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Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την επιβλέπουσα καθηγήτρια μας, 

κυρία Χριστοπούλου που μας καθοδηγούσε με τον καταλληλότερο τρόπο 

στην συνολική πορεία της εργασίας μας για να βελτιώσουμε τη δουλειά 

μας. 

Ακόμα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ο ένας τον άλλο, αλλά και τους 

υπόλοιπους συμμαθητές μας, για την συνεχή στήριξη και την άριστη 

συνεργασία μας για το συνολικό αποτέλεσμα της εργασίας του Β’ 

τετραμήνου.  

Επίσης, Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα θέλαμε να δώσουμε στους 

μαθηματικούς του σχολείου μας, κα. Θανασούλια Γεωργία και κ. 

Παρτσαδάκη Σπυρίδωνα που μας βοήθησαν στη δημιουργία του 

ερωτηματολογίου της έρευνας μας και στη στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων. Δεν θέλουμε όμως να ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε και 

όλους τους μαθητές που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μας και μας 

βοήθησαν με αυτόν τον τρόπο στην έρευνα μας. 

Τέλος, ευχαριστούμε την διεύθυνση του σχολείου που μας 

παραχώρησε τις κατάλληλες αίθουσες εργασίας και τον ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό για να εργαστούμε. 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
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           Ο κινηματογράφος αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια μία 

από τις αγαπημένες επιλογές ψυχαγωγίας των ανθρώπων και 

ειδικά των νέων σε όλο τον κόσμο. Ο αγγλόφωνος 

κινηματογράφος συγκεκριμένα φαίνεται να επικρατεί 

διεθνώς. Ταινίες, ηθοποιοί και δημιουργοί του αγγλόφωνου 

κινηματογράφου γίνονται συχνά σημείο αναφοράς στα ΜΜΕ, 

στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και στις συζητήσεις των 

ανθρώπων στις σύγχρονες κοινωνίες, συντελώντας έτσι στη 

δημιουργία προτύπων, απόψεων και συνηθειών. 

 

 

Σκοπός  

Η εργασία αυτή αποτελεί περαιτέρω διερεύνηση του θέματος με το οποίο καταπιαστήκαμε στο 

Α΄ τετράμηνο, καθώς τότε επιθυμούσαμε να μελετήσουμε σε βάθος τον αγγλόφωνο κινηματογράφο, 

ένα θέμα που μας άρεσε πολύ και γι’ αυτό το διαλέξαμε. Για το Β΄ τετράμηνο, επιθυμία μας είναι να 

ερευνήσουμε πώς βλέπουν οι έφηβοι στη  χώρα μας τον αγγλόφωνο κινηματογράφο και τι μέλλον έχει 

αυτός γενικότερα.  

   

Μέθοδος 

Ως μέθοδο εργασίας και έρευνας χρησιμοποιήσαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο 

δημιουργήσαμε μόνοι μας και μοιράσαμε σε εφήβους, η ηλικία των οποίων κυμάνθηκε από 14 έως 18 

ετών. Τα ερωτήματα του ερωτηματολογίου μας σχετίζονται με τα επιμέρους υποθέματα που 

εξετάσαμε βιβλιογραφικά στο Α΄ τετράμηνο. Με αυτόν τον τρόπο αποσκοπούσαμε στη συλλογή 

πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις και γενικότερα την στάση των νέων απέναντι στον 

αγγλόφωνο κινηματογράφο. 

   

Συμπέρασμα 

Μέσω της έρευνάς μας καταφέραμε να συλλέξουμε στατιστικά δεδομένα για τα ερωτήματα 

με τα οποία ασχοληθήκαμε. Παρόλο που η έρευνά μας ήταν μικρή σε έκταση, σε σχέση με το πλήθος 

των ατόμων που επιλέγουν αγγλόφωνες ταινίες, κατορθώσαμε να δώσουμε απάντηση σε αυτά που 

επιθυμούσαμε και εκπληρώσαμε τους στόχους της ερευνητικής μας εργασίας. 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 



    «ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ», Ερευνητική Εργασία Β΄ Τάξης Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Πάτρας 2013-2014     

 
7 

 

 
 

 

Η παρούσα εργασία για το Β΄ τετράμηνο υλοποιήθηκε από 19 μαθητές της B΄ τάξης του 

Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Πάτρας. Για την έρευνά μας χωριστήκαμε σε  τρεις  

ομάδες, κάθε μία εκ των οποίων πήρε ένα αγγλικό όνομα σχετικό με τον κινηματογράφο.  

 

Ομάδες  Εργασίας   

Films’ Souls: Δαουλάρης Διονύσης, Κατσιδήμας Νίκος, Λάζαρη Ανδριανή, Μικρώνης 

Ευρυβιάδης, Παναγόπουλος Πέτρος-Εμμανουήλ, Σοφούλης Άγγελος & Φαρμάκη Ηλιοστάλακτη.  

  Cinetubbies: Αμαριωτάκης Εμμανουήλ, Γεωργαντοπούλου Φωτεινή, Εμμανουήλ Γεωργία, 

Κανελλοπούλου Αριστέα & Λάβδα Μαριαλένα. 

F.F. Team (Film Freaks Team): Κρητικός Βαγγέλης, Κυριαζής Θοδωρής, Κωνσταντόπουλος 

Δημήτρης, Λέκκα Ραφαέλα, Νικολοπούλου Αφροδίτη, Παπαδόπουλος Ηλίας & Χαλούλος Αλέξης. 

Υπεύθυνη καθηγήτρια στην έρευνά μας ήταν η κ. Χριστοπούλου Μαρία, M.Ed., καθηγήτρια 

Αγγλικής Γλώσσας. Μαζί της συζητήσαμε τα αποτελέσματα της ερευνάς μας, μέσω των οποίων όλες 

οι ομάδες διαμορφώσαμε τις απόψεις μας και καταλήξαμε σε σχετικά συμπεράσματα. 

                             

 

Υποθέματα – Επιμέρους Ερωτήματα 

Με το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε για την έρευνα μας αποσκοπούσαμε στη 

συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις και γενικότερα την στάση των νέων απέναντι στον 

αγγλόφωνο κινηματογράφο. Κάθε μία από τις τρεις ομάδες επεξεργαστήκαμε τα ερωτήματα εκείνα 

που αντιστοιχούν θεματικά στα επιμέρους υποθέματα - ερευνητικά ερωτήματα του ευρύτερου 

θέματος «Αγγλόφωνος Κινηματογράφος» με τα οποία ασχοληθήκαμε στο Α΄ τετράμηνο. 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
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Γενική Περιγραφή  

 

Κατά τη διάρκεια του 2
ου

  τετραμήνου του σχολικού έτους 2013-14, στο μάθημα του project 

πραγματοποιήσαμε μια έρευνα με θέμα τον Αγγλόφωνο Κινηματογράφο. Συγκεκριμένα, μοιράσαμε 

ερωτηματολόγια σε 40 εφήβους της Αχαΐας, 14-18 ετών, με στόχο την διερεύνηση των προτιμήσεων 

και της στάσης τους απέναντι στον Αγγλόφωνο Κινηματογράφο. Τα αποτελέσματα μας βοήθησαν 

στην βαθύτερη και πιο πρακτική κατανόηση του θέματος με το οποίο ασχοληθήκαμε από την αρχή της 

φετινής σχολικής χρονιάς. 

 

 

 

Σπουδαιότητα 

 

Ο αγγλόφωνος κινηματογράφος ασκεί μεγάλη επίδραση στους νέους σε πολλούς τομείς και 

περιβάλλει καθημερινά τη ζωή τους. Επομένως θεωρήσαμε μεγάλης σημασίας τη διερεύνηση της 

στάσης τους, καθώς οι νέοι αποτελούν τον κύριο στόχο της βιομηχανίας του κινηματογράφου, και 

ειδικά του αγγλόφωνου. Από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, μας δόθηκε η ευκαιρία να 

διευρύνουμε το φάσμα του θέματος μας, συμπεριλαμβάνοντας και την καθοριστική στάση των νέων.   

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Δομή Εργασίας  

 

Η περίληψη, ο πρόλογος, η εισαγωγή, τα συμπεράσματα, ο επίλογος, η βιβλιογραφία και το 

ερωτηματολόγιο της παρούσας εργασίας είναι αποτέλεσμα συνολικής μας δουλειάς.  

 

Η ανάλυση όμως του ερωτηματολογίου είναι προϊόν δουλειάς των επιμέρους ομάδων. 

Χωρίσαμε δηλαδή τις ερωτήσεις σε θεματικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στα ερευνητικά υπο-

ερωτήματα με τα οποία ασχοληθήκαμε στο 1
ο
 Τετράμηνο. Συγκεκριμένα:: 

Films’ Souls: προσωπικά στοιχεία ερωτηθέντων, συχνότητα παρακολούθησης ταινιών, 

σημαντικότερα κριτήρια επιλογής αγγλόφωνων ταινιών, budget και ειδικά εφέ/τεχνολογία. 

  Cinetubbies: ηθοποιοί, συντελεστές, μουσική, ενδυμασία, βραβεύσεις, κριτικές και διαφήμιση. 

F.F. Team (Film Freaks Team): χρήση ναρκωτικών ουσιών, θρησκευτικό στοιχείο, ερωτικό 

στοιχείο, προπαγάνδα, βία, ρατσισμός και μέλλον του αγγλόφωνου κινηματογράφου. 

 

Στο Παράρτημα που βρίσκεται στο τέλος της εργασίας μας, παραθέτουμε το Ερωτηματολόγιο 

που χρησιμοποιήσαμε για την έρευνα μας (Βλέπε σελίδα 54). 

 

Σημείωση: Η κάθε ομάδα δημιουργήσαμε, ως Τέχνημα, μία σύντομη παρουσίαση (σε αρχείο 

powerpoint) μιας γνωστής αγγλόφωνης ταινίας. Τα τρία αυτά αρχεία συνοδεύουν την παρούσα 

έκθεση, μαζί με τα αρχεία προφορικής παρουσίασης της εργασίας μας από όλες τις ομάδες. 
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Δείγμα  

Το δείγμα της έρευνας μας αποτελείται από 40 εφήβους από την περιοχή της Αχαΐας (Πάτρα 

και ευρύτερη περιοχή).   

 

 

Χρονοδιάγραμμα έρευνας  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του έτους 2014.   

 

 

Είδος έρευνας 

Η έρευνα μας είναι ποσοτική καθώς έγινε χρήση ερωτηματολογίου 31 ερωτήσεων, οι 

περισσότερες από τις οποίες είναι κλειστού τύπου. 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ:  

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΗΒΩΝ  

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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Συνθήκες και τρόπος συλλογής δεδομένων  
 

Οι μαθητές του συγκεκριμένου project πήραμε τα 40 ερωτηματολόγια και τα μοιράσαμε σε 

εφήβους από διάφορα σχολεία της περιοχής. Τηρώντας τις οδηγίες της υπεύθυνης καθηγήτριας μας, 

προσπαθήσαμε να συντονιστούμε μεταξύ μας ώστε να έχουμε ένα όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένο 

δείγμα ως προς το φύλλο, τις ηλικίες και τις διάφορες περιοχές (σχολεία). Παράλληλα, φροντίσαμε να 

ελέγξουμε ότι κάθε ερωτηματολόγιο είχε απαντηθεί εξολοκλήρου πριν μας το επιστρέψει ο κάθε 

έφηβος.  

 

 

Δημιουργία ερωτηματολογίου  

Η δημιουργία του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήσαμε για την έρευνά, μας απασχόλησε 

αρκετά, καθώς έπρεπε να συμπεριλάβουμε τις κατάλληλες ερωτήσεις που συνδέονται θεματικά με τα 

επιμέρους υποθέματα που ερευνήσαμε βιβλιογραφικά στο Α΄ τετράμηνο. Επιπλέον, οι ερωτήσεις 

έπρεπε να είναι στην πλειοψηφία τους κλειστού τύπου ώστε να εξάγουμε συγκεκριμένα 

αποτελέσματα, αλλά και έτσι διατυπωμένες ώστε να υπάρχει σαφήνεια. Για το σκοπό αυτό ζητήσαμε 

από συμμαθητές μας άλλων ομάδων project να απαντήσουν πιλοτικά το ερωτηματολόγιο και, με τη 

βοήθεια των υποδείξεων και των συμβουλών τους, καταλήξαμε στην τελική μορφή του 

ερωτηματολογίου.   

 

 

Δομή ερωτηματολογίου  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη:  

Το πρώτο μέρος ονομάζεται «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» και περιλαμβάνει ερωτήσεις που 

αφορούν την μαθητική ταυτότητα των ερωτηθέντων (φύλο, ηλικία, σχολείο και επίπεδο γνώσης 

Αγγλικής γλώσσας).  

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τις καθαυτό «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ» που αποβλέπουν στην καταγραφή 

των προτιμήσεων, των απόψεων και γενικότερα της στάσης των μαθητών απέναντι στον αγγλόφωνο 

κινηματογράφο. 

 Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο τέλος του κειμένου μας (Βλέπε Παράρτημα, σελίδα 54). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Παρουσιάζουμε παρακάτω λεπτομερώς τα ευρήματα της έρευνάς μας. Για κάθε επιμέρους 

ερώτημα υπάρχει το όνομα των μαθητών που αναλάβαμε να το επεξεργαστούμε, η στατιστική 

ανάλυση των απαντήσεων, διαφωτιστικά διαγράμματα και κάποια συμπεράσματα που προκύπτουν.  

 

ΜΕΡΟΣ 1
ο:

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

ΦΥΛΟ (Ηλίας Παπαδόπουλος) 

Το δείγμα από τα ερωτηματολόγια που μοιράσαμε αποτελείται από 21 κορίτσια (53%) και 19 

αγόρια (47%). 

 

47%
53%

Φύλο

Αγόρι

Κορίτσι

 

 

 

ΗΛΙΚΙΑ (Νίκος Κατσιδήμας & Ευρυβιάδης Μικρώνης) 

Το δείγμα μας καλύπτει τις ηλικίες 14-18 ετών. Πιο συγκεκριμένα, από τα 21 κορίτσια, 4 

(ποσοστό 20%) είναι ηλικίας δεκατεσσάρων ετών, 5 ηλικίας δεκαέξι ετών (ποσοστό 23%), άλλα 6 

κορίτσια είναι ηλικίας δεκαεφτά ετών (ποσοστό 28,5%) και άλλα 6 κορίτσια δεκαοχτώ ετών (ποσοστό 

28,5%). Από 19 αγόρια του δείγματός μας, τα 2 (ποσοστό 11%) ήταν ηλικίας δεκατεσσάρων ετών, 

άλλα 2 ήταν δεκαπέντε ετών (ποσοστό 11%), 4 αγόρια ήταν ηλικίας δεκαέξι ετών (ποσοστό 20%), 5 

αγόρια ήταν δεκαεφτά ετών (ποσοστό 26%) και άλλα 6 αγόρια ήταν δεκαοχτώ ετών (ποσοστό 32%). 

ΕΥΡΥΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
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ΣΧΟΛΕΙΑ (Άγγελος Σοφούλης) 

Τα σχολεία στα οποία φοιτούν οι έφηβοι μαθητές που απάντησαν στα ερωτηματολόγια είναι 

γυμνάσια και λύκεια που ανήκουν τόσο εντός της Πάτρας όσο και στην ευρύτερη περιφέρειά της.  

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (Άγγελος Σοφούλης) 

Όσον αφορά το επίπεδο γνώσης Αγγλικών των μαθητών, η έρευνα έδειξε ότι η πλειονότητα 

των εφήβων του δείγματός μας έχουν επίπεδο Αγγλικής γλώσσας Β2 - καλή γνώση (18 έφηβοι) και Γ2 

- άριστη γνώση (14 έφηβοι), ενώ ακολουθούν το επίπεδο Β1 - μέτρια γνώση (5 έφηβοι), Α2 - βασική 

γνώση (2 έφηβοι) και Γ1 - πολύ καλή γνώση (1 έφηβος). Συμπερασματικά, οι έφηβοι που ερευνήσαμε 

έχουν γνώσεις Αγγλικών, δηλαδή είναι εξοικειωμένοι με την γλώσσα των αγγλόφωνων ταινιών, 

κάτι που λάβαμε υπόψη μας στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας. 
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ΜΕΡΟΣ 2
ο:

  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1
η
  (Πέτρος Παναγόπουλος – Διονύσης Δαουλάρης) 

Ο σκοπός των 3 ερωτημάτων με τα οποία ασχοληθήκαμε ήταν να καταλήξουμε σε 

συμπεράσματα σχετικά με το αν οι έφηβοι του δείγματός μας παρακολουθούν κινηματογράφο, και 

αναλυτικότερα αν αυτός είναι αγγλόφωνος η κάποιο άλλο είδος.  

    Στο 1
ο
 ερώτημα, σχετικά με το πόσο συχνά παρακολουθούν ταινίες, με πιθανές απαντήσεις 

«ποτέ-1», «σπάνια-2», «συχνά-3» και «πολύ συχνά-4», τα κορίτσια απάντησαν ότι παρακολουθούν 

συχνά (Μ.Ο. τιμής 3) ενώ τα αγόρια ακόμα πιο συχνά (Μ.Ο. τιμής 3,4). Συνολικά οι έφηβοι του 

δείγματός μας παρακολουθούν κινηματογραφικές ταινίες ΣΥΧΝΑ (Μ.Ο. τιμής 3,2). 

 

3,4

3

3,2

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Πόσο συχνά παρακολουθείς ταινίες;

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2
η
  (Πέτρος Παναγόπουλος – Διονύσης Δαουλάρης) 

Στο 2
ο
 ερώτημα, σχετικά με το πόσο συχνά παρακολουθούν αγγλόφωνες ταινίες, με πιθανές 

απαντήσεις «ποτέ-1», «σπάνια-2», «συχνά-3» και «πολύ συχνά-4»,  τα αγόρια και τα κορίτσια 

εξίσου παρακολουθούν αγγλόφωνο κινηματογράφο ΣΥΧΝΑ (Μ.Ο. τιμής 3,25 στο σύνολο των 

εφήβων).  
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3,28

3,3

3,32

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η: 
Πόσο συχνά παρακολουθείς αγγλόφωνες ταινίες; 

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
η
 (Πέτρος Παναγόπουλος – Διονύσης Δαουλάρης) 

Το 3
ο
 ερώτημα εστιάζει στο αν οι έφηβοι μας προτιμούν περισσότερο τον αγγλόφωνο 

κινηματογράφο ή κάποιο άλλο/α είδος/η. Μόνο 1 από τα 19 αγόρια του δείγματός μας απάντησε 

πως προτιμάει κορεάτικο κινηματογράφο καλύτερα, αλλά και 4 από τα 21 κορίτσια προτιμούν 

περισσότερο άλλο είδος κινηματογράφου εκτός από τον αγγλόφωνο και συγκεκριμένα ελληνικό (1 

κορίτσι) και γαλλικό (3 κορίτσια) κινηματογράφο. Με άλλα λόγια, η συντριπτική πλειοψηφία (87%) 

των εφήβων μας προτιμάει  τον αγγλόφωνο κινηματογράφο.  
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ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ
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87%

7%

3% 3%

Είδη Κινηματογράφου που προτιμούν οι έφηβοι

ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΣ

ΓΑΛΛΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

ΚΟΡΕΑΤΙΚΟΣ

 
 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4
η
  (Ανδριανή Λάζαρη – Ηλιοστάλακτη Φαρμάκη) 

Η 4
η
 ερώτηση αφορά το είδος αγγλόφωνων ταινιών που προτιμούν οι έφηβοι να 

παρακολουθούν και οι προσφερόμενες απαντήσεις ήταν «κοινωνικές-δράματα», «ρομαντικές», 

«περιπέτειες», «θρίλερ», «τρόμου»,  «φαντασίας – επιστημονικής», «κωμωδίες», «άλλες…..».  

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως στο σύνολο του δείγματός μας, δηλαδή στα 40 αγόρια-

κορίτσια, οι κωμωδίες κατέχουν την πρώτη θέση (23 επιλογές), ενώ στις επόμενες δύο θέσεις 

προτίμησης βρίσκονται οι περιπέτειες (19 επιλογές) και οι κοινωνικές- δράματα (17 επιλογές). 
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Πιο συγκεκριμένα, ανά φύλο, στα κορίτσια βρίσκονται στην ίδια θέση προτίμησης (20%) τα 

δράματα-κοινωνικές και οι ρομαντικές αγγλόφωνες ταινίες. Αντιθέτως στον τομέα των αγοριών 

επικρατούν τα θρίλερ (23%). 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5
η
 (Ανδριανή Λάζαρη – Ηλιοστάλακτη Φαρμάκη) 

Η 5
η
 ερώτηση ζητούσε τα 5 πιο σημαντικά κριτήρια επιλογής μια αγγλόφωνης ταινίας και 

οι προσφερόμενες απαντήσεις ήταν: «είδος ταινίας», «υπόθεση/πλοκή», «ηθοποιοί/cast», 

«συντελεστές», «οικονομικός προϋπολογισμός / budget», «ειδικά εφέ – σκηνικά – τεχνολογία», 

«μουσική επένδυση / soundtrack», «ενδυμασία-κοστούμια», «βράβευση ταινίας», «θετικές κριτικές 

ταινίας», «διαφήμιση/promotion». Στο σύνολο των εφήβων (αγόρια-κορίτσια) πρώτη έρχεται η 

επιλογή «ηθοποιοί/cast (15%)».  

Η απάντηση λοιπόν στην συγκεκριμένη ερώτηση, είναι πως τα πέντε βασικότερα κριτήρια 

γενικά είναι κατά σειρά από το πιο σημαντικό: 1) ηθοποιοί (15%), 2) μουσική επένδυση (14%), 3) 

θετικές κριτικές ταινίας (13%), 4) είδος ταινίας (11%) και 5) ειδικά εφέ – σκηνικά - τεχνολογία (10%). 
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16%

4%

4%
12%16%

5%

9%

14%

9%

Κριτήρια Επιλογής Αγγλόφωνων Ταινιών για Αγόρια-Κορίτσια
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Συντελεστές (π.χ. σκηνοθέτες)

Οικονομικός προϋπολογισμός 
(budget)
Ειδικά εφέ, σκηνικά, τεχνολογία

Μουσική επένδυση - soundtrack

Ενδυμασία-κοστούμια

Βράβευση ταινίας 

Θετικές κριτικές της ταινίας

Διαφήμιση, promotion

 

Πιο συγκεκριμένα βέβαια, με βάση το φύλο, τα κορίτσια διαλέγουν δίνοντας σημασία 

περισσότερο στους ηθοποιούς (14%) και στην μουσική επένδυση (13%) ενώ τα αγόρια στους 

ηθοποιούς (16%) και στις θετικές κριτικές (15%).  

Από τα διαγράμματα που παρουσιάζουμε, μπορεί κανείς να δει περισσότερες λεπτομέρειες 

σχετικά με τις απαντήσεις των εφήβων του δείγματός μας αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής 

αγγλόφωνων ταινιών. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6
η
 (Νίκος Κατσιδήμας) 

Στην 6
η
 ερώτηση, «Αν έχεις ακούσει ότι δαπανήθηκαν πολλά για το γύρισμα μιας 

αγγλόφωνης ταινίας, σε επηρεάζει στην επιλογή αυτής της ταινίας;», οι επιλογές απάντησης ήταν 

«καθόλου», «λίγο», «αρκετά», ή «πολύ», δηλαδή οι έφηβοι έπρεπε να απαντήσουν πόσο τους 

επηρεάζει το χρηματικό ποσό που δαπανήθηκε για την παραγωγή μιας αγγλόφωνης ταινίας στο αν 

τελικά θα την επιλέξουν. 

Το μεγαλύτερο μέρος από το σύνολο των ερωτηθέντων (17 από τα 40 άτομα ή 42,5%) δηλώνει 

πως τους επηρεάζει «λίγο» ο οικονομικός προϋπολογισμός / budget μιας ταινίας στην επιλογή της. 

Ένα μικρότερο μέρος (15 άτομα ή 37,5%)  δήλωσε πως δεν τους επηρεάζει «καθόλου», ενώ ένα μικρό 

μέρος (7 άτομα ή 17,5%) δήλωσε πως τους επηρεάζει «αρκετά». Τέλος μόλις ένας από τους 40 

ερωτηθέντες (2,5%) απάντησε πως επηρεάζεται «πολύ» από το χρηματικό αυτό ποσό. 

 

2%

17%

43%

38%

Πόσο επηρεάζει το budget μιας αγγλοφωνης ταινίας στην 
επιλογή της αγόρια-κορίτσια συνολικά;

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

 

Από τα 17 άτομα που δήλωσαν «λίγο», τα 9 ήταν αγόρια και τα 8 κορίτσια. Σχετικά 

ισορροπημένο ποσοστό ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια. Από τα 15 άτομα που απάντησαν 

«καθόλου», τα 8 ήταν αγόρια και τα 7 κορίτσια. Και πάλι ισορροπημένο ποσοστό.  Από τα 7 άτομα, 

που απάντησαν «αρκετά», 4 ήταν αγόρια και 3 κορίτσια ενώ το ένα άτομο που απάντησε «πολύ», 

ήταν κορίτσι.  

Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως το αν για να γυριστεί μία αγγλόφωνη ταινία έχουν 

δαπανηθεί πολλά χρήματα, δεν φαίνεται να επηρεάζει τους εφήβους μας στην επιλογή τους στο 

αν θα παρακολουθήσουν την συγκεκριμένη ταινία. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7
η
  (Ευρυβιάδης Μικρώνης) 

Σε αυτό  το ερώτημα αναλύεται το πόσο επηρεάζουν τα ειδικά εφέ, τα σκηνικά και γενικά η 

χρήση της τεχνολογίας σε μία αγγλόφωνη ταινία την επιλογή του καθενός μας. Οι πιθανές 

επιλογές ήταν «καθόλου-1», «λίγο-2», «αρκετά-3», ή «πολύ-4». 

Από την έρευνα συμπεραίνουμε ότι εξίσου κορίτσια και αγόρια επηρεάζονται «αρκετά» 

(Μ.Ο. τιμής 2,7 ή 55%) στην επιλογή των ταινιών τους από τα ειδικά εφέ, την τεχνολογία και τα 

σκηνικά.  

Πιο αναλυτικά, από τα 21 κορίτσια, 1 δήλωσε ότι δεν την επηρεάζουν «καθόλου», 5 δήλωσαν 

ότι τις επηρεάζουν «λίγο», 12 ότι παίζουν «σημαντικό ρόλο» στην επιλογή τους και τα υπόλοιπα 3 

είπαν πως τις επηρεάζουν «πολύ». 

 Αντίστοιχα, παρατηρούμε ότι από τα 19 αγόρια, το 1 δεν επηρεάζεται «καθόλου» από τα εφέ 

και την τεχνολογία, 6 δήλωσαν πως τους ενδιαφέρει «λίγο», 10 είπαν πως παίζουν «αρκετά» 

σημαντικό ρόλο στην επιλογή τους και οι υπόλοιπο 2 δήλωσαν πως η τεχνολογία παίζει «πολύ» 

σημαντικό ρόλο στην επιλογή των ταινιών τους.  

Στο σύνολο των 40 παιδιών, τα 2 είπαν πως δεν τους ενδιαφέρουν «καθόλου» τα εφέ, τα 

σκηνικά και η τεχνολογία στις ταινίες, 11 δήλωσαν πως είναι «λίγο» σημαντικά, 22 ότι είναι «αρκετά» 

σημαντικά για την επιλογή τους και τέλος τα 5 είπαν πως παίζουν «πολύ» σημαντικό ρόλο σε μία 

ταινία. 
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Πόσο επηρεάζουν τα ειδικά εφέ -σκηνικά - τεχνολογία 
αγόρια-κορίτσια στην επιλογή μιας αγγλόφωνης ταινίας;
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Έτσι, σύμφωνα με τις απαντήσεις των εφήβων του δείγματός μας καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι τα εφέ, τα σκηνικά και γενικότερα η χρήση της τεχνολογίας σε μία αγγλόφωνη 

ταινία παίζουν αρκετά σημαντικό ρόλο στην επιλογή της.  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8
η
 (Μάνος Αμαριωτάκης) 

Στην ερώτηση 8, «Σε επηρεάζουν τα ονόματα διάσημων ηθοποιών στην επιλογή μιας 

αγγλόφωνης ταινίας;», οι πιθανές απαντήσεις ήταν «καθόλου-1», «λίγο-2», «αρκετά-3», ή «πολύ-4».  

Τα αποτελέσματα είναι ότι τα αγόρια απάντησαν με μέσο όρο τιμής 2.6 δηλαδή επηρεάζονται 

«λίγο» έως «αρκετά» από τα διάσημα ονόματα ηθοποιών στην επιλογή μιας αγγλόφωνης ταινίας. 

Παρόμοιο αποτέλεσμα έχουν και τα κορίτσια (μέσος όρος τιμής 2.7), άρα και το σύνολο των 

εφήβων (μέσος όρος τιμής 2.6).  

Οπότε, οι έφηβοι του δείγματός μας επηρεάζονται «σχεδόν αρκετά» από τα ονόματα 

διάσημων ηθοποιών στην επιλογή μιας αγγλόφωνης ταινίας. 

 

 

Πόσο επηρεάζει το Cast αγόρια-κορίτσια  

στην επιλογή μιας αγγλόφωνης ταινίας; 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 9
η
  (Μάνος Αμαριωτάκης) 

Στην ερώτηση 9, «Σε επηρεάζει η επιλογή διάσημων συντελεστών (π.χ. σκηνοθετών)  στην 

επιλογή μιας αγγλόφωνης ταινίας;», οι πιθανές απαντήσεις ήταν «καθόλου-1», «λίγο-2», «αρκετά-

3», ή «πολύ-4».  

Τα αγόρια (με μέσο όρο τιμής 1,9) επηρεάζονται «λίγο» από τους διάσημους συντελεστές 

στην επιλογή μιας αγγλόφωνης ταινίας, ενώ τα κορίτσια (με μέσο όρο τιμής 2.5) επηρεάζονται 

«λίγο» έως «αρκετά» στην επιλογή τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, βλέπουμε ότι τα δύο 

φύλα επηρεάζονται κάπως διαφορετικά από την συμμετοχή διάσημων συντελεστών στην επιλογή μιας 

αγγλόφωνης ταινίας, καθώς τα κορίτσια δίνουν μεγαλύτερη σημασία σε αυτόν τον τομέα από ό,τι τα 

αγόρια.  

Συνολικά βέβαια, τα αγόρια-κορίτσια του δείγματός μας (με μέσο όρο τιμής 2.2) 

επηρεάζονται «λίγο» από τους διάσημους συντελεστές στην επιλογή μιας αγγλόφωνης ταινίας.  

 

 

Πόσο επηρεάζουν οι διάσημοι συντελεστές αγόρια-κορίτσια  

στην επιλογή μιας αγγλόφωνης ταινίας; 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Κορίτσια Αγόρια Σύνολο
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ΕΡΩΤΗΣΗ 10
η
 (Φωτεινή Γεωργαντοπούλου) 

   Στην ερώτηση 10, «Η μουσική επένδυση-soundtrack σε επηρεάζει στην επιλογή μιας 

αγγλόφωνης ταινίας;» με πιθανές απαντήσεις «καθόλου-1», «λίγο-2», «αρκετά-3», ή «πολύ-4», 

κατέληξα στο αποτέλεσμα ότι τα κορίτσια επηρεάζονται «αρκετά» από την μουσική επένδυση μιας 

αγγλόφωνης ταινίας στο να την επιλέξουν (με μέσο όρο τιμής 2,8). Τα αγόρια επηρεάζονται και αυτά 

«αρκετά», αν και κάπως λιγότερο (μέσος όρος τιμής 2,5). Και τα δύο φύλα μαζί επηρεάζονται 

«αρκετά» από την μουσική επένδυση μιας αγγλόφωνης ταινίας στο να την επιλέξουν (μέσος όρος 

τιμής 2,6). 

 

 

Πόσο επηρεάζει η μουσική επένδυση αγόρια-κορίτσια  

στην επιλογή μιας αγγλόφωνης ταινίας; 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 11
η
  (Φωτεινή Γεωργαντοπούλου) 

              Στη ερώτηση 11, «Σου έχει τύχει να σου αρέσουν τραγούδια που έχεις ακούσει σε μια 

αγγλόφωνη ταινία;», με πιθανές απαντήσεις «ποτέ-1», «σπάνια-2», «συχνά-3», ή «πολύ συχνά-4», 

είδα ότι στα κορίτσια (μέσος όρος τιμής 3,4) και στα αγόρια (μέσος όρος τιμής 3,1), αλλά και 

συνολικά σε όλους τους εφήβους του δείγματός μας (μέσος όρος τιμής 3,2), «συχνά» τους αρέσουν 

τραγούδια από αγγλόφωνη ταινία.  
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             Τα κορίτσια δηλαδή δίνουν κάπως περισσότερη σημασία στη μουσική μιας αγγλόφωνης 

ταινίας από τα αγόρια. Αυτό ίσως εξηγείται από το ό,τι τα κορίτσια είναι πιο ρομαντικά, συνδυάζουν 

τη μουσική με την αντίστοιχη σκηνή και έτσι αισθάνονται πιο έντονα το μήνυμα που θέλει να περάσει 

η αγγλόφωνη ταινία. Αντίθετα τα αγόρια, όντας πιο εσωστρεφή στα συναισθήματα τους, 

δυσκολεύονται να εκφράσουν την αρέσκειά τους σε κάποιο τραγούδι για να μην προδώσουν τι 

νιώθουν.  

 

 

Σου αρέσουν τραγούδια που έχεις ακούσει σε αγγλόφωνες ταινίες; 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 12
η
 (Αριστέα Κανελλοπούλου) 

Αντικείμενο μελέτης μου ήταν το ερώτημα 12: «Σε επηρεάζει η ενδυμασία των ηθοποιών 

(κοστούμια διάσημων σχεδιαστών) στην επιλογή σου;», με πιθανές απαντήσεις «Καθόλου» (1), 

«Λίγο» (2), «Αρκετά» (3), ή «Πολύ» (4).  

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, κατέληξα πως τα αγόρια είχαν σαν μέσο όρο τιμής 1,9, δηλαδή 

δεν επηρεάζονται και πολύ από την ενδυμασία, ενώ στα κορίτσια ο μέσος όρος τιμής είναι 2,3, 

βλέπουμε δηλαδή ότι επηρεάζονται λίγο περισσότερο από τα αγόρια. Συνολικά βέβαια, οι έφηβοι του 

δείγματός μας επηρεάζονται «λίγο» (μέσος όρος τιμής 2,1) από την ενδυμασία των ηθοποιών, τη 

μόδα και τους διάσημους σχεδιαστές στην επιλογή μιας αγγλόφωνης ταινίας. 
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Σε επηρεάζει η ενδυμασία στην επιλογή αγγλόφωνης ταινίας; 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13
η
 (Αριστέα Κανελλοπούλου) 

Στο επόμενο ερώτημα 13: «Θεωρείς ότι τα ρούχα μιας αγγλόφωνης ταινίας μπορούν να 

λειτουργήσουν ως ενδυματολογικά πρότυπα στην κοινωνία (δημιουργία μόδας);», οι πιθανές 

απαντήσεις ήταν: «Καθόλου» (1), «Λίγο» (2), «Αρκετά» (3), ή «Πολύ» (4).  

Βλέπουμε πως ο μέσος όρος της τιμής των απαντήσεων των αγοριών είναι 2,4 και των 

κοριτσιών είναι 2,6. Καταλαβαίνουμε ότι αγόρια και κορίτσια (μέσος όρος τιμής 2,5) έχουν 

περίπου την ίδια άποψη, πιστεύουν δηλαδή «σχεδόν αρκετά» πως η ενδυμασία των ηθοποιών 

λειτουργεί και ως πρότυπο μόδας.  
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Η ενδυμασία σε αγγλόφωνες ταινίες δημιουργεί μόδα;
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Συμπερασματικά από τις ερωτήσεις 12 και 13 βλέπουμε πως τα κορίτσια επηρεάζονται κάπως 

περισσότερο από τα αγόρια στην επιλογή μιας αγγλόφωνης ταινίας από την ενδυμασία, αλλά και 

πιστεύουν περισσότερο από τα αγόρια ότι τα ρούχα μιας αγγλόφωνης ταινίας μπορεί να 

λειτουργήσουν και ως πρότυπο μόδας για τους νέους. Με άλλα λόγια, τα κορίτσια έχουν περισσότερη 

σχέση με την μόδα από τα αγόρια. 

        

ΕΡΩΤΗΣΗ 14
η
 (Μαριαλένα Λάβδα) 

Το πρώτο ερώτημα με το οποίο ασχολήθηκα (14
ο
) ήταν το εξής: «Εάν ακούσεις ότι μία 

αγγλόφωνη ταινία έχει βραβευτεί, παίζει ρόλο στην επιλογή σου;». Οι πιθανές απαντήσεις στο 

ερώτημα αυτό ήταν: «καθόλου (1)», «λίγο (2)», «αρκετά (3)»,  ή  «πολύ (4)».  

Παρατηρείται πως ο μέσος όρος τιμής στα κορίτσια είναι 2,7. Από το αποτέλεσμα αυτό 

συμπεραίνουμε πως βρίσκονται ανάμεσα στο «λίγο» και το «αρκετά», τείνοντας περισσότερο προς το 

δεύτερο. Στα αγόρια από την άλλη, ο μέσος όρος τιμής είναι 2,3, δηλαδή πιο κοντά στο «λίγο». Η 

απόκλιση ανάμεσα σε κορίτσια και αγόρια είναι 0,4 μονάδες, δίνοντας συνολικό μέσο όρο στο 

συγκεκριμένο ερώτημα 2,5, στο μέσο δηλαδή του «λίγο» με το «αρκετά». 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 15
η
 (Μαριαλένα Λάβδα) 

Το δεύτερο ερώτημα με το οποίο ασχολήθηκα (15
ο
) ήταν το εξής: «Παρακολουθείς τις 

βραβεύσεις αγγλόφωνων ταινιών (Oscar, BAFTA, κτλ.);». Οι πιθανές απαντήσεις στο ερώτημα 

αυτό ήταν: «ποτέ (1)», «σπάνια (2)», «μερικές φορές (3)», ή «πάντα (4)».  

Παρατηρήθηκε πως ο μέσος όρος τιμής στα κορίτσια είναι 2,5, βρίσκονται δηλαδή στο μέσο 

ανάμεσα στο «σπάνια» και στο «μερικές φορές». Στα αγόρια αντίθετα υπάρχει μια απόκλιση 0,8 
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μονάδων, καθώς ο μέσος όρος τιμής είναι 1,7, δηλαδή ανάμεσα στο «ποτέ» και το «σπάνια», 

τείνοντας πιο κοντά στο «σπάνια».  Ο συνολικός μέσος όρος τιμής είναι 2,1, βρίσκεται δηλαδή 0,1 

μονάδες πάνω από το «σπάνια». Συμπεραίνουμε λοιπόν πως οι ερωτηθέντες μαθητές «σπάνια» 

παρακολουθούν  βραβεύσεις  αγγλόφωνων ταινιών. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 16
η 

(Τζωρτζίνα Εμμανουήλ)
 

Η ερώτηση αυτή ήταν «Διαβάζεις κριτικές αγγλόφωνων ταινιών;» και οι πιθανές απαντήσεις 

ήταν «ποτέ-1», «σπάνια-2», «συχνά-3» και «πολύ συχνά - 4». 

Βλέπουμε πως στην συγκεκριμένη ερώτηση, τα κορίτσια διαβάζουν περισσότερο κριτικές 

αγγλόφωνων ταινιών σε σχέση με τα αγόρια καθώς η τιμή του μέσου όρου των απαντήσεων των 

κοριτσιών ανέρχεται στο 2,3 (δηλαδή κάτι περισσότερο από σπάνια) ενώ των αγοριών στο 1,8 (σχεδόν 

σπάνια). Αυτό συμβαίνει ίσως εξαιτίας της πρόωρης ωριμότητας που παρουσιάζουν σύμφωνα με 

μελέτες τα κορίτσια σε αντίθεση με τα αγόρια που αργούν αρκετά να ωριμάσουν. Συνολικά βέβαια, οι 

έφηβοι του δείγματός μας σπάνια διαβάζουν κριτικές αγγλόφωνων ταινιών (τιμή 2,1), ωστόσο 

φαίνεται πως η κριτική μιας ταινίας δεν τους αφήνει εντελώς ασυγκίνητους. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 17
η 

(Τζωρτζίνα Εμμανουήλ)
 

Η ερώτηση αυτή ήταν «Λαμβάνεις υπ’ όψη σου κριτικές ταινιών για την επιλογή μιας 

αγγλόφωνης ταινίας;» και οι πιθανές απαντήσεις ήταν «ποτέ-1», «σπάνια-2», «συχνά-3» και «πολύ 

συχνά - 4». 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, παρατηρήθηκε πως οι δύο ομάδες των 

κοριτσιών και των αγοριών του δείγματός μας σχεδόν ταυτίζονται στις απαντήσεις τους (μέσος όρος 

τιμής κοριτσιών: 2,4 & αγοριών: 2,3). Αυτό σημαίνει πως λαμβάνουν υπ’ όψη τους τις κριτικές μιας 

αγγλόφωνης ταινίας όταν πρόκειται να την επιλέξουν «σχεδόν συχνά», δηλαδή οι κριτικές τους 

επηρεάζουν αρκετά.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 18
η
 (Τζωρτζίνα Εμμανουήλ) 

Η ερώτηση αυτή ήταν «Σε επηρεάζει η διαφήμιση (αφίσα, trailer, παρουσίαση στην 

τηλεόραση, άρθρο, κτλ.) μιας αγγλόφωνης ταινίας για να τη δεις;» Οι πιθανές απαντήσεις ήταν 

«καθόλου -1», «λίγο-2», «αρκετά-3» και «πολύ-4». 

Η τιμή του μέσου όρου των απαντήσεων των αγοριών ανέρχεται στο 2,5 ενώ των κοριτσιών 

στο 2,3 και η τιμή του συνόλου των εφήβων στο 2,4 (δηλαδή ανάμεσα στο «λίγο» και το «αρκετά»). 

Δηλαδή οι έφηβοι του δείγματός μας επηρεάζονται κάποιες φορές από τη διαφήμιση μιας 

αγγλόφωνης ταινίας για να την επιλέξουν. Βέβαια, παρατηρεί εύκολα κανείς πως τα αγόρια 

επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την διαφήμιση σε σχέση με τα κορίτσια. Το συγκεκριμένο 

φαινόμενο θα μπορούσε να ερμηνευθεί από το γεγονός ότι τα αγόρια σε αντίθεση με τα κορίτσια 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη εξοικείωση όσο αναφορά την τεχνολογία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

καθώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου προβάλλονται πλέον πολλές διαφημίσεις.  

 

Κορίτσια; 2,3

Αγόρια; 2,5

Σύνολο; 2,4

2,2

2,25

2,3

2,35

2,4

2,45

2,5
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Σύνολο

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 16-18: Μπορεί κανείς εύκολα να συμπεράνει πως, σε γενικές 

γραμμές, οι νέοι δεν δίνουν στις κριτικές και την διαφήμιση των ταινιών την απαραίτητη σημασία 

αλλά ούτε και αδιαφορούν εντελώς για αυτές. Τα αγόρια και τα κορίτσια δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες 

αποκλίσεις με την έννοια ότι τις αντιμετωπίζουν με παρόμοιο τρόπο και τους δίνουν παρόμοια 

σημασία. Το γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι οι νέοι χαρακτηρίζονται από έλλειψη 

ενημέρωσης πάνω σε αυτόν τον τομέα οπότε αδυνατούν να κατανοήσουν την σημασία μιας κριτικής 

στην επιλογή μιας αγγλόφωνης ταινίας. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 19
η
  (Αλέξης Χαλούλος) 

Στην Ερώτηση 19, “Σε επηρεάζουν αρνητικά οι σκηνές χρήσης ναρκωτικών ουσιών στις 

αγγλόφωνες ταινίες;”, οι πιθανές απαντήσεις ήταν «Ναι-2», «Όχι-0» ή «Εξαρτάται από την ταινία - 

1». 

Σε αυτό το ερώτημα ο μέσος όρος της τιμής των απαντήσεων των κοριτσιών τείνει στο μηδέν 

(συγκεκριμένα είναι 0.4), δηλαδή στο «όχι», ενώ τα ίδια αριθμητικά δεδομένα έχουμε και στα αγόρια. 

Επομένως ο συνολικός μέσος όρος είναι και αυτός η τιμή 0.4. 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

Κορίτσια Αγόρια Σύνολο
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Από αυτή την τιμή βλέπουμε πως το εφηβικό μας κοινό δεν επηρεάζεται αρνητικά από 

σκηνές χρήσης ναρκωτικών ουσιών και συνεπώς υποδηλώνεται η εξοικείωσή του με τέτοιου είδους 

θεάματα αλλά και η διείσδυση των ναρκωτικών στη σημερινή κοινωνία. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 20
η
  (Αλέξης Χαλούλος) 

 

Στην ερώτηση 20, “Θεωρείς σωστή την προβολή σκηνών χρήσης ναρκωτικών ουσιών στις 

αγγλόφωνες ταινίες;», οι  πιθανές απαντήσεις ήταν «Ναι-2», «Όχι-0» ή «Εξαρτάται από την ταινία - 

1».  

Σε αυτό το ερώτημα ο μέσος όρος των απαντήσεων των κοριτσιών είναι η τιμή 1, δηλαδή η 

άποψή τους εξαρτάται από την ταινία, ενώ στα αγόρια ο μέσος όρος ανέρχεται στο 1.2. Επομένως ο 

συνολικός μέσος όρος είναι παρόμοια η τιμή 1.1. 
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Θεωρείς σωστή την προβολή σκηνών χρήσης 
ναρκωτικών ουσιών στις αγγλόφωνες ταινίες;
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Αγόρια
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Από αυτή την τιμή βλέπουμε πως η κρίση των εφήβων του δείγματός μας βασίζεται στο 

γενικότερο περιεχόμενο της ταινίας, δηλαδή υποδηλώνεται η αυξημένη δεκτικότητα των νέων σε 

τέτοιου είδους θεάματα. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 21
η
 (Αφροδίτη Νικολοπούλου) 

Το ερώτημα που τέθηκε ήταν: «Σε ενδιαφέρουν οι αγγλόφωνες ταινίες που προβάλλουν 

έντονα το θρησκευτικό στοιχείο; »  

Οι πιθανές απαντήσεις ήταν:  

 Καθόλου - 1 

 Λίγο - 2 

 Αρκετά  - 3 

 Πολύ  - 4 

       Ο μέσος όρος των απαντήσεων των κοριτσιών ήταν η τιμή 2, που σημαίνει  ότι υπάρχει ένα  

ποσοστό το οποίο ενδιαφέρεται για το θρησκευτικό στοιχείο στις αγγλόφωνες ταινίες σε 

αντίθεση με τα αγόρια που είχαν μικρότερο μέσο όρο τιμής της τάξης του 1,5. Το σύνολο 

ανέρχεται στο 1,8 που κυμαίνεται κάπου στη μέση.  
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Σε ενδιαφέρουν οι αγγλόφωνες ταινίες που  

προβάλλουν έντονα το θρησκευτικό στοιχείο; 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 22
η
 (Αφροδίτη Νικολοπούλου) 

Το ερώτημα 22 αφορούσε την θρησκευτική προπαγάνδα: «Πιστεύεις ότι υπάρχει 

θρησκευτικός προσηλυτισμός στις αγγλόφωνες ταινίες;» 

Οι πιθανές απαντήσεις ήταν: 

 Ναι - 2 

 Όχι - 0 

 Εξαρτάται την ταινία - 1  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ερώτησης 22. Βλέπουμε - με αμελητέα 

απόκλιση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών - πως οι έφηβοι δεν θεωρούν πως υποδαυλίζεται 

θρησκευτικός προσανατολισμός μέσω τον αγγλόφωνων ταινιών. Ο συνολικός μέσος όρος 

ανέρχεται στην τιμή 0,8 , με τα κορίτσια να βρίσκονται στο 1 και τα αγόρια στο 0,7.   
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Υπάρχει θρησκευτικός προσηλυτισμός στις αγγλόφωνες ταινίες; 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 23
η
 (Δημήτρης Κωνσταντόπουλος) 

Το ερώτημα αυτό είναι: «Θεωρείς σωστή την προβολή ερωτικών σκηνών στις αγγλόφωνες 

ταινίες;» και οι δεδομένες απαντήσεις ήταν:  

 Ναι - 2 

 Όχι - 0 

 Εξαρτάται από την ταινία - 1  

Τα περισσότερα αγόρια θεωρούν σωστή την προβολή ερωτικών σκηνών στις αγγλόφωνες ταινίες 

αλλά πάντα εξαρτάται και από την ταινία.(τιμή 1,5). Από την άλλη, τα περισσότερα κορίτσια θεωρούν 

ότι εξαρτάται αποκλειστικά από την ταινία και τις ερωτικές σκηνές που προβάλλει το αν θα την 

παρακολουθήσουν (τιμή 1). 

Γενικός Μέσος Όροςοι έφηβοι του δείγματός μας κυμαίνονται ανάμεσα στις απαντήσεις 

«ναι» και «εξαρτάται από την ταινία» (τιμή 1,5). 
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Θεωρείς σωστή την προβολή ερωτικών σκηνών στις 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 24
η
 (Δημήτρης Κωνσταντόπουλος) 

  Το συγκεκριμένο ερώτημα ήταν «Βλέπεις αγγλόφωνες ταινίες που προβάλλουν τολμηρές 

ερωτικές σκηνές;» και οι δεδομένες απαντήσεις ήταν:  

 Ποτέ - 1 

 Σπάνια - 2 

 Συχνά - 3 

 Πολύ συχνά - 4 

Τόσο τα αγόρια (τιμή 2,6) όσο και τα κορίτσια (τιμή 2,5) στην συντριπτική τους πλειοψηφία  

δεν βλέπουν  σχετικά συχνά πολλές αγγλόφωνες ταινίες που προβάλλουν τολμηρές ερωτικές 

σκηνές. 

Γενικότερα οι νέοι δεν δείχνουν αποστροφή ή προκατάληψη προς τις ερωτικές σκηνές στις 

ταινίες του αγγλόφωνου κινηματογράφου όπως συνηθιζόταν με τις παλαιότερες γενεές. Εν αντιθέσει, 

φαίνονται ιδιαιτέρως απαιτητικοί κριτές αφού προτιμούν στην πλειονότητά τους ταινίες όπου το 

ερωτικό στοιχείο προβάλλεται με άξονα την ποιότητα και αποτελεί «τέχνη». Μόνο έτσι εξοβελίζεται η 

προσβλητικότητα και ενθαρρύνεται η απελευθέρωση στον κινηματογράφο και κατά συνέπεια στην 

ίδια την τέχνη.   
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ΕΡΩΤΗΣΗ 25
η
  (Θοδωρής Κυριαζής) 

Στην ερώτηση 25, «Κατά πόσο αντιλαμβάνεσαι τα προπαγανδιστικά στοιχεία στις 

αγγλόφωνες ταινίες;», οι  πιθανές απαντήσεις ήταν «Καθόλου-1», «Λίγο-2», «Αρκετά-3» και «Πολύ-

4». 

Ο μέσος όρος τιμής των απαντήσεων των κοριτσιών είναι 2,7, ενώ στα αγόρια ο μέσος όρος 

ανέρχεται στην τιμή 2,5. Επομένως ο συνολικός μέσος όρος είναι 2,6, δηλαδή τα προπαγανδιστικά 

στοιχεία δεν γίνονται ευρέως αντιληπτά. 
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Με τα στοιχεία αυτά σκιαγραφείται η άκοπη και αβίαστη αφομοίωση προπαγανδιστικών 

στοιχείων, καθώς επίσης γίνεται αντιληπτή η αποτελεσματικότητα του χώρου του θεάματος σαν κύριο 

μέσο προπαγάνδας τις τελευταίες δεκαετίες. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 26
η
  (Θοδωρής Κυριαζής) 

 

Στην ερώτηση 26, «Ποια 3 είδη προπαγάνδας πιστεύεις πως προβάλλονται πιο συχνά στις 

αγγλόφωνες ταινίες; Επέλεξε τα από τα παρακάτω και βαθμολόγησε τα από 1-3 (με 1 = πιο συχνά)», 

οι πιθανές απαντήσεις για την επιλογή των 3 ήταν:  

 «Εθνικιστική»,  

 «Εμπορική/οικονομική (διαφήμιση)»,  

 «Επιστημονική»,  

 «Θρησκευτική»,  

 «Ιστορική»,  

 «Κοινωνική»,  

 «Πολιτική» και  

 «Πολιτισμική».  

 

Όσον αφορά την εθνικιστική προπαγάνδα, ο μέσος όρος τιμής στα κορίτσια είναι 0,7 ενώ για 

τα αγόρια 0.9. Στην εμπορική σημειώνεται αύξηση του μέσου όρου και πιο συγκεκριμένα για τα 

κορίτσια είναι η τιμή 1,2 ενώ για τα αγόρια 0,6. Στην επόμενη κατηγορία, την επιστημονική, έχουμε 

και για τα δύο φύλα τον ίδιο μέσο όρο τιμής, δηλαδή 0,4. Ακόμα, στην θρησκευτική προπαγάνδα ο 

μέσος όρος τιμής των κοριτσιών είναι 0,7 και για τα αγόρια είναι 0.6. Ο μέσος όρος τιμής στην 

ιστορικού περιεχομένου προπαγάνδα για τα κορίτσια είναι 1 και για τα αγόρια 0,6. Στην κοινωνική τα 

κορίτσια βρίσκονται στην τιμή 0,8 ενώ τα αγόρια στο 1,2. ‘Όσον αφορά την πολιτική, τώρα, τα 

κορίτσια βρίσκονται στην τιμή 1,2 και τα αγόρια στο 0.9. Τέλος, στην πολιτισμική προπαγάνδα ο 

μέσος όρος τιμής των κοριτσιών είναι 0,6 όπως και των αγοριών. 

 

Δηλαδή, τα κορίτσια πιστεύουν πως προβάλλονται κυρίως η πολιτική, η εμπορική και η 

ιστορική προπαγάνδα στις αγγλόφωνες ταινίες. Τα αγόρια πιστεύουν πως προβάλλονται κυρίως η 

κοινωνική, η εθνικιστική και η πολιτική προπαγάνδα στις αγγλόφωνες ταινίες. 
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Από τις τιμές αυτές βλέπουμε πως το σύνολο των εφήβων του δείγματός μας πιστεύουν πως 

τα επικρατέστερα είδη προπαγάνδας είναι η πολιτική, η κοινωνική και η εμπορική (ενώ λιγότερο 

η επιστημονική). Οδηγούμαστε, λοιπόν, στο συμπέρασμα πως η δίψα για εξουσία και τα οικονομικά 

συμφέροντα προκειμένου να ικανοποιηθούν εκμεταλλεύονται κάθε θεμιτό αλλά και αθέμιτο μέσο με 

αποτέλεσμα τελικά η λήψη ομαδικών, σε επίπεδο κοινωνίας, αποφάσεων να γίνεται από λίγους. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 27
η
  (Βαγγέλης Κρητικός) 

Στην ερώτηση 27, «Σε επηρεάζουν αρνητικά οι σκηνές βίας στις αγγλόφωνες ταινίες;», οι 

ενδεχόμενες απαντήσεις ήταν «Ναι-2», «Όχι-0», «Εξαρτάται από την ταινία - 1».         

O μέσος όρος των απαντήσεων των κοριτσιών στην ερώτηση 27 τείνει προς την τιμή 0, 

γεγονός που σημαίνει πως δεν επηρεάζονται από την παρουσία σκηνών βίας στις ταινίες του 
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αγγλόφωνου κινηματογράφου. Στα ίδια επίπεδα κινούνται και οι απαντήσεις των αγοριών αλλά και 

του συνόλου των εφήβων ενώ δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις ηλικίες.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 28
η
 (Βαγγέλης Κρητικός) 

Στην ερώτηση 28, «Θα δεις μια αγγλόφωνη ταινία αν ξέρεις από πριν ότι δείχνει σκηνές 

βίας;», οι ενδεχόμενες απαντήσεις ήταν «Ναι-2», «Όχι-0» και «Εξαρτάται από την ταινία - 1».         

Ο μέσος όρος των απαντήσεων των κοριτσιών τείνει προς την τιμή 2, γεγονός που σημαίνει 

πως δεν έχουνε πρόβλημα να  παρακολουθήσουν μια αγγλόφωνη ταινία αν ξέρουν ότι δείχνει 

σκηνές βίας. Το ίδιο ισχύει και για τα αγόρια ενώ δεν υπάρχει διαφορά στο σύνολο. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 29
η
 (Ραφαέλα Λέκκα) 

Στην ερώτηση 29, «Πιστεύεις ότι οι αγγλόφωνες ταινίες ενισχύουν τον ρατσισμό;», οι 

ενδεχόμενες απαντήσεις ήταν «Ναι-2», «Όχι-0» και «Εξαρτάται από την ταινία - 1».  

Σε αυτό το ερώτημα, ο μέσος όρος των κοριτσιών είναι η τιμή 0.8 και στα αγόρια ο μέσος όρος 

ανέρχεται στην τιμή 0,7, δηλαδή το σύνολο των εφήβων απάντησε με μέσο όρο τιμής 0,7. 

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων συμπεραίνουμε ότι οι έφηβοι του δείγματός μας 

πιστεύουν πως, το αν οι αγγλόφωνες ταινίες ενισχύουν το ρατσισμό ή όχι, εξαρτάται από τη 

συγκεκριμένη ταινία και δεν είναι κάτι απόλυτο και γενικό. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 30
η
  (Ραφαέλα Λέκκα) 

Στην ερώτηση 30: «Ποια 3 είδη ρατσιστικής συμπεριφοράς πιστεύεις πως προβάλλονται 

πιο συχνά στις αγγλόφωνες ταινίες;   Επέλεξε τις από τις παρακάτω και βαθμολόγησε τις από 1-3 

(με 1 = πιο συχνά), οι ενδεχόμενες απαντήσεις για την επιλογή των 3 ήταν «Ανεπτυγμένων Χωρών»,  

«Εθνικός»,  «Θρησκευτικός»,  «Κοινωνικός», «Σεξιστικός» και «Φυλετικός». 

Όσον αφορά τον ρατσισμό των αναπτυγμένων χωρών, ο μέσος όρος στα κορίτσια είναι η τιμή 

0,9 ενώ για τα αγόρια 0,6. Στον εθνικό ρατσισμό σημειώνεται  μείωση στα κορίτσια δηλαδή η τιμή 

ανέρχεται στο 0,7 και  στα αγόρια επίσης 0,7. Στον θρησκευτικό ρατσισμό έχουμε κατακόρυφη 

πτώση, δηλαδή 0,2 για τα κορίτσια και 0,5 για τα αγόρια. Όσον  αφορά  τον κοινωνικό ρατσισμό, η 

τιμή των κοριτσιών ανέρχεται στο 1,5 και των αγοριών στο 1,4. Στη συνέχεια στο σεξιστικό ρατσισμό 

παρατηρούμε σχεδόν ίδια αντιμετώπιση και από τα δυο φύλα, 1,4 για τα κορίτσια και 1,3 για τα 

αγόρια.  Τέλος στον φυλετικό ρατσισμό, η τιμή των κοριτσιών είναι 1,2 ενώ των αγοριών 1,6. 
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 Δηλαδή, και αγόρια και τα κορίτσια (με διαφορετικά ποσοστά φυσικά) πιστεύουν πως 

προβάλλονται κυρίως ο κοινωνικός, ο σεξιστικός και ο φυλετικός ρατσισμός στις αγγλόφωνες ταινίες.  
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Από το παραπάνω διάγραμμα εξάγουμε την πληροφορία ότι το σύνολο των εφήβων του 

δείγματός μας πιστεύουν πως τα επικρατέστερα είδη ρατσισμού που προβάλλονται στις 

αγγλόφωνες ταινίες είναι ο κοινωνικός, ο φυλετικός και ο σεξιστικός (ενώ λιγότερο ο 

θρησκευτικός). 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 31
η
  (Ηλίας Παπαδόπουλος) 

Το ερώτημα 31, «Σκοπεύεις να συνεχίσεις να βλέπεις αγγλόφωνες ταινίες στο μέλλον;», 

είχε ως πιθανές τις απαντήσεις «Ναι-2», «Ίσως-1» και «Όχι-0», και στη συνέχεια ζητούσε από τους 

εφήβους να «γράψουν μόνοι τους επιγραμματικά τους 3 σημαντικότερους λόγους, αρχίζοντας από 

τον πιο σημαντικό (1
ος

)» 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εφήβων (τιμή 1,9 ο Μ.Ο. στα κορίτσια και 1,8 στα αγόρια 

– 1,9 στο σύνολο) απάντησαν πως σκοπεύουν να συνεχίσουν να βλέπουν αγγλόφωνες ταινίες και 

στο μέλλον. 

Αμέσως μετά μας παρέθεσαν τους λόγους για τους οποίους θα συνεχίσουν να παρακολουθούν 

αγγλόφωνο κινηματογράφο. Οι λόγοι με μέσο όρο τιμής μεγαλύτερο από 2.5 θεωρήθηκαν από την 

ομάδα μας ως σημαντικοί και είναι οι εξής: 
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 Μ.Ο. = 3: Είναι αστείες -  Είναι ωραίες/καλές - Καλό promotion - Καταλαβαίνω το χιούμορ τους –  

                 Ποικιλία & ενδιαφέρον           

 Μ.Ο. = 2,9: Μου αρέσουν  

 Μ.Ο. = 2,8: Εξοικείωση με αγγλική γλώσσα  

 Μ.Ο. = 2,6: Ωραία θέματα/υπόθεση/σενάριο  

 Μ.Ο. = 2,5: Καλές παραγωγές (ασχέτως κόστους & υπόθεσης)  
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Σημαντικοί λόγοι για να συνεχίσω να βλέπω αγγλόφωνες 
ταινίες στο μέλλον

Σημαντικές Απαντήσεις

 

Από τις απαντήσεις αυτές, συμπεραίνουμε πως οι έφηβοι μας είναι εξοικειωμένοι με αυτού του 

είδους τον κινηματογράφο και έχουν πια αγαπήσει τις αγγλόφωνες ταινίες «(μου αρέσουν») και γι 

αυτό θέλουν να συνεχίσουν να τις παρακολουθούν. Οι πιθανοί λόγοι είναι πολλοί (π.χ. «είναι 

αστείες», «είναι ωραίες/καλές», «έχουν χιούμορ», έχουν ποικιλία και ενδιαφέρον», «έχουν ωραία 

θέματα»), σίγουρα όμως παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι ο αγγλόφωνος κινηματογράφος είναι ο 
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πιο συχνά προβαλλόμενος στην χώρα μας («καλό promotion») και η Αγγλική γλώσσα («εξοικείωση 

με αγγλική γλώσσα») διδάσκεται ευρέως στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως η διεθνής γλώσσα 

(Lingua franca). 

Παρακάτω σας παραθέτουμε τις λιγότερο συχνές απαντήσεις (με τιμή μικρότερη από 2,5) που 

δόθηκαν από τους εφήβους του δείγματός μας. Και από εδώ φαίνεται πως, πέρα από τους διάφορους 

προσωπικούς λόγους που μπορεί να έχει ο καθένας για να δει μια αγγλόφωνη ταινία (π.χ. ηθοποιοί, 

σκηνοθέτες, βραβεύσεις, κτλ.), οι βασικότεροι λόγοι είναι η επαφή με τις διαφορετικές κουλτούρες, 

ήθη και έθιμα των αγγλόφωνων χωρών, τα μηνύματα που προβάλλουν αυτές οι ταινίες, καθώς και η 

ευκαιρία για περαιτέρω εξάσκηση της Αγγλικής γλώσσας. 

 

 Γνωρίζω νέους, ανεπτυγμένους πολιτισμούς/διαφορετικές καταστάσεις                        Μ.Ο. 2,3 

 Εξάσκηση αγγλικών                                                                                                         Μ.Ο. 2.3 

 Σημαντικά μηνύματα                                                                                                        Μ.Ο. 2,2 

 Επικοινωνία με τον πολιτισμό τους/ήθη έθιμα αγγλόφωνων χωρών                               Μ.Ο.2,1              

 Αντανακλούν κοινωνία                                                                                                     Μ.Ο. 2 

 Ελληνικές χάλια                                                                                                                Μ.Ο. 2 

 Έχουν πλάκα                                                                                                                     Μ.Ο. 2 

 Καλά soundtrack                                                                                                               Μ.Ο. 2 

 Περνάει (ευχάριστα) η ώρα                                                                                              Μ.Ο. 2 

 Προβάλλονται συνεχώς – κυριαρχούν                                                                             Μ.Ο. 2 

 Τις βλέπουν οι φίλοι μου                                                                                                 Μ.Ο. 2 

 Ωραία σκηνικά                                                                                                                 Μ.Ο. 2 

 Ωραίες σκηνές                                                                                                                  Μ.Ο. 2 

 Σκηνοθέτες/καλογυρισμένες σκηνοθετικά                                                                      Μ.Ο. 1,8 

 Ωραία εφέ                                                                                                                        Μ.Ο. 1,8 

 Ηθοποιοί/καλές ερμηνείες                                                                                               Μ.Ο. 1,5 

 Έχουν φαντασία                                                                                                               Μ.Ο. 1,3 

 Απολαμβάνω πιο πολύ μια ταινία στα αγγλικά                                                               Μ.Ο. 1 

 Βραβεύσεις                                                                                                                      Μ.Ο. 1 

 Καλή εικόνα                                                                                                                    Μ.Ο. 1 

 Πάντα ηρεμώ                                                                                                                   Μ.Ο. 1 

 Περνάω καλά/ψυχαγωγία                                                                                                Μ.Ο. 1 

 Πιο ψυχαγωγικές παρά κουλτουριάρικες                                                                        Μ.Ο. 1 

 Ωραίο τέλος                                                                                                                     Μ.Ο. 1 
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Το δείγμα των εφήβων μας είναι σχετικά ισορροπημένο όσον αφορά τα δύο φύλλα (21 

κορίτσια – 19 αγόρια), ενώ οι ηλικίες που καλύψαμε αφορούν κυρίως μαθητές Λυκείου (16-18 ετών) 

και λιγότερο Γυμνασίου (14-15 ετών).  

Οι συγκεκριμένοι έφηβοι είναι όλοι, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, γνώστες της 

Αγγλικής γλώσσας, άρα είναι εξοικειωμένοι με τη γλώσσα των αγγλόφωνων ταινιών, κάτι που 

σίγουρα έχει παίξει ρόλο στην μεγάλη προτίμηση που δείχνουν στο συγκεκριμένο είδος 

κινηματογράφου.  

Είναι λάτρεις εξίσου του κινηματογράφου γενικότερα αλλά και του αγγλόφωνου 

ειδικότερα, καθώς παρακολουθούν ταινίες συχνά. Από τα είδη ταινιών, γενικά όλοι οι έφηβοί 

προτιμούν τις κωμωδίες, τις περιπέτειες και τις κοινωνικές/δράματα, ενώ στα κορίτσια επικρατούν 

επίσης οι ρομαντικές ταινίες και στα αγόρια τα θρίλερ.  

Τα 5 πιο σημαντικά κριτήρια με βάση τα οποία οι έφηβοι μας γενικά επιλέγουν μια 

αγγλόφωνη ταινία είναι κατά σειρά σπουδαιότητας: οι ηθοποιοί, η μουσική επένδυση, οι θετικές 

κριτικές της ταινίας, το είδος της ταινίας και τα ειδικά εφέ/σκηνικά/τεχνολογία. Στα κορίτσια 

σημαντικό ρόλο στην επιλογή αγγλόφωνης ταινίας φαίνεται να παίζουν οι ηθοποιοί που συμμετέχουν 

αλλά και η μουσική επένδυση της ταινίας, ενώ στα αγόρια οι ηθοποιοί και οι κριτικές που έχει λάβει η 

συγκεκριμένη ταινία. 

Οι ακριβές παραγωγές δεν φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο καθώς οι έφηβοι μας δεν 

επηρεάζονται από το budget μιας αγγλόφωνης ταινίας. Αντιθέτως, τα εφέ, τα σκηνικά και 

γενικότερα η χρήση της τεχνολογίας σε μία αγγλόφωνη ταινία παίζουν αρκετά σημαντικό ρόλο στην 

επιλογή της. Όπως αναφέραμε και πριν, οι έφηβοι του δείγματός μας επηρεάζονται αρκετά από τα 

ονόματα διάσημων ηθοποιών στην επιλογή μιας αγγλόφωνης ταινίας. Από την άλλη πλευρά όμως 

επηρεάζονται λίγο από την επιλογή διάσημων συντελεστών (π.χ. σκηνοθετών), με αξιοσημείωτο το 

γεγονός ότι αυτή η παράμετρος φαίνεται να ενδιαφέρει τα κορίτσια σε μεγαλύτερο βαθμό από τα 

αγόρια.  

 Και τα δύο φύλα επηρεάζονται αρκετά από την μουσική επένδυση μιας αγγλόφωνης ταινίας 

στο να την επιλέξουν, μάλιστα τα κορίτσια ακόμα περισσότερο από τα αγόρια. Όσο για τα τραγούδια 

που έχουν ακουστεί σε αγγλόφωνες ταινίες, συχνά αρέσουν σε όλους τους εφήβους του δείγματός μας. 

Μάλιστα, τα κορίτσια δίνουν κάπως περισσότερη σημασία στη μουσική μιας αγγλόφωνης ταινίας από 

τα αγόρια. Αυτό ίσως εξηγείται από το ό,τι τα κορίτσια είναι πιο ρομαντικά, συνδυάζουν τη μουσική 

με την αντίστοιχη σκηνή και έτσι αισθάνονται πιο έντονα το μήνυμα που θέλει να περάσει η 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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αγγλόφωνη ταινία. Αντίθετα τα αγόρια, όντας πιο εσωστρεφή στα συναισθήματα τους, δυσκολεύονται 

να εκφράσουν την αρέσκειά τους σε κάποιο τραγούδι για να μην προδώσουν τι νιώθουν.  

Αναφορικά με την ενδυμασία των ηθοποιών (κοστούμια διάσημων σχεδιαστών) στις 

αγγλόφωνες ταινίες, οι έφηβοι του δείγματός μας φαίνονται να επηρεάζονται λίγο στην επιλογή της 

ταινίας από αυτό το κριτήριο, με τα κορίτσια να επηρεάζονται λίγο περισσότερο από τα αγόρια. Από 

την άλλη πλευρά όμως, αγόρια και κορίτσια πιστεύουν αρκετά πως τα ρούχα των ηθοποιών μιας 

αγγλόφωνης ταινίας μπορούν να λειτουργήσουν ως ενδυματολογικά πρότυπα στην κοινωνία, δηλαδή 

να δημιουργήσουν μόδα. 

 Η βράβευση μιας αγγλόφωνης ταινίας φαίνεται να επηρεάζει τα κορίτσια αρκετά, ενώ τα 

αγόρια λίγο, στο αν θα την επιλέξουν. Τα κορίτσια παρακολουθούν μερικές φορές τις τελετές 

βράβευσης αγγλόφωνου κινηματογράφου, ενώ τα αγόρια σπάνια. 

Οι καλές ή κακές κριτικές  μιας αγγλόφωνης ταινίας δεν αφήνουν εντελώς ασυγκίνητους τους 

εφήβους μας, αλλά παρόλα αυτά σπάνια τις διαβάζουν, μάλιστα τα αγόρια ακόμα πιο σπάνια από τα 

κορίτσια. Ωστόσο, οι κριτικές που ακούνε από άλλους τους επηρεάζουν αρκετά, καθώς συχνά τις 

λαμβάνουν υπόψη τους όταν πρόκειται να επιλέξουν ποια αγγλόφωνη ταινία θα δουν.  Όσον αφορά τη 

διαφήμιση (αφίσα, trailer, παρουσίαση στην τηλεόραση, άρθρο, κτλ.), φαίνεται να παίζει κάποιο 

ρόλο, αφού οι έφηβοι του δείγματός μας επηρεάζονται κάποιες φορές από τη διαφήμιση μιας 

αγγλόφωνης ταινίας για να την επιλέξουν. Βέβαια, τα αγόρια επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από 

την διαφήμιση σε σχέση με τα κορίτσια, κάτι που θα μπορούσε ίσως να ερμηνευθεί από το γεγονός ότι 

τα αγόρια παρουσιάζουν μεγαλύτερη εξοικείωση με την τεχνολογία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου προβάλλονται πλέον πολλές διαφημίσεις.  

Το εφηβικό μας κοινό δεν επηρεάζεται αρνητικά από σκηνές χρήσης ναρκωτικών ουσιών και 

συνεπώς υποδηλώνεται η εξοικείωσή του με τέτοιου είδους θεάματα αλλά και η διείσδυση των 

ναρκωτικών στη σημερινή κοινωνία. Όσο για το αν θεωρούν σωστή την προβολή σκηνών χρήσης 

ναρκωτικών ουσιών στις αγγλόφωνες ταινίες, οι έφηβοι μας απάντησαν ότι εξαρτάται από την ταινία, 

είδαμε δηλαδή ότι η κρίση τους βασίζεται στο γενικότερο περιεχόμενο της ταινίας, κάτι που 

υποδηλώνει την αυξημένη δεκτικότητα των νέων σε τέτοιου είδους θεάματα. 

      Σχετικά με το αν τους ενδιαφέρουν οι αγγλόφωνες ταινίες που προβάλλουν έντονα το 

θρησκευτικό στοιχείο, τα κορίτσια ενδιαφέρονται λίγο, ενώ τα αγόρια σχεδόν καθόλου, ενώ οι 

έφηβοι μας συνολικά δεν θεωρούν πως υποδαυλίζεται θρησκευτικός προσανατολισμός μέσω των 

αγγλόφωνων ταινιών. 

      Στην ερώτηση μας για το αν θεωρούν σωστή την προβολή ερωτικών σκηνών στις 

αγγλόφωνες ταινίες, οι έφηβοι του δείγματός μας κυμαίνονται ανάμεσα στις απαντήσεις «ναι» και 

«εξαρτάται από την ταινία» (με τα αγόρια να κλίνουν προς το «ναι» και τα κορίτσια προς το 

«εξαρτάται από την ταινία»). Τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια στην συντριπτική τους πλειοψηφία  
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δεν βλέπουν σχετικά συχνά πολλές αγγλόφωνες ταινίες που προβάλλουν τολμηρές ερωτικές σκηνές. 

Γενικότερα οι νέοι δεν δείχνουν πια αποστροφή ή προκατάληψη προς τις ερωτικές σκηνές στις ταινίες 

του αγγλόφωνου κινηματογράφου όπως συνηθιζόταν με τις παλαιότερες γενεές. Εν αντιθέσει, 

φαίνονται ιδιαιτέρως απαιτητικοί κριτές αφού προτιμούν στην πλειονότητά τους ταινίες όπου το 

ερωτικό στοιχείο προβάλλεται με άξονα την ποιότητα και αποτελεί «τέχνη». Μόνο έτσι εξοβελίζεται η 

προσβλητικότητα και ενθαρρύνεται η απελευθέρωση στον κινηματογράφο και κατά συνέπεια στην 

ίδια την τέχνη.   

       Τα προπαγανδιστικά στοιχεία στις αγγλόφωνες ταινίες δεν γίνονται ευρέως αντιληπτά από 

τους εφήβους του δείγματός μας. Έτσι σκιαγραφείται η άκοπη και αβίαστη αφομοίωση 

προπαγανδιστικών στοιχείων καθώς επίσης γίνεται αντιληπτή η αποτελεσματικότητα του χώρου του 

θεάματος σαν κύριο μέσο προπαγάνδας τις τελευταίες δεκαετίες. Από τα διάφορα είδη προπαγάνδας 

που προβάλλονται στις αγγλόφωνες ταινίες, τα κορίτσια πιστεύουν ότι πιο συχνές είναι η πολιτική, η 

εμπορική και η ιστορική προπαγάνδα, ενώ τα αγόρια πιστεύουν πως προβάλλονται κυρίως η 

κοινωνική, η εθνικιστική και η πολιτική προπαγάνδα. Το σύνολο των εφήβων του δείγματός μας 

πιστεύουν πως τα επικρατέστερα είδη προπαγάνδας είναι η πολιτική, η κοινωνική και η εμπορική (ενώ 

λιγότερο η επιστημονική). Οδηγούμαστε, λοιπόν, στο συμπέρασμα πως η δίψα για εξουσία και τα 

οικονομικά συμφέροντα, προκειμένου να ικανοποιηθούν, εκμεταλλεύονται κάθε θεμιτό αλλά και 

αθέμιτο μέσο με αποτέλεσμα τελικά η λήψη ομαδικών, σε επίπεδο κοινωνίας, αποφάσεων να γίνεται 

από λίγους. 

  Αναφορικά με τις σκηνές βίας στις αγγλόφωνες ταινίες και το αν τους επηρεάζουν αρνητικά, 

φαίνεται πως οι έφηβοι μας πιστεύουν πως δεν επηρεάζονται από την παρουσία σκηνών βίας. Επίσης, 

δεν έχουν πρόβλημα να  παρακολουθήσουν μια αγγλόφωνη ταινία αν ξέρουν από πριν ότι δείχνει 

σκηνές βίας. Δυστυχώς, εδώ φαίνεται η εξοικείωση των σημερινών νέων με εικόνες βίας, κάτι που 

είναι ιδιαίτερα αρνητικό, καθώς μέσω του κινηματογράφου διαιωνίζονται τα φαινόμενα κάθε λογής 

βίας στην κοινωνία μας. Όσο και αν κάποιες ταινίες προσπαθούν να περάσουν μηνύματα κατά της 

βίας, η πληθώρα ταινιών με βίαιο περιεχόμενο, σκηνές και μηνύματα κάνουν ανεπανόρθωτη ζημιά 

στις ψυχές όλων μας (και ιδιαίτερα των εφήβων που δεν έχουν ακόμα την ικανότητα να σκέφτονται 

κριτικά και να φιλτράρουν ό,τι βλέπουν), καθώς θεωρούμε την βία ως κάτι το φυσιολογικό. 

 Όσο για το φαινόμενο του ρατσισμού, το σύνολο των εφήβων του δείγματός μας πιστεύουν 

πως τα επικρατέστερα είδη ρατσισμού που προβάλλονται στις αγγλόφωνες ταινίες είναι ο 

κοινωνικός, ο φυλετικός και ο σεξιστικός (ενώ λιγότερο ο θρησκευτικός). 

Τελειώνοντας, μας απασχόλησε το αύριο του αγγλόφωνου κινηματογράφου, γι αυτό και 

ρωτήσαμε τους εφήβους μας αν σκοπεύουν να συνεχίσουν να βλέπουν αγγλόφωνες ταινίες στο 

μέλλον. Η συντριπτική πλειοψηφία απάντησαν πως σκοπεύουν να συνεχίσουν να βλέπουν 

αγγλόφωνες ταινίες και στο μέλλον και μας παρέθεσαν τους βασικότερους λόγους για αυτήν τους την 
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απόφαση. Έτσι συμπεραίνουμε πως οι έφηβοι μας είναι εξοικειωμένοι με αυτού του είδους τον 

κινηματογράφο και έχουν πια αγαπήσει τις αγγλόφωνες ταινίες και γι αυτό θέλουν να συνεχίσουν να 

τις παρακολουθούν. Οι πιθανοί λόγοι είναι πολλοί και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 

προσωπικοί (π.χ. ηθοποιοί, σκηνοθέτες, βραβεύσεις, κτλ.). Σίγουρα όμως παίζει σημαντικό ρόλο το 

γεγονός ότι ο αγγλόφωνος κινηματογράφος είναι ο πιο συχνά προβαλλόμενος στην χώρα μας αλλά και 

διεθνώς έναντι άλλων ειδών κινηματογράφου, η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται ευρέως στον δημόσιο 

και ιδιωτικό τομέα ως η διεθνής γλώσσα (Lingua franca) - άρα τους είναι οικεία και βρίσκουν 

ευκαιρία για περαιτέρω εξάσκηση, αλλά και τέλος, το ότι  τους δίνεται έτσι μία ευκαιρία για επαφή με 

τις διαφορετικές κουλτούρες, ήθη/έθιμα αλλά και μηνύματα των αγγλόφωνων χωρών. 
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Σε αυτό το σημείο τελειώνει για φέτος η ερευνητική μας εργασία με θέμα τον αγγλόφωνο 

κινηματογράφο. Ήταν μια ωραία εμπειρία καθώς γνωρίσαμε καλύτερα τον αγγλόφωνο 

κινηματόγραφο και συνεργαστήκαμε όλα τα παιδιά του project για να παρουσιάσουμε το θέμα μας 

στο κοινό όσο καλύτερα γίνεται.  

Στο 2
ο
 τετράμηνο ειδικότερα κάναμε έρευνα με ερωτηματολόγια τα οποία δόθηκαν σε εφήβους 

και βγάλαμε κάποια συμπεράσματα σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουν τον αγγλόφωνο 

κινηματογράφο οι Έλληνες έφηβοι. Βέβαια, έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι, λόγω του μικρού 

αριθμού των ερωτηθέντων, τα αποτελέσματα δεν είναι πλήρως ασφαλή και δεν μπορούμε να τα 

γενικεύσουμε, οπότε θα μας ήταν ευχάριστο να μάθουμε ότι η δουλειά μας ενέπνευσε περαιτέρω 

έρευνα και μελέτη από άλλους μαθητές. 

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά που βοήθησαν στην έρευνα μας, την 

καθηγήτρια μας που μας καθοδηγούσε και φυσικά όλους εσάς που διαβάσατε την εργασία  μας.  

 

Κλείνοντας, σας παραθέτουμε ένα όμορφο αγγλικό ποίημα της Αμερικανίδας ποιήτριας Alicia 

Elsbeth Stallings (γεν. 1968) με θέμα τον κινηματογράφο και τίτλο «Noir». 

Late at night, 

One of us sometimes has said, 

Watching a movie in black and white, 

Of the vivid figures quick upon the screen, 

“Surely by now all of them are dead”— 

The yapping, wire-haired terrier, of course— 

And the patient horse 

Soaked in an illusion of London rain, 

The Scotland Yard inspector at the scene, 

The extras—faces in the crowd, the sailors; 

The bungling blackmailers, 

The kidnapped girl’s parents, reunited again 

With their one and only joy, lisping in tones antique 

As that style of pouting Cupid’s bow 

Or those plucked eyebrows, arched to the height of chic. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
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Ignorant of so many things we know, 

How they seem innocent, and yet they too 

Possess a knowledge that they cannot give, 

The grainy screen a kind of sieve 

That holds some things, but let’s some things slip through 

With the current’s rush and swirl. 

We wonder briefly only about the girl— 

How old—seven, twelve—it isn’t clear— 

Perhaps she’s still alive 

Watching this somewhere at eighty-five, 

The only one who knows, though we might guess, 

What the kidnapper whispers in her ear, 

Or the color of her dress. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Οδηγίες: Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει σαν στόχο την διερεύνηση της στάσης των Ελλήνων 

εφήβων απέναντι στον αγγλόφωνο κινηματογράφο (το αντικείμενο έρευνάς μας στα πλαίσια της 

ερευνητικής μας εργασίας). Είναι ανώνυμο και η συμπλήρωση του διαρκεί λίγα λεπτά. 

Παρακαλούμε απαντήστε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις για να βοηθήσετε στην έρευνά μας.  

 

Προσωπικά στοιχεία 

 Φύλο:    Αγόρι  □          Κορίτσι  □             

 Ηλικία: 14 □     15 □     16 □    17 □     18 □ 

 Σχολείο: …………………………………………………………………………… 

 Επίπεδο γνώσης Αγγλικών: Α1  □    Α2 □    Β1 □   Β2 (Lower) □    Γ1 □     Γ2 (Proficiency) □ 

 

Ερωτήσεις 

 
1. Πόσο συχνά παρακολουθείς ταινίες;   Ποτέ   □   Σπάνια   □   Συχνά □   Πολύ συχνά  □ 
2. Πόσο συχνά παρακολουθείς αγγλόφωνες ταινίες; 

 Ποτέ   □               Σπάνια   □            Συχνά □              Πολύ συχνά  □ 
3. Προτιμάς περισσότερο άλλο/α είδος/η κινηματογράφου εκτός από τον αγγλόφωνο; 

Όχι  □                 Ναι □   (αν ναι, ποιο/ποια: ……………………………………………………………) 
4. Ποια από τα παρακάτω είδη αγγλόφωνων ταινιών προτιμάς να παρακολουθείς;   

Κοινωνικές -Δράματα □      Ρομαντικές  □      Περιπέτειες  □     Θρίλερ  □     Τρόμου   □                              
Φαντασίας-Επιστημονικής  □     Κωμωδίες □      Άλλες (…………………………………………)  □       

5. Ποια είναι  για εσένα τα 5 πιο σημαντικά κριτήρια επιλογής αγγλόφωνων ταινιών;  
Επέλεξε τα από τα παρακάτω και βαθμολόγησε τα από 1-5 (με 1 το πιο σημαντικό):          

1 Είδος ταινίας …………… 

2 Υπόθεση/πλοκή …………… 

3 Ηθοποιοί (cast) …………… 

4 Συντελεστές (π.χ. σκηνοθέτες) …………… 

5 
Οικονομικός προϋπολογισμός 
(budget) 

…………… 

6 Ειδικά εφέ, σκηνικά, τεχνολογία …………… 

7 Μουσική επένδυση - soundtrack …………… 

8 Ενδυμασία-κοστούμια …………… 

9 Βράβευση ταινίας  …………… 

10 Θετικές κριτικές της ταινίας …………… 

11 Διαφήμιση, promotion …………… 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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6. Αν έχεις ακούσει ότι δαπανήθηκαν πολλά για το γύρισμα μιας αγγλόφωνης ταινίας, 

σε επηρεάζει στην επιλογή αυτής της ταινίας;  Καθόλου □   Λίγο  □  Αρκετά  □  Πολύ □ 

7. Πόσο σε επηρεάζουν τα ειδικά εφέ, τα σκηνικά και γενικά η χρήση της τεχνολογίας σε 

μια αγγλόφωνη ταινία στο αν θα την επιλέξεις;            

Καθόλου    □             Λίγο   □            Αρκετά   □           Πολύ    □ 

8. Σε επηρεάζουν τα διάσημα ονόματα ηθοποιών στην επιλογή μιας αγγλόφωνης 

ταινίας;        Καθόλου    □       Λίγο   □       Αρκετά   □       Πολύ  □    

9. Σε επηρεάζει η συμμετοχή διάσημων συντελεστών (π.χ. σκηνοθετών) στην επιλογή 

μιας αγγλόφωνης ταινίας;        Καθόλου    □       Λίγο   □       Αρκετά   □       Πολύ    □  

10.  Η μουσική επένδυση-soundtrack σε επηρεάζει στην επιλογή μιας αγγλόφωνης 

ταινίας;        Καθόλου    □       Λίγο   □       Αρκετά   □       Πολύ    □ 

11.  Σου έχει τύχει να σου αρέσουν τραγούδια που έχεις ακούσει σε μια αγγλόφωνη 

ταινία;          Ποτέ    □       Σπάνια   □       Συχνά   □       Πολύ συχνά    □  

12.  Σε επηρεάζει η ενδυμασία των ηθοποιών (κουστούμια διάσημων σχεδιαστών) στην 

επιλογή σου;  Καθόλου    □       Λίγο   □       Αρκετά   □       Πολύ    □ 

13.  Θεωρείς ότι τα ρούχα μιας αγγλόφωνης ταινίας μπορούν να λειτουργήσουν ως 

ενδυματολογικά  πρότυπα στην κοινωνία (δημιουργία μόδας);  

  Καθόλου    □       Λίγο   □       Αρκετά   □       Πολύ    □ 

14.  Εάν ακούσεις ότι μία αγγλόφωνη ταινία έχει βραβευτεί, παίζει ρόλο στην επιλογή 

σου;    Καθόλου    □       Λίγο   □       Αρκετά   □       Πολύ    □ 

15.  Παρακολουθείς τις βραβεύσεις αγγλόφωνων ταινιών (Oscar, BAFTA, κτλ.); 

Ποτέ  □     Σπάνια  □      Μερικές Φορές □      Πάντα  □ 

16. Διαβάζεις κριτικές αγγλόφωνων ταινιών; Ποτέ   □   Σπάνια  □   Συχνά  □  Πολύ συχνά □ 

17.  Λαμβάνεις υπ’ όψην σου κριτικές ταινιών για την επιλογή μιας αγγλόφωνης ταινίας; 

 Ποτέ    □       Σπάνια   □       Συχνά   □       Πολύ συχνά    □ 

18.  Σε επηρεάζει η διαφήμιση (αφίσα, trailer, παρουσίαση στην τηλεόραση, άρθρο, κτλ.)  

μιας αγγλόφωνης ταινίας για να την δεις;  Καθόλου  □    Λίγο  □     Αρκετά  □    Πολύ  □ 

19. Σε επηρεάζουν αρνητικά οι σκηνές χρήσης ναρκωτικών ουσιών στις αγγλόφωνες   

ταινίες;       Ναι  □        Όχι □          Εξαρτάται από την ταινία   □          

20.  Θεωρείς σωστή την προβολή σκηνών  χρήσης ναρκωτικών ουσιών στις αγγλόφωνες 

ταινίες;      Ναι  □        Όχι □          Εξαρτάται από την ταινία   □         

21.  Σε ενδιαφέρουν οι αγγλόφωνες ταινίες που προβάλλουν έντονα το θρησκευτικό 

στοιχείο;     Καθόλου    □       Λίγο   □       Αρκετά   □       Πολύ   □ 

22. Πιστεύεις ότι υπάρχει θρησκευτικός προσηλυτισμός στις αγγλόφωνες ταινίες; 

Ναι  □        Όχι □          Εξαρτάται από την ταινία   □       

23.  Θεωρείς σωστή την προβολή ερωτικών σκηνών στις αγγλόφωνες ταινίες; 

  Ναι  □        Όχι □          Εξαρτάται από την ταινία   □         

24.  Βλέπεις αγγλόφωνες ταινίες που προβάλλουν τολμηρές ερωτικές σκηνές; 

Ποτέ    □       Σπάνια   □       Συχνά   □       Πολύ συχνά    □                             
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25.  Κατά πόσο αντιλαμβάνεσαι τα προπαγανδιστικά στοιχεία στις αγγλόφωνες ταινίες; 

Καθόλου    □       Λίγο   □       Αρκετά   □       Πολύ   □ 

26.  Ποια 3 είδη προπαγάνδας πιστεύεις πως προβάλλονται πιο συχνά στις αγγλόφωνες 

ταινίες; Επέλεξε τα από τα παρακάτω και βαθμολόγησε τα από 1-3 (με 1 = πιο 

συχνά):     
1 Εθνικιστική …………… 

2 Εμπορική/οικονομική (διαφήμιση) …………… 

3 Επιστημονική …………… 

4 Θρησκευτική …………… 

5 Ιστορική …………… 

6 Κοινωνική …………… 

7 Πολιτική …………… 

8 Πολιτιστική …………… 
 

27. Σε επηρεάζουν αρνητικά οι σκηνές βίας στις  αγγλόφωνες ταινίες; 

  Ναι  □        Όχι □          Εξαρτάται από την ταινία   □         

28.  Θα δεις μια αγγλόφωνη ταινία αν ξέρεις από πριν ότι δείχνει σκηνές βίας;    

 Ναι  □        Όχι □          Εξαρτάται από την ταινία   □      

29.  Πιστεύεις ότι οι αγγλόφωνες ταινίες ενισχύουν τον ρατσισμό; 

 Ναι  □        Όχι □         Εξαρτάται από την ταινία   □    

30.  Ποια 3 είδη ρατσιστικής συμπεριφοράς πιστεύεις πως προβάλλονται πιο συχνά στις 

αγγλόφωνες ταινίες;   Επέλεξε τις από τις παρακάτω και βαθμολόγησε τις από 1-3 (με 

1 = πιο συχνά):     

1 Ανεπτυγμένων Χωρών      …………… 

2 Εθνικός   …………… 

3 Θρησκευτικός …………… 

4 Κοινωνικός    …………… 

5 Σεξιστικός           …………… 

6 Φυλετικός …………… 

                 

31.  Σκοπεύεις να συνεχίσεις να βλέπεις αγγλόφωνες ταινίες στο μέλλον; 

Ναι  □       Ίσως  □     Όχι  □ 

 

Γιατί; Γράψε επιγραμματικά τους 3 σημαντικότερους για εσένα λόγους, αρχίζοντας   
     από τον πιο σημαντικό (1ος). 

1ος: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2ος: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3ος: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ευχαριστούμε πολύ! 

 


