ΝΑΛ :15%                  ΟΧΛ:85% 

Ζχετε χτυπιςει κάποιον αλλοδαπό μόνο επειδι είναι αλλοδαπόσ;                                                                               

                                                                        ΝΑΛ :2%                  ΟΧΛ:98%  

Ζχετε δει άλλουσ να χτυποφν αλλοδαπό; 

                                                                       ΝΑΛ:17%                   ΟΧΛ:83% 

Ζχετε πζςει κφμα ρατςιςτικισ επίκεςθσ από ςυμμακθτζσ ςασ;                                                                

                                                                      ΝΑΛ :2%                  ΟΧΛ: 98% 

Ριςτεφετε ότι ςτο ςχολείο ςασ υπάρχει ρατςιςμόσ;                                                               

                                       ΡΟΛΥ :25%                          ΛΛΓΟ:40%                       ΚΑΚΟΛΟΥ:35% 

Επιςκζφκθκεσ ποτζ ςπίτι αλλοδαποφ ςυμμακθτι/ςυμμακιτριάσ ςου; 

                                                                    ΝΑΛ:10%                   ΟΧΛ: 90% 

Επιςκζφκθκε ποτζ το δικό ςου ςπίτι αλλοδαπόσ ςυμμακθτισ/μακιτρια; 

                                                                   ΝΑΛ:20%                   ΟΧΛ: 80%  

Αν είχατε ςτενι φιλικι ςχζςθ με αλλοδαπό, κα αποφεφγατε να το αναφζρετε ςτθν 

οικογζνειά ςασ;                                                                    

                                                                   ΝΑΛ:5%                      ΟΧΛ: 95% 
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Δικαιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ (Ρχ ΝΑΛ, γιατί … ι    ΟΧΛ, γιατί …):  

Κα ρωτοφςε αν είναι καλόσ άνκρωποσ, δεν κα τουσ άρεηε, δεν εμπιςτεφονται. 

 

 

Σασ ζχουν κοροϊδζψει ποτζ:  (ΚΥΚΛΩΣΕ  Ι ΣΥΜΡΛΘΩΣΕ  Ι ΚΑΛ ΤΑ ΔΥΟ) 

 Για τον τόπο καταγωγισ 7% 

 Για κζμα εμφάνιςθσ (ροφχα, γυαλιά, βάροσ, φψοσ, οτιδιποτε εμφανιςιακό): 60%  

 Για τθν προφορά ςασ : 3% 

 Για κάτι άλλο:  

Με ζχουν κοροϊδζψει επειδι είχα παραπάνω κιλά, είμαι από χωριό. 

Ακοφσ ρατςιςτικά ςχόλια ςτο ςχολείο; 

                                                                  ΣΥΧΝΑ :30%                ΡΟΤΕ:12%                 ΣΡΑΝΛΑ: 58%                    

Ζχεισ κοροϊδζψει ποτζ εςφ κάποιον: 

 Για τον τόπο καταγωγισ του :5% 

 Για κζμα εμφάνιςισ του:60% 

 Για τθν προφορά του: 10% 

 Για κάτι άλλο: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

Άλλαξεσ κάτι πάνω ςου ι ςτθ ςυμπεριφορά ςου, για να μθ ςε κοροϊδζψουν οι άλλοι;  

                                                              ΝΑΛ : 30%                  ΟΧΛ: 70%  

Τι;  

Μαλλιά, κιλά. 

4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΗ 

Ριςτεφεισ ότι αν εςφ ηοφςεσ ςε μια άλλθ χϊρα και αποφάςιηεσ να ηιςεισ εκεί για πάντα, κα 

ζπρεπε να ζχεισ το δικαίωμα να ηθτιςεισ τθν υπθκοότθτα τθσ χϊρασ και να ζχεισ εκεί πλιρθ 

δικαιϊματα;  

                                                                               ΝΑΛ : 70%                             ΟΧΛ:30% 

Ριςτεφεισ ότι πρζπει να ζχει δικαίωμα κάποιοσ αλλοδαπόσ να αποκτιςει τθν ελλθνικι 

υπθκοότθτα; 

                                                                          ΝΑΛ: 70%                                   ΟΧΛ, ΡΟΤΕ: 30%  



18 
 

Κα ςε πείραηε να μοιραςτείσ το κρανίο  

 Με παιδί άλλθσ εκνικότθτασ;              ΚΑ ΜΕ ΡΕΛΑΗΕ: 40%                 ΔΕΝ ΚΑ ΜΕ 

ΡΕΛΑΗΕ: 60% 

 Με παιδί άλλθσ κρθςκείας;                      ΚΑ ΜΕ ΡΕΛΑΗΕ:30%                ΔΕΝ ΚΑ ΜΕ 

ΡΕΛΑΗΕ: 70% 

 Με παιδί άλλου χρϊματοσ;                       ΚΑ ΜΕ ΡΕΛΑΗΕ: 40%                ΔΕΝ ΚΑ ΜΕ 

ΡΕΛΑΗΕ: 60% 

 Με παιδί με ςωματικι αναπθρία;           ΚΑ ΜΕ ΡΕΛΑΗΕ:35%                 ΔΕΝ ΚΑ ΜΕ 

ΡΕΛΑΗΕ: 65% 

 Με τςιγγανόπουλο;                                     ΚΑ ΜΕ ΡΕΛΑΗΕ: 80%               ΔΕΝ ΚΑ ΜΕ 

ΡΕΛΑΗΕ: 20% 

 Με παιδί που δεν τα καταφζρνει κακόλου ςτα μακιματα;   ΚΑ ΜΕ ΡΕΛΑΗΕ:30%  

ΔΕΝ ΚΑ ΜΕ ΡΕΛΑΗΕ:70% 

 

Με ποιο από τα παρακάτω δεν κα δεχόςουν να κάτςεισ ςτο ίδιο κρανίο; 

 Με παιδί από φτωχι οικογζνεια 

 Με δυςλεκτικό 

 Με ρατςιςτι που πιςτεφει ότι ανικει ςε ανϊτερθ φυλι ι ζκνοσ 

 Με αλλοδαπό που μόλισ ιρκε ςτθν Ελλάδα 

 Δεν κα κακόμουν με κανζναν από τουσ παραπάνω 

 Κα κακόμουν με όλουσ τουσ παραπάνω, δεν με νοιάηει.: 60% 

 Κάποια άλλθ απάντθςθ: Δεν κα κακόμουν ποτζ ςτο ίδιο κρανίο 

με………………………………………….. 

………………………..……………………………………..……………………………………

……………………………… 

 

Κα ςε πείραηε να είναι ςθμαιοφόροσ ςυμμακθτισ/ςυμμακιτρια που αρίςτευςε ςτο 

ςχολείο και κατάγεται από τθ Σουθδία; 

                                                                          ΝΑΛ: 30%                  ΟΧΛ: 70% 

Κα ςε πείραηε να είναι ςθμαιοφόροσ ςυμμακθτισ/ςυμμακιτρια που αρίςτευςε ςτο 

ςχολείο και κατάγεται από τθν Λταλία;                                                               

                                                                         ΝΑΛ:35%                   ΟΧΛ: 65%  

Κα ςε πείραηε να είναι ςθμαιοφόροσ ςυμμακθτισ/ςυμμακιτρια που αρίςτευςε ςτο 

ςχολείο και κατάγεται από τθν Αλβανία; 

                                                                        ΝΑΛ: 20%                  ΟΧΛ:80% 

Κα ςε πείραηε να είναι ςθμαιοφόροσ ςυμμακθτισ/ςυμμακιτρια που αρίςτευςε ςτο 

ςχολείο και κατάγεται από τθ Γερμανία; 

                                                                       ΝΑΛ:20%                   ΟΧΛ:80% 
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Κα ςε πείραηε να είναι ςθμαιοφόροσ ςυμμακθτισ/ςυμμακιτρια που αρίςτευςε ςτο 

ςχολείο και κατάγεται από το Ρακιςτάν; 

                                                                      ΝΑΛ :22%                  ΟΧΛ:78%  

Κα μποροφςε ο καλφτερόσ ςου φίλοσ/θ καλφτερι ςου φίλθ να είναι αλλοδαπόσ/αλλοδαπι;  

                                                                      ΝΑΛ: 75%                  ΟΧΛ:25%  

Αν κάποιο παιδί ζχει καταγωγι γονζων από άλλθ χϊρα, αλλά ηει εδϊ και πολλά χρόνια εδϊ 

ι γεννικθκε εδϊ, εξακολουκεί για ςζνα να είναι ξζνοσ/αλλοδαπόσ;  

                                            ΝΑΛ , ΡΑΝΤΑ ΚΑ ΕΛΝΑΛ ΞΕΝΟΣ: 20%                            ΟΧΛ ΤΟΣΟ 

ΡΛΑ:80% 

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΣΙΜΗΗ 

Κεωρείσ ότι υπάρχει κάποια ανκρϊπινθ φυλι ανϊτερθ από τισ άλλεσ;  

                                                              ΝΑΛ:5%                   ΟΧΛ:95%  

Αν ναι, ποια; Λευκι. Ελλθνικι. 

Κεωρείσ ότι υπάρχει κάποια γλϊςςα ανϊτερθ από τισ άλλεσ;                                                               

                                                                            ΝΑΛ :15%                      ΟΧΛ:85%  

Αν ναι, ποια και γιατί; Ελλθνικι, γερμανικι, αμερικάνικθ. 

Για ποιο λόγο πιςτεφεισ εςφ ότι κάποιοσ γίνεται ρατςιςτισ απζναντι ςε κάποιον άλλον; 

Επειδι πιςτεφει πωσ είναι ανϊτεροσ, από ηιλεια, για να κρφψει το κόμπλεξ του.  

Αν δεν ζβριςκεσ δουλειά ςτθν Ελλάδα κα αποφάςιηεσ ποτζ να δουλζψεισ και να ηιςεισ ςε 

άλλθ χϊρα; 

                                                                       ΝΑΛ :78%                           ΟΧΛ: 22% 

Ριςτεφεισ ότι οι κακθγθτζσ ςου είναι ρατςιςτζσ; 

                                                                       ΝΑΛ :20%                         ΟΧΛ:80% 

Αν ναι, απζναντι ςε ποιουσ;  

Απζναντι ςε παιδιά που δεν είναι καλοί μακθτζσ, αλλόκρθςκουσ, ομοφυλόφιλουσ. 

Ριςτεφεισ ότι θ χριςτιανικι ςε ςχζςθ με άλλεσ κρθςκείεσ είναι: (ΚΥΚΛΩΣΕ ΕΝΑ Ι ΚΑΛ ΔΥΟ) 

 Ανϊτερθ: 8% 

 Κατϊτερθ: 2% 

 Δεν υπάρχουν ανϊτερεσ και κατϊτερεσ κρθςκείεσ, όλεσ είναι ίςθσ αξίασ. 

60% 
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 Πλεσ είναι ίςθσ αξίασ, αλλά θ χριςτιανικι είναι θ μόνθ αλθκινι. Οι άλλεσ 

είναι ψζματα.30% 

 Κάτι άλλο που κζλεισ να 

πεισ:…………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………...…………………………………………

…………………………………… 

Ριςτεφεισ ότι ςτο μζλλον: 

 οι άνκρωποι κα πάψουν να είναι ρατςιςτζσ:35% 

 οι άνκρωποι κα είναι περιςςότερο ρατςιςτζσ:65% 

Συμπλιρωςε τθν παρακάτω φράςθ με όποιον τρόπο εςφ κζλεισ:  

Εγϊ δεν είμαι ρατςιςτισ, απλά ζχω λίγο πρόβλθμα με τουσ/τισ βλάκεσ, φλϊρουσ, ψεφτεσ, 

Αλβανοφσ. 

Επειδι πιςτεφουν πωσ είναι ανϊτεροι. 
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ΡΑΑΚΕΜΑ 3 
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ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΛΕΞΕΙ ΠΟΤ 

ΠΡΟΕΡΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΣΟΤΡΚΙΚΑ  

Αγηάδη (πξσηλό ή λπρηεξηλό θξύν) 
Αιάλα (αλνηρηόο ρώξνο) 
Αιάλη (αιήηεο) 
Γηαθάο (πεξηιαίκην) 
Γηαζεκί  
Γηαπί (νηθνδνκή) 
Γηανύξηη (πεγκέλν γάια)   
Γηιέθν (πεξηζσξάθηνλ)  
Γιέληη (δηαζθέδαζε) 
Γνύξη (ηύρε) 
Γξνπζνύδεο (θαθόηπρνο)  
Εξγέλεο (άγακνο), 
Ζακάληα (κεγάιν ρξνληθό 
δηάζηεκα) 
Ζαξδαβαηηθά (ιαραληθά) 
Ζόξη (δπζθνιία)  
Ζνπκπνύιη (πάθηλζνο) 
Καβγάο (θηινληθία) 
Καβνύθη (θαύθαιν) 
Καδάλη (ιέβεηαο) 
Καΐθη (βάξθα) 
Καινύπη (κήηξα-πξόηππν) (ζηα 
ηνύξθηθα από ηα αξάβηθα) 
Κάιπηθνο (θίβδεινο) 
Καπάθη (ζθέπαζκα- θάιπκκα) 
Καξανύιη (θξνπξά-ζθνπηά) 
Καξπνύδη (πδξνπέπσλ) 
Καζκάο (αμίλα-ζθαπάλε) 
Κειεπνύξη (αλέιπηζην εύξεκα) 
Κέθη (επδηαζεζία) 
Κηκάο (ςηινθνκκέλν θξέαο), 
Κνηδάκ (ηεξάζηηνο-πειώξηνο)  
Κνηζάλη (κίζρνο) 
Κνπβαξληάο (γελλαηόδσξνο-
αλνηρηνρέξεο) 
Κνπβάο (θάδνο-αγγείν) 
Κνπκπαξάο (δνρείν ρξεκάησλ) 
Κνπζνύξη (ειάηησκα-
κεηνλέθηεκα) 
Κνπηνπξνύ (αζύλεηα-
απεξίζθεπηα) 
Λεβέληεο (αλδξείνο-επζηαιήο) 
Λεθέο (θειίδα) 
Λειέθη (πειαξγόο) 
Λνύθη (πδξνζσιήλαο) 
Μαγηά (πξνδύκε-δπζνδύκε), 
Μαγθάιη (πύξαπλν) 
Μαγθνύθεο (έξεκνο) 
Ματκνύ (ζηα ηνύξθηθα από ηα 
αξάβηθα) 
Ματληαλόο (πεηξνζέιηλν-
καθεδνλίζη) 
Μαλάβεο (νπσξνπώιεο) 
Μαξάδη (θζίζε) 
Μαξαθέηη (κηθξό εξγαιείν) 

Μεδέο (νξεθηηθά)  
Μεξάθη (πόζνο) 
Μεξεκέηη (επηζθεπή-
επηδηόξζσζε) 
Μνπζαθίξεο (θηινμελνύκελνο-
επηζθέπηεο) 
Μπαγηάηηθν (κε λσπό) 
Μπαγιαξώλσ (δέλσ-θπιαθίδσ) 
Μπαθάιεο (παληνπώιεο) 
Μπαιηάο (πειέθη) 
Μπάκηα (ηβίζθνο ν εδώδηκνο) 
Μπαμέο (πεξηβόιη-θήπνο) 
Μπαξνύηη (ππξίηηδα) ) (ζηα 
ηνύξθηθα από ηα αξάβηθα) 
Μπαηδάθη (θλήκε-ζθέιε) 
Μπαηδαλάθεο (ζύγακπξνο-
ζπλλπθάδα) 
Μπαηίξεο (θησρόο) 
Μπαραξηθό (αξσκαηηθό άξηπκα) 
Μπεθξήο (κέζπζνο) 
Μπειάο (ελόριεζε) 
Μπνγηά (βαθή-ρξώκα) 
Μπνγηαηδήο (ειαηνρξσκαηηζηήο) 
Μπόη (αλάζηεκα-ύςνο) 
Μπόιηθνο (άθζνλνο) 
Μπνπινύθη (ζηίθνο-άηαθην 
πιήζνο) 
Μπνπινύθνο (θαινζξεκκέλνο-
παρνπιόο) 
Μπνύηη (κεξόο) 
Μπόρα (δπζάξεζηε κπξσδηά) 
Μπνύρηηζκα (θνξεζκόο) 
Νάδη (θάκσκα-θηιαξέζθεηα) 
Νηακπιάο (απνπιεμία) 
Νηαήο (ςεπηνπαιιεθαξάο) 
Νηαληά (παξακάλα-ηξνθόο)  
Νηηβάλη (θξεβάηη) 
Νηηπ γηα ληηπ (νισζδηόινπ)  
Νηνπβάξη (ηνίρνο) 
Νηνπιάπη (ηκαηηνζήθε) 
Παδάξη (αγνξά-δηαπξαγκάηεπζε) 
Παληδάξη (θνθθηλνγνύιη-ηεύηιν) 
Παηδνύξη (παξαζπξόθπιιν) 
Παπνύηζη (ππόδεκα) 
Πηιάθη (ξύδη) 
Ρνπζθέηη (ραξηζηηθή 
εμππεξέηεζε) 
αθάηεο (αλάπεξνο) 
ακαηάο (ζόξπβνο) 
ηληξηβάλη (πίδαθαο) 
αΐλη (επθπήο) 
νβάο (αζβεζηνθνλίακα) 
όη (θαηαγσγή-γέλνο) 
νθάθη (δξόκνο) 
νπγηάο (καραηξάθη) 
νπινύπη (κνξθή-ζρήκα) 
Σαβάλη (νξνθή) 
Σαζάθη (ζηαρηνδνρείν) ) (ζηα 

ηνύξθηθα από ηα αξάβηθα) 
Σαςί (καγεηξηθό ζθεύνο)  
Σεκπέιεο (νθλεξόο-αθακάηεο) 
Σελεθέο (δνρείν) 
Σδάθη (παξαγώλη) 
Σδάκη (παινπίλαθαο-γπαιί) 
Σδάκπα (δσξεάλ) 
Σδαηδίθη 
Σόπη (ζθαίξα)       
Σνπινύκη (αζθόο)  
Σνπθέθη, ληνπθέθη  
Σζάη 
Σζαθάιη (ζώο) 
Σζακπνπθάο 
Σζάληα (δεξκάηηλε ζήθε) 
Σζαπαηζνύιεο (αλνηθνθύξεπηνο-
άηζαινο) 
Σζαξνύρη 
Σζαηίδσ (εμνξγίδσ-πξνζβάισ) 
Σζαρπίλεο (θαηεξγάξεο-πνλεξόο) 
Σζέπε (ζπιάθην) 
Σζηγγνύλεο (θηιάξγπξνο) 
Σζηθνύηεο (θηιάξγπξνο), 
Σζνκπάλεο (βνζθόο-πνηκέλαο)  
Σζνπβάιη (ζαθί) 
Σζνπινύθη (δέζκε καιιηώλ) 
Σζνπξέθη 
Φάθα 
Φαξάζη (θηπάξη-ζθνππηδνιόγνο) 
Φαξζί (ηέιεηα-άπηαηζηα) 
Φηζηίθη (πηζηάθε)  
Φηηίιη (ζξπαιιίδα) 
Φιηηδάλη (θύπειιν) 
Φνπθαξάο (θαθνκνίξεο-άζιηνο) 
Φξαληδόια (ςσκί) 
Υαβαιέο 
Υάδη (επραξίζηεζε) 
Υαιβάο 
Υάιη (άζιην) 
Υαιί (ηάπεηαο) 
Υακάιεο 
Υακπάξη 
Υάπη 
Υαξάκη (άδηθα) 
Υαξάηζη 
Υαξηδηιίθη (κηθξό ρξεκαηηθό 
πνζό) 
Υαζάπηθν (θξενπσιείν)  
Υαηίξη (ράξε) 
Υαθηέο (θαηαδόηεο) 
Υνπδνύξεκα (αλάπαπζε) 
Υνύη (ηδηνηξνπία) 
Υνπλέξη (πάζεκα-εμαπάηεζε) 
 
ΜΕΡΘΚΕ ΤΝΗΘΘΜΕΝΕ 
ΛΕΞΕΘ ΠΟΤ ΠΡΟΕΡΥΟΝΣΑΘ 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ 

ΓΛΩΑ 
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ΠΗΓΗ: ΕΣΤΜΟΛΟΓΘΚΟ 
ΛΕΞΘΚΟ ΜΠΑΜΠΘΝΘΩΣΗ 
(2009) 
 

Ακπάξηδα 

Γθηόλεο  
Καιακπόθη 

Κνθνξέηζη 
Κνπιαληξίδσ 
Λνύκπα 

Λνύηζα 
Μαξκάγθα 

Μπακπέζεο  
Μπέζα 
Πιηάηζηθν 

βέξθνο 
Σζνύπξα 

Φάξα 
Φινγέξα 
 

 
ΜΕΡΘΚΕ ΤΝΗΘΘΜΕΝΕ 
ΛΕΞΕΘ ΠΟΤ ΠΡΟΕΡΥΟΝΣΑΘ 

ΑΠΟ ΛΑΒΙΚΕ 

ΓΛΩΕ (ΡΩΙΚΗ, 

ΕΡΒΟΚΡΟΑΣΙΚΗ, 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΗ) 
ΠΗΓΗ: ΕΣΤΜΟΛΟΓΘΚΟ 
ΛΕΞΘΚΟ ΜΠΑΜΠΘΝΘΩΣΗ 
(2009) 
 
 

Αζβόο 
Βξηθόιαθαο 

Γηάθθα 
Ζαβιαθώλνκαη 
Πάπξηθα 

Πέζηξνθα 
Ρνύρν 

Σξόηθα
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