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Πρόλογος 
 

 

Το παρόν βιβλίο, το οποίο στο ερευνητικό του μέρος εστιάζει στην 

καταγραφή, ανάλυση και ερμηνεία των παραγόντων που επηρεάζουν τη 

συμμετοχή των ενηλίκων σε μία από τις μακροβιότερες δομές εκπαί-

δευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια, αποσκοπεί να 

καλύψει ένα ερευνητικό κενό στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων στη 

χώρα μας. 

Στο πρώτο μέρος αναπτύσσεται το θέμα της συμμετοχής των ενη-

λίκων στην εκπαίδευση και δίνεται έμφαση στους παράγοντες που επη-

ρεάζουν το συγκεκριμένο φαινόμενο (συμμετοχή). Παρουσιάζονται και 

αναλύονται οι σημαντικότερες θεωρίες συμμετοχής και οι συνθετικές προ-

σεγγίσεις (μοντέλα) που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και οι 

οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό (καταγραφή) αλλά και 

την ερμηνεία των παραγόντων συμμετοχής. Επίσης, παρουσιάζονται σχε-

τικές έρευνες που διεξήχθησαν στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Στο τέλος 

του πρώτου μέρους γίνεται εκτενής αναφορά στην εξέλιξη της εσπερινής 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η έρευνα η οποία διεξήχθη το 

σχολικό έτος 2014-15. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε 

ερωτηματολόγιο. Συνολικά συμμετείχαν 1821 ενήλικοι μαθητές και ενήλι-

κες μαθήτριες Εσπερινών Λυκείων από όλη την Ελληνική επικράτεια. Για 

τη δόμηση του ερωτηματολογίου αλλά και για την ανάλυση των δεδομέ-

νων αξιοποιήθηκε το μοντέλο ‘Αλυσίδα Αντιδράσεων’ (COR - Chain of 

Response Model) της Patricia Cross (1981). Σκοπός της έρευνας ήταν η κα-

ταγραφή των παραγόντων συμμετοχής των ενηλίκων στα Εσπερινά Γε-

νικά Λύκεια. Το ερευνητικό υλικό που συλλέχθηκε αναλύθηκε στο SPSS και 

η ερμηνεία του έγινε με βάση τις επτά κατηγορίες του συγκεκριμένου μο-

ντέλου. Για την παρουσίαση των δεδομένων αρχικά χρησιμοποιήθηκε η 

περιγραφική στατιστική. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε παραγοντική ανά-

λυση στα δεδομένα και προέκυψαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

απόφαση για συμμετοχή. Τρεις από αυτούς είναι ‘πολύ’ ισχυροί (αυτοαξιο-

λόγηση, στάση απέναντι στην εκπαίδευση και εκπαιδευτική προοπτική) 

και φαίνεται ότι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, ενώ οχτώ είναι 
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‘αρκετά’ ισχυροί (στόχοι, προσδοκίες, επιλεξιμότητα από τους  εργοδότες, 

προσδοκώμενες αλλαγές, ευκαιρίες, διάθεση, επαρκής πληροφόρηση, 

πληροφόρηση από άλλους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες). Οι συγκε-

κριμένοι παράγοντες είχαν θετική επίδραση στην απόφαση των ενηλίκων 

για συμμετοχή στο Εσπερινό Λύκειο. Το αποτέλεσμα των αναλύσεων ήταν 

η δημιουργία μιας «Αναθεωρημένης Αλυσίδας Αντιδράσεων» (RCOR - 

Revised Chain-of-Response) η οποία αποτελείται από παράγοντες που επι-

δρούν στην απόφαση των ενηλίκων για συμμετοχή στο Εσπερινό Λύκειο. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να βοηθήσουν ώστε να βελτιωθεί 

ο τρόπος αλλά και ο προσανατολισμός με τον οποίο λειτουργεί το Εσπε-

ρινό Λύκειο και να συμβάλλουν στο σχεδιασμό ενός προγράμματος σπου-

δών που θα λαμβάνονται υπόψη και οι ανάγκες των μαθητών και των 

μαθητριών. Με αυτόν τον τρόπο το Εσπερινό Λύκειο θα γίνει πιο ελκυ-

στικό, το οποίο θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της συμμε-

τοχής. 

Αυτό που καταδεικνύεται επίσης είναι ότι πέρα από τη σημαντικό-

τητα των παραγόντων που ενισχύουν ή εμποδίζουν πολλές φορές τη συμ-

μετοχή, υπάρχει η ανάγκη προσδιορισμού του πλαισίου δράσης μέσα στο 

οποίο εντοπίζεται το φαινόμενο της συμμετοχής. Ο προσδιορισμός του 

πλαισίου δράσης μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη 

μιας συστηματοποιημένης και αξιόπιστης κατηγοριοποίησης η οποία θα 

μας επιτρέψει να κατανοήσουμε τις ψυχολογικές παραμέτρους (κίνητρα) 

συμμετοχής, αλλά και να προβλέψουμε σε κάποιο βαθμό τη συμμετοχή 

των ενηλίκων σε συνειδητά οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές και ειλικρινείς 

ευχαριστίες μου σε όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της ερευνη-

τικής εργασίας.     

  

Αχιλλέας Παπαδημητρίου  

  

Θεσσαλονίκη, 2019 
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Εισαγωγή 

 

 

Αν και έχουν περάσει πενήντα πέντε χρόνια από την ίδρυση των 

πρώτων Δημόσιων Εσπερινών Λυκείων στην Ελλάδα, δεν έχουν διερευ-

νηθεί οι παράγοντες συμμετοχής των ενηλίκων σε αυτά. Οι μεταβαλλό-

μενες συνθήκες (κοινωνικές, οικονομικές κ.ά.) καθώς και άλλοι παράγο-

ντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις των ενηλίκων, δυστυ-

χώς όμως δεν υπάρχουν ερευνητικά στοιχεία για να μας διαφωτίσουν 

περισσότερο. 

Γιατί όμως είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα για να ερευνηθεί; Η 

επαναδραστηριοποίηση των ενηλίκων στην εκπαίδευση μπορεί να απο-

τελέσει την αρχή για μια διαφορετική πορεία μάθησης στη ζωή αυτών 

των ανθρώπων. Για πολλούς ενήλικες η ‘πρόωρη διακοπή’ της φοίτησης 

στο σχολείο καταγράφεται ως μια αρνητική εμπειρία που τους αποθαρ-

ρύνει από τη μελλοντική τους συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριό-

τητες. Σκοπός λοιπόν είναι η κινητοποίηση αυτών των ανθρώπων να 

ολοκληρώσουν την τυπική σχολική εκπαίδευση και να εντάξουν τη 

μάθηση στη ζωή τους.  

Η συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση είναι ένα σύνθετο 

ζήτημα το οποίο αποτελείται από μια σειρά αλληλένδετων παραγόντων 

που επηρεάζουν την τελική τους απόφαση (Boeren, 2014). Οι παράγοντες 

ποικίλουν και σχετίζονται με το περιβάλλον στο οποίο ζει ένα άτομο. 

Είναι για παράδειγμα οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθή-

κες αλλά και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει ένα πρόγραμμα (Βαμ-

βούκας, 1977).  

Η συμμετοχή για τον Miller (1967) είναι μια αλληλοεξαρτώμενη σχέση 

μεταξύ των προσωπικών αναγκών και των κοινωνικών δομών. Όταν 

τόσο οι ανάγκες όσο και οι κοινωνικές δομές ωθούν ένα άτομο προς έναν 

εκπαιδευτικό στόχο, τότε η πιθανότητα συμμετοχής αυξάνεται κατά πο-
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λύ. Ο Boshier (1973) θεωρεί ότι οι λόγοι συμμετοχής είναι σε συνάρτηση 

με την αυτοαντίληψη του ατόμου αλλά και με το εκπαιδευτικό περι-

βάλλον. Κατά τον Rubenson (1977) ο συνδυασμός της προσδοκίας (το 

άτομο προσδοκά σε κάτι από την εκπαίδευση) και του σθένους (η δύναμη 

της εκπαίδευσης) μπορεί να οδηγήσει σε μια κινητήρια δύναμη η οποία 

δύναται να μετατραπεί σε συμμετοχή σε μια εκπαιδευτική δραστηριό-

τητα. Εάν το σθένος ή η προσδοκία εκμηδενιστούν, το ίδιο θα κάνει και η 

δύναμη συμμετοχής. Ο Tough (1979) συνδέει τη συμμετοχή με τα οφέλη 

που αναμένει το άτομο, οι Aslanian & Brickell (1980) θεωρούν ότι η από-

φαση των ενηλίκων για συμμετοχή συμπίπτει με διάφορες ξαφνικές και 

μεγάλες αλλαγές (μεταβάσεις) στις συνθήκες ζωής τους, ενώ η Cross 

(1981) θεωρεί ότι είναι το αποτέλεσμα μιας αλυσίδας αντιδράσεων στην 

οποία επιδρούν δυνάμεις που σχετίζονται με το άτομο (εσωτερικές) αλλά 

και με εξωτερικές συνθήκες. 

Αν και οι ενήλικες συμμετέχουν (συνήθως) εθελοντικά στη μάθηση, 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής τους απόφασης έχουν οι 

επιθυμίες τους, οι ανάγκες τους αλλά και οι συνθήκες που διαμορφώ-

νονται στην εκπαίδευση ενηλίκων (Manyeki, 2013). Οι ενήλικοι δείχνουν 

ενδιαφέρον περισσότερο να μάθουν πράγματα που τους είναι πραγ-

ματικά χρήσιμα στη ζωή τους και τα οποία θα τα αξιοποιήσουν άμεσα 

(Rogers, 1999). Οι επιδιώξεις τους από την εκπαίδευση και οι συνθήκες 

της ζωής τους αλληλεπιδρούν και καταλήγουν στη συμμετοχή όταν το 

θέλουν και όταν τους δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης της επιθυμίας 

αυτής (Blair, McPake & Munn, 1995).  

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τους λόγους συμμετοχής των ενηλί-

κων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα πρέπει να εξετάσουμε και το 

ρόλο των κινήτρων. Να διαπιστώσουμε κατά πόσο ωθούν τα ενήλικα 

άτομα στη μάθηση και εάν τα βοηθούν ώστε να παραμείνουν στη μα-

θησιακή διαδικασία. Κατά τον Kidd (1978), εάν υπάρχει το κατάλληλο ερέ-

θισμα από το περιβάλλον, το κίνητρο μπορεί να οδηγήσει το άτομο σε 

μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και να το προσανατολίσει στην επιλογή 

του μέσου για την ικανοποίηση μιας ανάγκης του. Όταν υπάρχει μια 

μαθησιακή ανάγκη, oι ενήλικοι εκδηλώνουν μια συμπεριφορά η οποία 
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στηρίζεται στην προηγούμενη αποκτημένη τους εμπειρία και το κίνητρο 

καθορίζει το μέσο με το οποίο θα αποκτηθεί η νέα εμπειρία, μέσω της 

οποία θα επιτευχθεί ο στόχος για μάθηση. Τα κίνητρα των ενηλίκων για 

συμμετοχή είναι πολλά και διαφορετικά για κάθε άτομο αλλά και μεταξύ 

ομάδων ατόμων που συμμετέχουν όπως για παράδειγμα οι άνεργοι, τα 

άτομα με αναπηρίες, οι εργάτες, οι φοιτητές, οι ηλικιωμένοι κ.ά. (Ζαρίφης, 

2010).  

Τα θεμέλια για την καλύτερη οργάνωση της έρευνας για τη συμμε-

τοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες τοποθετούνται από 

την τυπολογία του Houle (1961, όπ. αναφ στο Ζαρίφης, 2010) και έπειτα. 

Η προσέγγισή του ήταν η βάση για τον προσανατολισμό των κινήτρων 

που αφορούν τη μάθηση και είχε σημαντική επίδραση σε διάφορες έρευ-

νες. Η έλλειψη θεωρίας εκείνη την περίοδο για τους ενήλικους συμμε-

τέχοντες1 αλλά και εργαλείων μέτρησης των παραγόντων συμμετοχής, 

απένειμε ξεχωριστή αξία στην προσέγγιση του Houle, η οποία έδωσε το 

έναυσμα σε αρκετούς επιστήμονες για να ασχολήθούν ενδελεχώς με το 

θέμα αυτό και να κατασκευάσουν στη συνέχεια αξιόπιστα εργαλεία μέ-

τρησης της συμμετοχής. 

Τα χρόνια που ακολούθησαν -1970 και εξής- αναπτύχθηκαν θεωρίες 

αλλά και ερμηνευτικά μοντέλα που αφορούν τη συμμετοχή των ενηλίκων 

σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα οποία έδωσαν τη δυνατότητα 

για την καταγραφή, την ερμηνεία και την καλύτερη κατανόηση των 

παραγόντων συμμετοχής (McGivney, 1993). Οι βασικότερες θεωρίες που 

αναπτύχθηκαν είναι (Cross, 1981, McGivney, 1993, Ζαρίφης, 2010): η 

θεωρία των δυναμικών πεδίων του Miller (1967), το θεωρητικό μοντέλο 

της συνταύτισης του Boshier (1973), το θεωρητικό παράδειγμα ‘Προσδο-

κία-Σθένος’ του Rubenson (1977), η θεωρία της μετάβασης των Aslanian 

& Brickell (1980), η θεωρία των ομάδων αναφοράς και η θεωρία της κοι-

νωνικής συμμετοχής.  

 
1  Η χρήση του αρσενικού γένους εδώ χρησιμοποιείται καθ’ υπέρβαση και αφορά 

και στα δύο φύλα. Το ίδιο ισχύει και στη συνέχεια με τη χρήση των όρων: ενήλι-

κος, μαθητής εκπαιδευόμενος, ερωτώμενος, συμμετέχων, είτε βρίσκονται στον 

ενικό αριθμό είτε στον πληθυντικό. 
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Όσον αφορά τις συνθετικές θεωρίες ή μοντέλα τα οποία αναπτύ-

χθηκαν την ίδια περίοδο, τα σημαντικότερα είναι (Cross, 1981, McGivney, 

1993, Ζαρίφης, 2010): το παράδειγμα της ομαδοποίησης μεταβλητών του 

Rubenson (1977), τα αναμενόμενα οφέλη του Tough (1979), ο συνδυασμός 

των ευνοϊκών περιστάσεων, το μοντέλο της Ψυχο-κοινωνικής αλληλε-

πίδρασης των Darkenwald & Merriam και το μοντέλο της ‘Αλυσίδας των 

Αντιδράσεων’ της Cross (1981).  

Όλες αυτές οι θεωρίες και προσεγγίσεις δίνουν διαφορετικές πληρο-

φορίες, εξηγούν ωστόσο και τις διαφορετικές παραμέτρους οι οποίες σχε-

τίζονται με τη συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριό-

τητες. H πιο ενδιαφέρουσα προσπάθεια είναι η συνθετική προσέγγιση της 

Cross, η οποία ενσωματώνει στοιχεία από άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις 

και στην οποία εδράζεται και η παρούσα έρευνα.  

Σε έρευνες2 που έχουν διεξαχθεί τα προηγούμενα χρόνια έχουν κατα-

γραφεί παράγοντες συμμετοχής που επιδρούν στην απόφαση των ενηλί-

κων για συμμετοχή σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. Σύμφωνα με 

ορισμένα από τα ευρήματα αυτά, η στάση των ενηλίκων απέναντι στην εκ-

παίδευση επηρεάζει την απόφαση για συμμετοχή (Blunt & Yang, 2002, 

Bariso, 2008, κ.ά.). Όσοι συμμετέχουν είναι πιθανό να ολοκλήρωσαν την 

υποχρεωτική σχολική τους φοίτηση επιτυχώς (η προηγούμενη εμπειρία 

τους στην εκπαίδευση ήταν θετική), ενώ όσοι δε συμμετέχουν είναι πιθανό 

να είχαν μια ανεπιτυχή εμπειρία (Woodley, 1993) και έχουν αρνητική γνώ-

μη για την τυπική εκπαίδευση (είναι δυσαρεστημένοι). Η βελτίωση της ατο-

μικής εικόνας αλλά και της αυτοεκτίμησης των ενηλίκων, η ανάγκη να 

εφαρμόσουν και να ενημερώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, η 

επιθυμία να κατανοούν πράγματα που πριν δεν καταλάβαιναν (Ζαρίφης & 

Παπαδημητρίου, υπό έκδοση), να νιώθουν καλύτερα ψυχικά, όπως επίσης 

η προσωπική και πνευματική ανάπτυξη αλλά και η απόδοση στο χώρο 

 
2 Οι έρευνες αυτές ενδεχομένως απέχουν από την πραγματικότητα που ισχύει για 

τους συμμετέχοντες στα Εσπερινά σχολεία (Λύκεια). Εδώ παρουσιάζονται εν-

δεικτικά ορισμένα από τα ευρήματά τους. Αντίστοιχα στοιχεία για τα Εσπερινά 

σχολεία δεν υπάρχουν. 
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εργασίας είναι ορισμένοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη 

συμμετοχή (Empey, 2005).  

Πολλοί σημαντικοί είναι επίσης και οι παράγοντες που εντοπίζονται 

στη θεωρία για τη συμμετοχή όπως είναι η αυτοαντίληψη (Boshier, 1973), 

οι στόχοι, τα εμπόδια (Carp, Peterson & Roelfs, 1974, Cross, 1981), οι ευ-

καιρίες, η πληροφόρηση για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Cross, 

1981, Manninen, 2004) οι προσδοκίες (Rubenson, 1977), αλλά και οι παρά-

γοντες που σχετίζονται με μεταβάσεις στη ζωή των ενηλίκων όπως είναι 

για παράδειγμα η αλλαγή εργασίας, ο γάμος, ο θάνατος, η γέννηση παι-

διών κ.ά. (Aslanian & Brickell, 1980). 

Η μετατροπή ενός μη συμμετέχοντα σε εκπαιδευόμενο είναι μια δια-

δικασία που βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή του. Το τελικό αποτέλεσμα 

δίνει ιδιαίτερη αξία στη συμμετοχή και ειδικότερα στις περιπτώσεις των 

ατόμων που λαμβάνουν μέρος για πρώτη φορά (Tight, 1993). Αν το απο-

τέλεσμα είναι πετυχημένο (παραμονή στο πρόγραμμα) μπορεί να οδη-

γήσει και στην αλλαγή της ‘ταυτότητάς’ αυτών των ατόμων (Weill, 1986).  

Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και 

‘καλύπτει’ διαφορετικές ανάγκες. Ανάλογα με το φορέα που προσφέρει το 

πρόγραμμα ποικίλουν και οι παράγοντες συμμετοχής. Αυτό που διαπι-

στώνεται από την ανασκόπηση των σχετικών ερευνών είναι ότι απου-

σιάζουν οι στοχευμένες έρευνες και ότι σε αρκετές ‘δεν ακούγονται οι 

φωνές’ των ενηλίκων που συμμετέχουν, αφού δεν ερωτώνται3 για τους 

παράγοντες που θεωρούν εκείνοι ότι επηρεάζουν την απόφασή τους.  

Η πολυπλοκότητα του φαινομένου της συμμετοχής οφείλεται και 

στους πολλούς στόχους, οι οποίοι ποικίλουν από πρόγραμμα σε πρό-

γραμμα και συνεχώς αλλάζουν. Το ίδιο ισχύει και για τις συνθήκες, οι 

οποίες διαφέρουν από άτομο σε άτομο και μπορούν να αλλάξουν με την 

πραγματοποίηση των στόχων. Η σύνδεση (ταύτιση) της εκπαίδευσης με 

την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη είναι μία λανθασμένη 

αντίληψη. Τα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων παίζουν σημα-

 
3  Σε αρκετές έρευνες (κυρίως σε δευτερογενείς) τα συμπεράσματα εξάγονται από τα 

δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών χωρίς να 

γίνονται συσχετίσεις με άλλους παράγοντες. 
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ντικό ρόλο αφού ενισχύουν το «αυτοσυναίσθημα» των εκπαιδευόμενων 

και ενεργοποιούν το κίνητρο για συμμετοχή σε προγράμματα τυπικής 

εκπαίδευσης, δίνοντάς τους αυτοπεποίθηση (Blair et al., 1995). 

Στην παρούσα έρευνα καταγράφονται και αναλύονται οι παράγοντες 

συμμετοχής των ενηλίκων στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια της επικράτειας, 

τα οποία ανήκουν στην τυπική εκπαίδευση. Από την ανασκόπηση της βι-

βλιογραφίας (ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση) διαφαίνεται ότι κανείς δεν 

έχει ασχοληθεί ερευνητικά στο παρελθόν με το συγκεκριμένο θέμα. 

Στην Ελλάδα τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια ιδρύονται για πρώτη φορά 

με το Νομοθετικό Διάταγμα 4379/1964. Το 1967 καταργούνται για να 

επανέλθουν με το Νόμο 309/1976. Όταν διεξήχθη η έρευνα σε όλη τη 

χώρα λειτουργούσαν 49 Δημόσια Εσπερινά Γενικά Λύκεια στα οποία φοι-

τούσαν 4.459 ενήλικοι μαθητές και ενήλικες μαθήτριες. Επίσης, λειτουρ-

γούσαν 22 Δημόσια Εσπερινά Γυμνάσια με Λυκειακές τάξεις στις οποίες 

φοιτούσαν 1.225 ενήλικοι μαθητές και ενήλικες μαθήτριες. 

 

Το παρόν βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το 

ερευνητικό.   

Στο πρώτο μέρος (θεωρητικό), το οποίο αποτελείται από τέσσερα 

κεφάλαια, γίνεται αναφορά:  

1. Στη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση. 

2. Σε θεωρίες συμμετοχής και συνθετικές θεωρητικές προσεγγίσεις (μο-

ντέλα). 

3. Στην έρευνα για τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση. 

4. Στην Εσπερινή Εκπαίδευση στην Ελλάδα. 

Το δεύτερο μέρος (ερευνητικό) περιλαμβάνει: 

1. Την ερευνητική διαδικασία και συγκεκριμένα: το σκοπό και τα 

ερωτήματα της έρευνας. 

2. Τη μεθοδολογία της έρευνας και συγκεκριμένα: α) το δείγμα της έρευ-

νας – δεοντολογικές εκτιμήσεις, β) την τεχνική συλλογής των δεδο-

μένων – ζητήματα αξιοπιστίας, γ) τη συλλογή των δεδομένων και την 

πορεία της έρευνας, δ) τη μέθοδο ανάλυσης των δεδομένων, ε) τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. 
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3. Την ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων της έρευνας: περιγραφική 

στατιστική, ανάλυση παραγόντων, αναλύσεις με τους παράγοντες 

που προέκυψαν από την Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA), έλεγ-

χος δευτερευουσών υποθέσεων και ανάλυση κατά συστάδες. 

4. Τη συζήτηση των αποτελεσμάτων. 




