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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην πτυχιακή μου εργασία διερευνηθήκαν: α) η χρήση ζώων στην ψυχαγωγία, 

επικεντρωμένη στο τσίρκο και τη σημασία που αυτό έχει στην εκπαίδευση και β) 

ποια η γνώμη μελλοντικών νηπιαγωγών για την χρήση ζώων στην ψυχαγωγία. 

Συγκεκριμένα αν τους αρέσουν διάφορα θεάματα με ζώα (ιππικοί αγώνες, επιδείξεις 

με πουλιά, θεάματα με δελφίνια και άλλα θαλάσσια ζώα, κ.α. ). Ποια η γνώμη τους 

σχετικά με την εκπαιδευτική αξία  των θεαμάτων με ζώα, δηλαδή, αν αποτελούν για 

τους ίδιους κατάλληλα εκπαιδευτικά θεάματα, και θα πρότειναν παρόμοιες 

δραστηριότητες στο σχολείο που θα εργάζονταν; Και τέλος ποια είναι η άποψή τους 

για τα ζώα στο τσίρκο.  

Το δείγμα της έρευνάς μου ήταν από 97 φοιτητές-φοιτήτριες του τμήματος 

νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, από 2 διαφορετικά εξάμηνα που 

παρακολουθούσαν μαθήματα με τίτλο «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την 

αειφορία» του  4
0

 εξαμήνου, και « Περιβαλλοντική εκπαίδευσης» 8
0
 εξαμήνου. Στους 

φοιτητές/τριες δόθηκαν ερωτηματολόγια που αποτελούνταν από μέρη, αποτελούμενα  

το καθένα από 8 ερωτήσεις και όπου χρειαζόταν υπήρχε και η αιτιολόγηση. Το 

ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε σε διεθνή συγκριτική έρευνα στην Ισπανία και 

στην Πορτογαλία. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί πως ήρθε μεταφρασμένο σε εμάς, και 

όπου χρειάστηκε έγιναν κάποιες διορθώσεις. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε 

τα ποσοτικά και όχι τα ποιοτικά δεδομένα. Στην συνέχεια τα δεδομένα τα 

καταχωρίσαμε, αναλύσαμε και καταγράψαμε σε πίνακες. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, φαίνεται ξεκάθαρα, από την αντίθεση στα 

περισσότερα θεάματα με ζώα με εξαίρεση τα θεάματα με δελφίνια, πως οι 

περισσότεροι/ες φοιτητές/τριες είναι κατά της κακοποίησης-εκμετάλλευσης- 

βασανισμού των ζώων. Επίσης, δεν αποδέχονται την εκπαιδευτική αξία αυτών των 

θεαμάτων και η πλειονότητα τους αντιτίθεται στο τσίρκο με ζώα.   
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ABSTRACT 

This paper examines: a) The opinion of Kindergarten Teachers on the use of animals 

in entertainment particularly in various shows and in circuses, (equestrian events, bird 

shows, shows with dolphins and other marine animals etc.) b) Do they consider their 

use for educational purposes appropriate?  In the other words would they recommend 

such activities to their school? And finally, what is their opinion about the circus 

shows performed by animals? 

The sample of my survey was consisted from 97 undergraduate students of the School 

of Early Childhood Education in Florina, Greece. The data was extracted from two 

different semesters and courses, namely “Education for Environment and 

Sustainability”, a third-year course, and “Environmental Education”, a fourth-year 

course. The survey was conducted by the means of a questionnaire consisting of the 

three parts mentioned above, that were distributed to the students. Each section of the 

questionnaire included 8 questions some of which required justifications to the 

responses given. The questionnaire was implemented in an international comparative 

research in Spain and Portugal. It should also be noted that it was given to us 

translated and we introduced some adjustments and corrections wherever necessary 

Worthy of mention constitutes the fact that we focused not on qualitative but on 

quantitative data. We analysed and compared the data and, after that, we displayed it 

in table formats.  

The results of the survey show that most students are against animal abuse, 

exploitation and torture, as they are against the shows, they do not believe that most 

of them have educational value and their majority is against circus with animals.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
0 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Αρχικά, ένας από τους κυριότερους στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι 

η οικοδόμηση θετικών στάσεων απέναντι στα ζώα. Η θεωρητική διαφωνία αλλά και 

οι δραστηριότητες των οργανώσεων για τη φροντίδα και οι δράσεις των κινηµάτων 

για τα δικαιώµατα των ζώων, έχουν επηρεάσει το ηθικό αλλά και το κανονιστικό 

πλαίσιο της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες (Orlans 1991, Tsuzuki et al. 1998, 

Everett 2000). Η Βιολογία, παρά τη σηµαντική ερευνητική μετατόπιση στο µοριακό 

επίπεδο, παραµένει η µελέτη της ζωής και η ζωή ως φαινόµενο εκδηλώνεται στο 

επίπεδο του οργανισµού, του φυτού, του ζώου, του µύκητα, του πρωτόζωου και του 

µικροβίου (Lock 1994, Wuketits 1997). Σαφώς και δεν πρέπει να αγνοείται 

παραμελείται η σηµασία της εκπαιδευτικής εξοικείωσης µε διάφορους οργανισμούς 

καθώς απαιτείται ενεργητική εµπλοκή για την φροντίδα και την διατήρηση τους 

(Saunders & Young 1985, CLS2 1990). Αυτή εξυπηρετεί ευρύτερους στόχους από 

την εκπαίδευση στις Επιστήµες (Winiarskyj 1998), καθώς η υπευθυνότητα που 

πρέπει να αναπτυχθεί για την φροντίδα των οργανισµών, συνεισφέρει ιδιαίτερα στην 

ατοµική ανάπτυξη, µε την πιθανή εµφάνιση κάποιου αισθήµατος αφοσίωσης, της 

ανάπτυξης ενδιαφέροντος και σε µερικές περιπτώσεις και θεραπευτικών 

αποτελεσµάτων (Lock 1993α, Koebel 1993). Όµως σχεδόν κάθε προτεινόµενη 

εκπαιδευτική χρήση των ζωντανών ζώων διαταράσσει τη ζωή τους σε κάποιο βαθµό, 

(Petto & Russel 1999, σ. 174, Weisbrot 2002) θέτοντας σαφώς ζητήµατα ευζωίας των 

ζώων. Ακόμη, και η εκπαίδευση στη Βιολογία θα πρέπει να παίρνει σοβαρά υπ’ όψη 

της, τις ηθικές συνέπειες της χρήσης των ζωντανών οργανισµών, καθώς ένα µεγάλο 

µέρος της χρήσης ζώων στη διδασκαλία είτε καταλήγει σε θάνατο είτε σε άσκοπη 

πρόκληση πόνου (Reiss 1993). Με σκοπό, λοιπόν, να μην υπάρχουν αυτά, έχει 

αναπτυχθεί ένας σηµαντικός αριθµός εναλλακτικών µεθόδων, όπως 

βιντεοσκοπηµένα πειράµατα, αυτοπειραµατισµός και προσοµοιώσεις µε τη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και κάθε είδους οπτικά ερεθίσµατα (Nelson Baker 1987, 

Langley 1991, Everett 2000).
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 Τα ζώα στην εκπαίδευση – Το δίλημμα της χρήσης ζώων στην 

εκπαίδευση  

 Κατά την μελέτη της Παπαδοπούλου, Π. (2009) η διαμάχη για την  ηθικότητα 

των διάφορων χρήσεων των ζώων  φαίνεται να  χρονολογείται στους δύο 

τελευταίους αιώνες (Buettinger,1993&1997). Με την εμφάνιση των  νέων 

βιολογικών τεχνολογιών τίθενται νέα θέματα για την χρήση των ζώων  στην  

έρευνα διαφορετικού είδους από εκείνα που αφορούν την σωματική χρήση 

καθώς η πιθανή κακοποίηση  είναι δυνατόν  να  αφορά γενιές ζώων (Verhoog, 

1996 Thompson, 1997 Van’t Hoog κ.α., 2000). 

 

 Eκπαίδευση για την σχέση ανθρώπου ζώων- Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση  

Η σχέση του ανθρώπου µε τα άλλα ζώα είναι ένα πολύπλευρο και πολυεπίπεδο θέµα, 

καθώς περιλαμβάνει τους πολλούς τρόπους µε τους οποίους οι άνθρωποι συνδέονται 

µε τα ζώα, όπως είναι η διατήρησή τους ως ζώα συντροφιάς, ως υποκείμενα 

πειραµάτων, ως αντικείμενα µελέτης ή σεβασµού, ως βάση για την επιβίωση ή ως 

πηγή εµπορικού κέρδους, ως παράγοντες µάθησης και ψυχαγωγίας, µαζί µε τις 

περιπτώσεις που οι ανθρώπινες ανάγκες (βασικές ή µη) έρχονται σε σύγκρουση µε τις 

ανάγκες των άλλων ζώων, όπως η περίπτωση της σχέσης του ανθρώπου µε την άγρια 

ζωή. Ξέρουμε πολύ καλά, πως είναι μεγάλη η σημασία των ζώων στην ανάπτυξη του 

παιδιού, στην ελληνική εκπαίδευση, όμως, παρατηρείται πως  όσο όμως μεγαλώνει το 

παιδί, τόσο εξαφανίζεται  και  η μελέτη του ζώου από  το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Κατά συνέπεια μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση  υπάρχουν κάποια θέματα σχετικά με την σχέση ανθρώπου άλλων ζώων.  

Η  εκπαίδευση στοχεύει να  καλλιεργήσει την  υπευθυνότητα των πολιτών  για τον 

πλανήτη. Επειδή όμως αρκετά μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού  μετακινείται 

προς  πιο  αστικές περιοχές θα πρέπει να συζητηθεί  ο ρόλος του σχολείου για την 

επαφή των παιδιών με τα ζώα  και η εξοικείωσης τους και η μεταφορά γνώσεων για 

την φύση. 

 Τα ζώα στην έρευνα και στην εκπαίδευση 

Η έντονη διαφωνία για την ηθικότητα των διαφόρων χρήσεων των ζώων και κυρίως η 

διαφωνία για την ζωοτοµία κατά την ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα,  

χρονολογείται στους δύο τελευταίους αιώνες (Buettinger 1993 & 1997). Η διαφωνία 
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δεν έχει διευθετηθεί, ούτε έχει µειωθεί η έντασή της, όπως δείχνει µια σειρά 

δηµοσιεύσεων που τοποθετούνται υπέρ της χρήσης ζώων στην ερευνητική διαδικασία 

ή θεωρούν ότι δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους (Drury 1993, Rowan 1995, 

Bernstein 1996, Botting. & Morrison 1997 & 1998, Ferry 1999, Goodwin & Morrison 

2000, Smith 2001, Matfield 2002) ή παίρνουν θέση κατά της χρήσης (Barnard & 

Kaufman 1997, Guzek 1999, Munro 1999, Stokstad 1999) ή εξετάζουν ενδελεχώς τα 

επιχειρήματα και των δύο πλευρών (LaFollette & Shanks 1996). Επιπροσθέτως µε 

την εµφάνιση των νέων βιολογικών τεχνολογιών τίθενται νέα θέµατα για τη χρήση 

των ζώων στην έρευνα, διαφορετικού είδους από εκείνα που αφορούν την συµβατική 

χρήση, καθώς η πιθανή κακοποίηση είναι δυνατόν να αφορά γενιές ζώων (Verhoog 

1996, Thompson 1997, Van’t Hoog et al. 2000). 

 Ενσυναίσθηση και ενσυναισθητικές αντιδράσεις για τα ζώα σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας  

 Καταγράφεται ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εμφανίζουν ενσυναισθητικές 

αντιδράσεις που απευθύνονται στα ζώα και ότι οι ενσυναισθητικές αυτές αντιδράσεις  

συνοδεύονται από συναισθήματα συμπάθειας και συμπόνιας που οδηγούν σε 

ανάληψη δράσης. Άλλωστε με κατάλληλες παιδαγωγικές τεχνικές μπορούμε να 

προσανατολίσουμε τα παιδιά ώστε να αποκτήσουν ενδιαφέρον για το σύνολο των 

μορφών ζωής του πλανήτη γενικότερα.  

Eνσυναίσθηση (empathy) είναι η ικανότητα ενός ατόμου να μπαίνει στη θέση ενός 

άλλου (Ζγαντζούρη & Πουρκός 1997), ενώ σύμφωνα με τους Cole & Cole (2001) η 

ενσυναίσθηση είναι η συμμετοχή στην συναισθηματική εμπειρία του άλλου. Ο 

Martin Hoffman  στη γνωστική – κοινωνική θεωρία του αναφέρεται στο κοινωνικό 

συναίσθημα της ενσυναίσθησης, ως την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί τα 

συναισθήματα των άλλων και σε μια δεδομένη στιγμή να νιώθει την ίδια 

συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα άλλο πρόσωπο. Η ικανότητα 

ενός ατόμου να μπει στη θέση του άλλου δεν σημαίνει βέβαια και την ταύτισή του με 

τον «άλλο», αλλά το να φανταστεί πως θα ήταν, αν είχε βιώσει ο ίδιος αυτήν την 

εμπειρία  και να συμπεράνει από αυτό, ότι και για τον άλλο η εμπειρία αυτή, σημαίνει 

ότι και  για τον ίδιο (Holton & Langton 2008). 

Είναι προφανές ότι στη σχέση ανθρώπου – φύσης υπάρχουν ιδιαιτερότητες, καθώς ο 

άνθρωπος δεν επικοινωνεί με τα άλλα είδη με τον ίδιο τρόπο που επικοινωνεί με τους 
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όμοιούς του. Όμως, ανεξάρτητα από το είδος της επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπου και 

άλλων ειδών, στη διεθνή ερευνητική δραστηριότητα έχει καταγραφεί σε πληθυσμούς 

ενηλίκων, ότι η πρόκληση ενσυναίσθησης συνιστά μια αποτελεσματική τεχνική για 

τη δημιουργία πιο υπεύθυνων περιβαλλοντικά στάσεων. Για παράδειγμα, άτομα με 

υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης εμφανίζουν και ισχυρότερες φιλοπεριβαλλοντικές 

στάσεις και συμπεριφορές  και επιπλέον η πρόκληση ενσυναίσθησης για ένα ον στη 

φύση (π.χ. δέντρο ή πουλί) επιδρά στη προθυμία κάποιου/ας να δράσει έτσι ώστε να 

προστατέψει το περιβάλλον (Berenguer 2007). Με βάση αυτά, ο Schultz (2000) 

ισχυρίζεται ότι το ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά προβλήματα συνδέεται με τον 

βαθμό στον οποίο η φύση συμπεριλαμβάνεται στις γνωστικές αναπαραστάσεις για 

τον εαυτό μας. Δηλαδή, ότι το είδος της περιβαλλοντικής στάσης συνδέεται άμεσα με 

το βαθμό στον οποίο κάθε άτομο πιστεύει ότι είναι ή δεν είναι μέρος της φύσης. Έτσι 

το να φαντασθείς τον εαυτό σου στην θέση ενός άλλου όντος, ενισχύει το επίπεδο 

αποδοχής και τελικά οδηγεί σε φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις και συμπεριφορές 

(Schultz κ.ά. 2004). 

Η επικέντρωση στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και των σχετιζόμενων 

συμπεριφορών, όπως η φιλοκοινωνική, είναι πολύ σημαντική για την εκπαίδευση των 

παιδιών καθώς αποτελούν αναπόσπαστο και θεμελιώδες κομμάτι της υγιούς 

ψυχολογικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης. Επίσης με βάση την ενσυναίσθηση, 

είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί ο σεβασμός στους άλλους ανθρώπους, αλλά και σε 

στις άλλες μορφές ζωής (Anzek 2013). Με άλλα λόγια με βάση το επίπεδο της 

ενσυναίσθησης είναι δυνατόν να προβλεφθεί ποιος είναι ο τρόπος που κάποιος/α θα 

μεταχειριστεί τη φύση, αλλά και τους άλλους ανθρώπους. Τα παιδιά από πολύ μικρά 

πρέπει να μάθουν να αγαπούν και ναι φροντίζουν το περιβάλλον στο οποίο 

βρίσκονται, με αυτόν τον τρόπο άλλωστε θα γίνουν και σωστοί πολίτες.  

Στην πρώτη παιδική ηλικία παρατηρείται πως αναπτύσσονται οι κοινωνικο-γνωστικές 

δεξιότητες όσο και η ενσυναίσθηση. Στα νήπια ενθαρρύνεται ο σεβασμός προς το 

φυσικό περιβάλλον (Lewis- Weber 1994), επειδή αναπτύσσεται η αποφυγή 

πρόκλησης ζημίας στους άλλους.  

 Η φροντίδα για τα ζώα, τώρα,  μπορεί να οδηγήσει στην ευρύτερη περιβαλλοντική 

ευαισθησία, η οποία είναι το θεμέλιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Έρευνες 

έχουν καταγράψει ότι οι βασικές φυσιολογικές ανάγκες των ζώων γίνονται 
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αντιληπτές από πολύ μικρές ηλικίες. Η εντονότερη εξέλιξη καταγράφηκε σε σχέση με 

τις οικολογικές ανάγκες και τις ανάγκες οικολογικής προστασίας, όπου μερικά παιδιά 

φαίνεται να έχουν από πολύ μικρά επαρκέστατες οικολογικές γνώσεις, αλλά όχι 

περιβαλλοντικές, αυτές δηλαδή που σχετίζονται με την προστασία.  

 Παιδιά και ζώα 

Τα παιδιά που μεγαλώνουν με κατοικίδια έχουν την δυνατότητα να μάθουν  

εμπειρικά για το κύκλο της ζωής όπως αυτού της αναπαραγωγής της γέννησης , των  

γηρατειών, της ασθένειας και του θανάτου. Μέσα από τα κατοικίδια ζώα. 

καλλιεργούνται οι αξίες: της οικολογικής συνείδησης, της ηθικής ευθύνης και του 

αλτρουισμού. 

 Όπως αναφέρει και η Carey (1985) τα παιδιά ηλικίας 4-7 χρόνων έχουν μια 

ξεκάθαρη έννοια για το ζώο ( ίσως μάλιστα και διαφορετικής από τους ενηλίκους), σε 

αντίθεση με τα άψυχα αντικείμενα, τα οποία δεν έχουν την έννοια των ζωντανών 

όντων, άρα διαφέρουν από τα άψυχα. Θεωρεί πως ο ανιμισμός των μικρών παιδιών 

οφείλεται στην έλλειψη Βιολογικής θεωρίας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην 

μπορούν να αιτιολογήσουν την τοποθέτηση τόσο των φυτών, όσο και των ζώων στην 

κατηγορία των ζωντανών οργανισμών, δεν αντιλαμβάνονται τα φυτά ως ζωντανούς 

οργανισμούς. Ο ανιμισμός σταματάει στις ηλικίες 9-10 χρονών, όπου τα παιδιά 

αποκτούν σιγά- σιγά βιολογικές γνώσεις και σχηματίζουν διαισθητική θεωρία. 

Ακόμη, η Carey (1985, 1995) ισχυρίζεται πως η κατανόηση των μικρών παιδιών για 

τα φυτά και τα ζώα είναι ανθρωποκεντρική. Ο άνθρωπος φαίνεται να είναι το 

κεντρικό πρότυπο στις παιδικές αντιλήψεις που σχετίζονται με τον βιολογικό κόσμο 

και η κατανόηση των παιδιών για τους άλλους ζωντανούς οργανισμούς σε σχέση με ή 

κατ’ αναλογία προς την κατανόησή τους για τον άνθρωπο. Κατά την Carey 

συμπεραίνεται από έρευνες της, πως η  γνώση για τους ανθρώπους και τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες κατέχει κεντρική θέση στην οργάνωση της παιδικής γνώσης, αυτής 

τουλάχιστον που σχετίζεται µε τις ιδιότητες των ζώων. Τα παιδιά γενικεύουν τις 

ιδιότητες σύµφωνα µε µια αδρή διαβάθμιση της οµοιότητας µε τους ανθρώπους. 

Σύµφωνα, λοιπόν,  µε την ανάλυση της, ο πυρήνας της έννοιας ζώο, για τα παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας, συνίσταται σε ένα ον το οποίο εμφανίζει συμπεριφορά, 

ουσιαστικά µια απλουστευµένη εκδοχή των πρωτοτυπικών όντων τα οποία 

εµφανίζουν συµπεριφορά των ανθρώπων. Αποδίδει αυτήν την σκέψη στην ποιοτικά 
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διαφορετική κατανόηση των µικρών παιδιών για τα βιολογικά φαινόμενα, κατανόηση 

ασύµµετρη µ' αυτή των ενηλίκων, και ισχυρίζεται ότι απαιτείται µια γενική 

εννοιολογική αλλαγή, έτσι ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν την σκέψη των ενηλίκων, 

σύµφωνα µε το οποίο ο άνθρωπος θεωρείται ένα ζώο ανάµεσα στα άλλα.  

Τα 10χρονα παιδιά σύµφωνα µε την Carey αντιλαμβάνονται τον άνθρωπο ως ένα ζώο 

ανάµεσα στα άλλα ζώα, τουλάχιστον όσον αφορά την δοµή του σώµατός τους. Τα 

παιδιά σταδιακά έχουν κατασκευάσει µια νέα διαισθητική βιολογική θεωρία, µε το 

«φυτό» και το «ζώο» να έχουν συγχωνευτεί σε ένα µόνο κεντρικό οντολογικό είδος 

«τον ζωντανό οργανισµό» και τους ανθρώπους να έχουν αναλυθεί εκ νέου απλά ως 

ένα ζώο ανάµεσα στα πολλά. Πρόσφατες εργασίες αναθεώρησαν αυτή την ηλικιακή 

εκτίµηση, και τη µετατόπισαν προς τα κάτω, πλησιέστερα στα 7 ή 8 χρόνια, 

(ανασκόπηση Carey 1995).  

Οι Inagaki και Hatano (1987), σε έρευνα παιδιών ηλικίας 5-7 χρόνων, διαπιστώνουν 

ότι τα παιδιά ξεχωρίζουν τους ανθρώπους από τα άλλα ζωντανά όντα και δε δέχονται 

εύκολα ότι ο άνθρωπος είναι ένα είδος ζώου. Όµως τα παιδιά φαίνεται ν’ 

αναγνωρίζουν ότι υπάρχει διαβάθμιση της οµοιότητας μεταξύ των ανθρώπων και των 

άλλων όντων και χρησιμοποιούν την προσωποποίηση (επέκταση των ανθρώπινων 

ιδιοτήτων σε µη ανθρώπινα όντα), για να κάνουν προβλέψεις σχετικά µε άλλους 

οργανισµούς, όταν δεν υπάρχει άλλου είδους γνώση, χρησιμοποιώντας έτσι το πιο 

πλούσιο γνωστικό τους πεδίο που είναι αυτό του ανθρώπου. Η αναλογία µε τον 

άνθρωπο αποδεικνύεται αποπροσανατολιστική, µόνο στις περιπτώσεις που η έλλειψη 

βιολογικής γνώσης δεν επιτρέπει τον έλεγχο των προβλέψεών τους (Inagaki και 

Hatano 1991, 1996). 

Ως προς το εύρος της έννοιας «Ζώο» ,ακόμη,  σύµφωνα µε ευρήµατα της Bell (1981) 

σε Αγγλόφωνο πολιτισµικό περιβάλλον (Ν. Ζηλανδία), η έννοια ζώο φαίνεται να 

ταυτίζεται µε τα µεγάλα χερσαία τετράποδα θηλαστικά, καθώς πολύ προβληματική 

είναι η συμπερίληψη στην έννοια ζώο, κυρίως των ζώων µικρού µεγέθους και µη 

στερεοτυπικής εµφάνισης (έντοµα, αραχνοειδή αλλά και κήτη κλπ). Αυτά τα 

ευρήµατα υποστηρίχθηκαν, όχι στον ίδιο βαθµό, από αντίστοιχη µελέτη στις ΗΠΑ 

(Barman κ.α. 2000).Επίσης, δεν  φαίνεται να καταγράφονται αντίστοιχα ευρήµατα σε 

ισπανόφωνο περιβάλλον  κατά τους Villabi και Lucas (1991), αλλά ούτε και στη 

Botswana από ότι συνάγεται από την διαφορετικού προσανατολισµού έρευνα της 
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Tema (1989). Τέλος, ως προς το βάθος της έννοιας: σε όλες τις έρευνες ποτ 

πραγματοποιήθηκαν καταγράφεται ως επί το πλείστον χρήση αισθητηριακών 

κριτηρίων, ενώ σπανίζουν ή απουσιάζουν τα µη άµεσα αντιληπτά µε τις αισθήσεις 

κριτήρια. Η µελέτη της Tema (1989) καταγράφει ανθρωποκεντρικό εναλλακτικό 

πλαίσιο, το οποίο θεωρεί πηγή των αντιλήψεων των παιδιών και κατά κύριο λόγο των 

κριτηρίων που χρησιμοποιούν για τη λήψη απόφασης, σε ουσιαστική συµφωνία µε 

την προγενέστερη της Carey (1985), αλλά σε αντίθεση µε τη µεταγενέστερη των 

Coley κ.α. (1999). 

 Δημοφιλή- μη δημοφιλή ζώα  

Κατά τους (Fox-Parrish & Jurin 2008, Looy & Wood 2006, Driscoll 1995, Bixler 

1994), σαφώς και υπάρχουν δημοφιλή και μη δημοφιλή ζώα. Φαίνεται πως τα 

περισσότερο δημοφιλή ζώα είναι τα μεγάλα θηλαστικά και ιδιαίτερα τα πρωτεύονται 

και τα ζώα συντροφιάς, ενώ τα λιγότερο δημοφιλή είναι τα νύσσοντα έντομα ( 

κουνούπια, π.χ.). Ακόμη, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι το ότι τα ζώα που 

χαρακτηρίζονται ως πιο δημοφιλή, χαρακτηρίζονται επίσης και πιο έξυπνα, πιο 

ευαίσθητα, πιο ασφαλή και πιο χρήσιμα.  Ενώ αντίθετα, τα ζώα που χαρακτηρίζονται 

κατά κύριο λόγο ως χρήσιμα για τον άνθρωπο, είτε διότι αποτελούν την τροφή του, 

είτε για διάφορους άλλους λόγους, δε θεωρούνται ούτε έξυπνα ούτε ευαίσθητα. Στα 

μη δημοφιλή ζώα καταγράφονται ακόμη ερπετά, έντομα και μεγάλα αρπακτικά. Τα 

παιδιά αιτιολογούν την προτίμηση ή τη  απόρριψη τους με αναφορές κυρίως στη 

συμπεριφορά του ζώου και στη σχέση του με τον άνθρωπο. Τέλος, οι παράγοντες που 

φαίνεται να επηρεάζουν τη στάση ως προς τα ζώα και την εκτίμηση γι αυτά, είναι ο 

βαθμός χρησιμότητας ή βλαπτικότητας ως προς τον άνθρωπο και η ταξινομική 

θέση του ζώου (Silberstein & Tamir 1981), η ομοιότητά του με τον άνθρωπο (Plous 

1993), η σύνδεσή του με τη μετάδοση ασθενειών (Davey 1994), αλλά και η 

ιστορική αντιμετώπιση του είδους, καθώς επίσης και η συγκινησιακή αντίδραση 

ως προς αυτό (Driscoll 1995). Κάτι ακόμη, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι 

έχει διαπιστωθεί, ότι τα παιδιά αποδέχονται ευκολότερα συμπεριφορές και 

μεταχείριση που απειλούν την ευπραγία των ζώων σε λιγότερο δημοφιλή ζώα (Kahn 

κ.ά. 2008). 

Ο Bowd αναφέρει ότι σε παιδιά µέσης σχολικής ηλικίας (10 χρόνων περίπου) ο 

φόβος για ζώα όπως το φίδι, η αράχνη, η τίγρη, ο σκύλος, ο κροκόδειλος και η 
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αρκούδα συσχετίζεται θετικά µε την απέχθεια απέναντι σε ζώα όπως το φίδι, ο 

αρουραίος, το γουρούνι, το λιοντάρι κλπ. Η Bernardini Mosconi, αντίστοιχα 

αναφέρεται σε παιδιά ηλικίας 8-11 χρόνων, όπου ισχυρά πλειοψηφική δήλωση 

αγάπης για τα ζώα, συνοδεύεται και από επιθυµία να αγγίζουν τα ζώα, µε εξαίρεση 

τα ερπετά και τα ποντίκια, και ο φόβος, που µειοψηφικά δηλώνεται, αφορά ζώα όπως 

τίγρεις, λιοντάρια και πάνθηρες, αλλά και σφήκες, αράχνες και ερπετά, γιατί είναι 

“άγρια”, “µμεγάλα”, “δηλητηριώδη” ή γιατί “δαγκάνουν”. Σε μεγαλύτερη ηλικία (11-

15) χρόνων η αποστροφή ή οι φοβίες αφορούν ζώα που χαρακτηρίζονται ως άσχηµα, 

μαλλιαρά ή ζώα που πηδούν όπως είναι τα ποντίκια, οι βάτραχοι και τα σκουλήκια. 

Αυτές οι γενικότερα θετικές ή αρνητικές στάσεις και εκτιµήσεις απέναντι στα ζώα 

φαίνεται να κατευθύνουν και τη συµφωνία για τη χρήση συγκεκριμένων ειδών ζώων 

σε βλαπτικές για τα ζώα πειραµατικές διαδικασίες καθώς τα παιδιά συµφωνούν 

περισσότερο με τη χρήση σε πειράµατα που προκαλούν ανεπανόρθωτες βλάβες στα 

ζώα, ζώων που θεωρούν κατώτερα, βλαβερά, άγρια και σιχαµερά. (Silberstein και 

Tamir 1981). 

 Παραγωγικά ζώα 

Η καθιέρωση της 2 Οκτωβρίου ως παγκοσμία μέρα για τα παραγωγικά ζώα είναι ο 

ελάχιστος φόρος τιμής στα δισεκατομμύρια ζώα που εκτρέφονται και θανατώνονται 

για τροφή παγκοσμίως στα πλαίσια της κτηνοτροφίας. Η κτηνοτροφική βιομηχανία 

στην προσπάθεια της  να  αυξήσει την παραγωγή ελαχιστοποιώντας το κόστος,  

χρησιμοποιεί μεθόδους βιομηχανοποιημένης εκτροφής,  όπου δε δίνεται στα ζώα η 

δυνατότητα επαφής με το φυσικό περιβάλλον. Οι γενετικές παρεμβάσεις, τα φάρμακα 

και οι ορμόνες μαζί με τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και την κακή μεταχείριση 

έχουν αποβεί καταστροφικές και για τους ανθρώπους και για ολόκληρο τον πλανήτη 

γενικότερα. Ακόμη, η εκτροφή ζώων έχει άμεση σχέση και με την αύξηση της 

παγκόσμιας φτώχειας καθώς οι μικρές οικογενειακές φάρμες έχουν μειωθεί και 

εγκαθίστανται μεγάλες μονάδες εντατικής εκτροφής.  

 Άγρια- ήμερα ζώα 

Ο  ορός «άγριο» παραπέμπει κάτι στο οποίο βρίσκεται σε «φυσική κατάσταση»  και 

αυτή η κατάσταση ορίζεται ως « απουσία ανθρώπινης επιρροής και ελέγχου» κατά 

την Eileen O’ Rourke (2000). Oι αναφορές στα ήμερα ζώα, έχουν να κάνουν με την 
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παρέμβαση του ανθρώπου, με σκοπό να προστατέψουν, να παρέχουν τροφή και να 

ελέγξουν την αναπαραγωγή τους. H ταξινόμηση, όμως αυτή, θα έλεγε κανείς πως 

είναι ιδιαίτερη ασαφής, καθώς φαίνεται πως υπάρχουν κάποια είδη, όπως αυτό της 

πιτσιλωτής ύαινας και της αμερικανικής άλκης, τα οποία αν και είχαν εξημερωθεί στο 

παρελθόν, αλλά στην σήμερον εποχή δεν θεωρούνται ήμερα ζώα (Clutton- Brock, 

1981). Κατά τον ίδιο τρόπο ήμερα ζώα, όπως είναι τα γουρούνια, τα άλογα, τα 

κουνέλια και οι αγελάδες, επανέρχονται στην άγρια τους κατάσταση, όταν παύει να 

ασκείται η ανθρώπινη εξουσία και πίεση. Ακόμη, όπως αναφέρει ο G. Saint- Hilaire, 

το 1861, στο Acclimatation et Domestication des Animaux Utiles, δεν έχει οριστικώς 

και εντελώς εξημερωθεί κανένα είδος. 

Ιστορικά, φαίνεται η προτίμηση των άγριων σε βάρος των εξημερωμένων ζώων, αλλά 

αυτό έχει αντιστραφεί αρκετές φορές. Σήμερα, η αντίθεση μεταξύ- άγριων και 

ήμερων ζώων, αν και αρκετά ρευστή, έχει όλο και περισσότερο τα χαρακτηριστικά 

της αντίθεσης μεταξύ «φυσικού» και «τεχνητού» (O’Rourke, 2000). 

 Ζωολογικοί κήποι 

Γνωρίζουμε πως παρά την εκπαιδευτική χρησιµότητα των επισκέψεων σε 

ζωολογικούς κήπους (Milson 1990, Thomson & Diem 1994, Woolard 1995) και την 

καταγραφόµενη ευεργετική επίδραση στις γνώσεις (Heinrich & Birney 1992, Birney 

1995) και στις στάσεις (Kidd & Kidd 1995, Kidd & Kidd 1996, Reade & Waran 

1996, Swanagan 2000) απέναντι στα άγρια ζώα, ένας αρκετά σηµαντικός αριθµός 

παιδιών διαφωνεί µε τη χρήση των ζώων για ψυχαγωγία, όταν αυτό σηµαίνει τον 

περιορισµό τους σε κλουβιά (περισσότερο από το 1/3 των παιδιών σύμφωνα με τους 

Stanistreet et al. 1992 και 1993),ή εκφράζει αμφιθυμικές απόψεις μεταξύ του 

περιορισµού της ελευθερίας και της διευκόλυνσης της επιβίωσης και της 

αναπαραγωγής (Greavs et al. 1993). Κατά συνέπεια οι εκπαιδευτικές επισκέψεις 

στους ζωολογικούς κήπους προκαλούν ανάµικτα συναισθήµατα, προ πάντων στα 

µικρότερα σε ηλικία παιδιά και η αρνητική στάση απέναντι στους ζωολογικούς 

κήπους είναι δυνατόν να επηρεάσει τα εκπαιδευτικά οφέλη που είναι δυνατόν να 

προκύψουν από επισκέψεις σε τέτοια µέρη (DeRosa 1985). 
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 Το τσίρκο  

Αρχικά, τσίρκο όπως όλοι ξέρουμε, είναι ένας περιοδεύων θίασος με ακροβάτες, 

ταχυδακτυλουργούς, κλόουν, εκπαιδευμένα ζώα κ.α. που δίνουν θέαμα σε κοινό. 

Το πρώτο τσίρκο βλέπουμε να εμφανίζεται το 1768 στο Λονδίνο όπου περιλάμβανε 

θεάματα με άλογα. Μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα επεκτείνεται σε Ευρώπη και  

Αμερική όπου και ξεκινάν οι πρώτες παραστάσεις με άγρια ζώα. Κομβικό σημείο 

θεωρείται το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα όπου και θεωρείται η χρυσή εποχή του 

τσίρκου. Ακόμη, βλέπουμε πως μετά την λήξη του  Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα τσίρκο 

πάλεψαν για την επιβίωσή τους, όπου την δεκαετία του 1950 , εμφανίστηκαν νέες 

μορφές τσίρκου, χωρίς ζώα, αλλά με ακροβατικά συμπεριλαμβάνοντας τόσο το 

θέατρο όσο και τον χορό.  

Στην συνέχεια παρατίθενται κάποια άρθρα από τον «Αρκτούρο» σχετικά με τις 

απαγορεύσεις των τσίρκων και γενικότερα της κατάστασης που επικρατεί εκεί μέσα. :   

Ο Αρκτούρος από το 2007 διενήργησε καμπάνια με τίτλο «Ελλάδα, χώρα ελεύθερη 

από τσίρκο με ζώα», φέρνοντας ντοκουμέντα από βασανισμό ελέφαντα σε ιταλική 

επιχείρηση τσίρκο που λειτουργούσε και περιόδευε ανά την Ελλάδα και ενημέρωσε 

με αυτόν τον τρόπο χιλιάδες πολίτες και μαθητές για τις άθλιες συνθήκες 

εκπαίδευσης των ζώων που χρησιμοποιούνται σε παραστάσεις τσίρκο. Περισσότεροι 

από 30.000 πολίτες υποστήριξαν και συνυπέγραψαν στο blog, το αίτημα για την 

απαγόρευση της λειτουργίας τσίρκο με ζώα. Το αίτημά και οι υπογραφές 

κατατέθηκαν τόσο στο ελληνικό όσο και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Τελικά, τον 

Ιανουάριο του 2012 πέτυχε την ευαισθητοποίηση και του κοινοβουλίου που τελικά 

προχώρησε στην ψήφιση του νομοσχεδίου που απαγορεύει τη λειτουργία τσίρκων 

με ζώα καθώς και κάθε είδους παραστάσεις με ζώα!  

Η Ελλάδα  παρατηρείται, όπως φαίνεται από τις έρευνες και γενικότερα,τις ενέργειες 

του «Αρκτούρου» πως έγινε η 1η χώρα στην Ευρώπη και 2η στον κόσμο με τσίρκο 

χωρίς κανένα είδος ζώου και 4η χώρα στην Ευρώπη χωρίς τσίρκο με άγρια ζώα! 

Ο συνολικός αριθμός των τσίρκο στην Ευρώπη είναι άγνωστος. Εκτιμάται πάντως ότι 

περιοδεύουν πάνω από 1000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περισσότερα από αυτά 

φαίνεται πως εντάσσουν στις παραστάσεις τους θεάματα με άγρια ζώα. 
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Υπολογίζεται επίσης, πως πάνω από 50 είδη άγριων ζώων χρησιμοποιούνται σε 

τσίρκο της Ευρώπης. Μέσα σε αυτά είναι: Χιμπατζής, αρκούδα (μαύρη, καφέ), 

λεοπάρδαλη, τίγρης, λύκος, αντιλόπη, ιπποπόταμος, τάρανδος, ζέβρα, αλιγάτορας, 

ύαινα, λιοντάρι, πούμα, βίσονας, καμηλοπάρδαλη, καγκουρό, ρινόκερος, πιγκουίνος, 

παπαγάλος, ελέφαντας (Ασίας και Αφρικής), αλεπού, τζάγκουαρ, λευκή λεοπάρδαλη, 

φώκια, καμήλα, νεροβούβαλος, δελφίνι, και  διάφορα ερπετά. 

Νομοθεσία: Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν νομοθεσία 

σχετική με την ευζωία των ζώων, που γενικά θα έπρεπε να ισχύει και για τα ζώα του 

τσίρκο. 

Η Αυστρία ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που απαγόρευσε τα τσίρκο με 

άγρια ζώα. (Ακολούθησε η Κροατία και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ισραήλ, η 

Σιγκαπούρη και η Κόστα Ρίκα.). Η Τσεχία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ουγγαρία και η 

Σουηδία έχουν λίστα με άγρια ζώα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο τσίρκο. 

Το Βέλγιο, η Εσθονία και η Πολωνία απαγορεύουν την εκ νέου αιχμαλωσία άγριων 

ζώων για το τσίρκο . Η Αγγλία, η Σκοτία, η Ουαλία, η Πορτογαλία, η Ολλανδία και η 

Σλοβακία σκέφτονται να θέσουν περιορισμούς στην χρήση των άγριων ζώων στο 

τσίρκο. 

Το τσίρκο από την φύση του λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που αποτυγχάνει να 

εξασφαλίσει την ευζωία των ζώων. Τα ζώα είναι αναγκασμένα να υφίστανται 

συνθήκες διαβίωσης και παράγοντες που στην φύση δεν θα υπήρχαν. Τα τσίρκο απλά 

δεν μπορούν να προσφέρουν ιδανικούς χώρους και συνθήκες ζωής αρκετές για να 

καλυφθούν οι βασικές ανάγκες των ζώων. Αντιθέτως, τα ζώα των τσίρκο: Ζουν σε 

περιορισμένα κελιά διαβίωσης και μεταφοράς, έχουν περιορισμένη κίνηση 

(Αλυσίδες, χαλκάδες, φίμωτρα), υποβάλλονται σε συνεχείς και πολύωρες 

μετακινήσεις, ο περιβαλλοντικός εμπλουτισμός είναι ανύπαρκτος, υποβάλλονται  

σε διαδικασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης ξανά και ξανά, έχουν έλλειψη 

κοινωνικής συμπεριφοράς- προσωπικών στιγμών και χώρου, συνεχώς εκτίθενται 

σε κόσμο και γενικότερα σε συνεχείς θορύβους. 

Ακόμα, και τα ζώα που γεννιούνται σε αιχμαλωσία, έχουν κληρονομικές ανάγκες 

συμπεριφοράς και περιβάλλοντος που δεν πληρούνται στο περιβάλλον του τσίρκο. 

Πέρα από τις δυσκολίες στις συνθήκες διαβίωσης, και η υγεία των ζώων επηρεάζεται 

εμφανώς απο τις συνθήκες διαβίωσης στο τσίρκο. Κάποια από τα προβλήματα που 
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έχουν παρατηρηθεί είναι: Στρεσάρονται πάρα πολύ εύκολα (Στερεοτυπική 

συμπεριφορά), τραυματίζονται με ιδιαίτερη ευκολία, κάποιες φορές δεν έχουν 

φυσιολογική συμπεριφορά, παρουσιάζουν πάμπολλα προβλήματα υγείας λόγω 

της ακατάλληλης υγιεινής και γενικότερα του ακατάλληλου περιβάλλοντος )- 

επίσης εμφανίζονται πολλά διατροφικά προβλήματα, και φυσικά μειώνεται το 

φυσικό προσδόκιμο ζωής τους.  

 Εκπαίδευση των ζώων στο τσίρκο 

Ο ακριβής τρόπος εκπαίδευσης δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει γνωστός. Παρόλα 

αυτά, αρκετός αριθμός ερευνών και αναφορών από πρώην εκπαιδευτές και ιδιοκτήτες 

τσίρκο αποκαλύπτουν κακοποίηση, βάναυση συμπεριφορά και σκληρούς τρόπους 

εκπαίδευσης των ζώων. 

Ο Χένρυ Νόρθ Ρίνγκλιν, ιδιοκτήτης τσίρκο, λέει στο βιβλίο του «Ο Βασιλιάς του 

τσίρκο»: «Δεν είναι και τόσο όμορφο να βλέπεις τις μεγάλες γάτες (τίγρεις) να 

εκπαιδεύονται… Όταν ο εκπαιδευτής αρχίζει, δένονται όλες με αλυσίδες στο βάθρο 

τους και σχοινιά τυλίγονται γύρω από το λαιμό τους έτσι ώστε να τις πνίγουν και να τις 

κάνουν να υπακούν. Όλα τα είδη βαρβαρότητας χρησιμοποιούνται για να τις 

αναγκάσουν να φοβούνται τον εκπαιδευτή και να μάθουν τα «κόλπα» τους. Δουλεύουν 

από φόβο.» 

Το 1993 μια πρώην υπάλληλος του τσίρκο Αφοί Ρίνγκιν είπε:«Υπάρχει μία μικρή, 

γλυκιά, αθώα καφετιά αρκούδα που ποτέ δεν έβλαψε κανένα, αλλά μερικές φορές είχε 

πρόβλημα ισορροπίας στο ψηλό σχοινί. Τότε τη δέρνανε με μακριά μεταλλικά ραβδιά 

μέχρι που φώναζε και αιμορραγούσε. Έγινε τόσο νευρωτική που χτυπούσε το κεφάλι 

της στο μικρό κλουβί της». 

«…μένουν μόνο δύο εβδομάδες να ετοιμαστούμε για ν΄ ανοίξουμε το τσίρκο. Έπρεπε να 

δουλέψουμε γρήγορα για να ετοιμάσουμε τους ελέφαντες. Η Σάντη ο νεότερος 

ελέφαντας ήταν πολύ φοβισμένη. Μια μέρα την είχαμε στη σκηνή για εκπαίδευση. Δεν 

μπορούσε να εκτελέσει τα «κόλπα της» και έφυγε από τη σκηνή φοβούμενη για τιμωρία. 

Την πιάσαμε, την φέραμε πίσω, την ρίξαμε στο πάτωμα και αρχίσαμε να την τιμωρούμε 

που φέρθηκε τόσο ανόητα. Ξαφνικά σταματήσαμε και κοιταχτήκαμε. Καθόταν στα 

πλάγια, δάκρυα έτρεχαν στο πρόσωπό της και λυγμοί βασάνιζαν το κορμί της..»: 

Απόσπασμα από το βιβλίο «παγίδα ελεφάντων» του εκπαιδευτή ζώων τσίρκο Τζωρτζ 

Λούις. 
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Μαρτυρίες ανθρώπων τσίρκο: «Η διαδικασία της παράστασης μπορεί να είναι μια από 

τις πιο επώδυνες και αγχωτικές διαδικασίες στην ζωή ενός ζώου. Μερικά από τα κόλπα 

που αναγκάζονται να εκτελούν δεν έχουν καμιά σχέση με την φυσιολογική συμπεριφορά 

και στάση του σώματός τους και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας, 

όπως για παράδειγμα, αρθρίτιδα και σοβαρά ορθοπεδικά προβλήματα στους 

ελέφαντες». 

Κατάσχεση των ζώων του τσίρκο: Ακόμα και στις χειρότερες περιπτώσεις, η 

‘ανύπαρκτη νομοθεσία’ και η έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων φιλοξενίας 

κατασχεμένων ζώων (καταφύγια ζώων) καθιστούν την κατάσχεση των ζώων του 

τσίρκο. Επιπλέον, η κατάσχεση μπορεί να είναι πολύ ακριβή, και μπορεί να φτάσει 

τις πολλές χιλιάδες ευρώ. Πέρα από αυτό, οι συνεχείς μετακινήσεις ενός τσίρκο 

καθιστούν δύσκολο τα να εντοπιστεί το ζώο και να κατασχεθεί. 

Το τσίρκο και η διατήρηση και προστασία των ειδών: Κατά καιρούς υπήρξαν 

ισχυρισμοί ότι τα τσίρκο μπορεί να παίξουν κάποιο ρόλο στην διατήρηση των υπό 

εξαφάνιση ειδών, ζώων. Μέχρι και σήμερα, όμως δεν υπάρχει καμιά απόδειξη γι 

αυτό, και ακούγεται μάλλον ειρωνικό και απίθανο να ισχύει όντως κάτι τέτοιο. 

Όσον αφορά τώρα, την ασφάλεια του κοινού, και των ζώων στο τσίρκο φαίνεται πως 

η ύπαρξη άγριων ζώων στο τσίρκο αποτελεί κίνδυνο για το προσωπικό και τους 

επισκέπτες του τσίρκο (ασθένειες και τραυματισμοί). Τα περιοδεύοντα τσίρκο δεν 

μπορούν να εξασφαλίσουν τον ασφαλή διαχωρισμό ανθρώπων και ζώων όπως 

συμβαίνει στα καταφύγια ζώων για παράδειγμα. Πολλά από αυτά τα ζώα είναι πολύ 

επικίνδυνα ως φορείς διάφορων ασθενειών αλλά είναι δεκάδες και τα περιστατικά 

που ζώα έχουν αποδράσει και τραυματίσει κόσμο, ή έχουν επιτεθεί και σκοτώσει τους 

εκπαιδευτές τους. 

Το τσίρκο λέγεται πως αποτελεί κομμάτι της Ευρωπαϊκής κληρονομιάς, μα η χρήση 

των ζώων στο τσίρκο είναι ενάντια τις βασικές ανάγκες των ζώων. Ο 

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ και το δίκτυο ENDCAP προσπάθησαν και πέτυχαν εθνικές 

απαγορεύσεις στην χρήση των τσίρκο με ζώα, ενώ παράλληλα αποδέχονται και 

αναγνωρίζουν την πολιτιστική κληρονομιά του τσίρκο ΧΩΡΙΣ ζώα. 
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 Αντιλήψεις των παιδιών ενός Δημοτικού Σχολείου για την 

έννοια «ζώο» 

Από προηγούμενη έρευνα (Παπαδοπούλου και Αθανασίου, 1998) σχετικά με την 

έννοια «ζώο» σε παιδιά Ε’ Δημοτικού παρατηρείται έντονος ανθρωποκεντρισμός. Ο 

ανθρωποκεντρισμός καταγράφεται :α) στην άρνηση των παιδιών να εντάξουν τον 

άνθρωπο στο Ζωικό Βασίλειο. Ουσιαστικά οι κατηγορίες των παιδιών είναι «φυτά», 

«ζώα», «άνθρωπος», «τεχνήματα». β) παρόλο που δεν εντάσσεται στο ζωικό βασίλειο 

ο άνθρωπος εμφανίζεται ως σημείο αναφοράς, των κριτηρίων ή ως πρώτο μέρος της 

σύγκρισης με βάση τα οποία έλαβαν μέρος οι ταξινομικές αποφάσεις των παιδιών. 

Η σύγκριση με τον άνθρωπο ανιχνεύεται από τις αναφορές κατά την χρήση ως 

κριτηρίων διαφόρων μορφολογικών χαρακτηριστικών όπως αυτού του μεγέθους: 

όπως είπαν και οι μαθητές « ναι ο γλάρος είναι ζώο- είναι πολύ μικρός εμείς δεν 

ήμαστε τόσο μικρόσωμοι… ή με βάση το χρώμα: « ναι ο βάτραχος είναι ζώο… 

αυτός έχει, το δέρμα του είναι πράσινο, ενώ εμείς οι άνθρωποι ήμαστε κανονικοί, 

αλλά δεν έχουμε τέτοια χρώματα»… αλλά και βάση κάποια χαρακτηριστικά όπως 

ουρά, κέρατα, χέρια, κεραίες, τα τέσσερα πόδια κλπ. « ναι η φάλαινα είναι ζώο… 

δεν έχει χέρια. Επίσης, η χρήση του ανθρώπου ως πρώτου όρου της σύγκρισης 

παρατηρήθηκε και κατά την χρήση ανατομικών στοιχείων « ναι ο βάτραχος είναι 

ζώο έχει βράγχια, εμείς όχι..»  

Όσον αφορά, τα κριτήρια συμπεριφοράς, όπως πχ σχετικά με την κίνηση.. «ναι το 

σκουλήκι είναι ζώο.. σέρνεται αυτό στην γη, εμείς περπατάμε πάνω στην γη», 

σχετικά με την διατροφή « ναι η γάτα είναι ζώο τρώει ποντίκια, τρώει ένα ορισμένο 

είδος κρέατος , ε και μπορεί να φάει και ψάρια που δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα 

φάμε εμείς», η παραγωγή ήχων « ναι η αγελάδα είναι ζώο… δεν μιλάει κανονικά 

όπως εμάς…» και άλλες συμπεριφορές « ναι ο γλάρος είναι ζώο… δε φοράει ρούχα». 

Και με βάση  με το που κατοικεί « ναι, το σαλιγκάρι είναι ζώο. Αυτό δεν μπορεί να 

ζήσει μέσα σε σπίτι θέλει καθαρό αέρα». 

Επιπλέον, η άρνηση της ένταξης του ανθρώπου στο ζωικό βασίλειο αιτιολογείται είτε 

με την απόδοση νοητικής λειτουργίας στον άνθρωπο, «όχι οι άνθρωποι δεν είναι 

ζώα… ξέρουν να σκέφτονται, βλέπουν το κάθε πράγμα και γνωρίζουν, κάνουν κάτι 

καλύτερο κάθε φορά… » και με την απόδοση ιδιαίτερης φύσης (ουσίας) στα 
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ανθρώπινα όντα « όχι ο άνθρωπος δεν είναι ζώο.. είναι άνθρωποι και τους 

δημιούργησε ο θεός… » 

Κατά την Αριστοτελική σκέψη βέβαια η σύγκριση του ανθρώπου με τα ζώα 

βασίζεται σε μορφολογικά, ανατομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά και αυτό 

οδήγησε στην ανάπτυξη της Συγκριτικής Ζωολογίας (Atran 1990, σ.11).  

Ο άνθρωπος, παρουσιάζεται ακόμα και στην επιστήμη της Φυσικής Ιστορίας ως 

ανώτερο όν. Από τον Αριστοτέλη μέχρι τον Darwin εξετάστηκαν τρεις αναλογίες: (1) 

ο άνθρωπος, ως το τέλειο ζώο, (2) το φυτό, ως ανεστραμμένο ζώο και (3) ο 

οργανισμός, ως μικρόκοσμος . Η «κλίμακα της Φύσης» ή  «η  Μεγάλη Αλυσίδα των 

Όντων», έχουν τον άνθρωπο ως το τέλειο πρότυπο, ως προς το οποίο θα αποτιμηθούν 

η φυσιολογία και η ανατομία όλων των άλλων πλασμάτων. (Atran 1990). 

Είναι πολύ γνωστό ακόμη, ότι η γνώση των παιδιών για τα ζώα είναι 

διαμεσολαβημένη και προέρχεται από πηγές όπως τα βιβλία, τα ντοκιμαντέρ στην 

τηλεόραση κλπ.  

Στο σημείο αυτό συμπεραίνουμε πως ο ανθρωποκεντρισμός των αντιλήψεων 

φαίνεται να εστιάζεται στις ανθρώπινες ανάγκες, επιθυμίες, ενδιαφέροντα κ.ο.κ.. 

(Bloom, 1992) και πως επιφυλάσσει ιδιαίτερη μεταχείριση στον άνθρωπο, 

τοποθετώντας τον χωριστά από τους άλλους ζωντανούς οργανισμούς (Tema, 1989; 

Παπαδοπούλου & Αθανασίου, 1998). Ενώ η ανθρωποκεντρική αξιακή 

σημασιοδότηση στην λέξη ζώο είναι προφανής, δεν καταγράφεται ο άνθρωπος ως 

σημείο αναφοράς για τις ταξινομήσεις – ο άνθρωπος ως γνωμονικός τύπος – όπως 

έχει καταγραφεί σε παιδιά του ίδιου πολιτισμικού πλαισίου αλλά μεγαλύτερης 

ηλικίας (Παπαδοπούλου & Αθανασίου, 1998). Αυτό θα μπορούσε αφ’ ενός να 

αποδοθεί στο επίπεδο ανάπτυξης της βιολογικής γνώσης στα παιδιά της προσχολικής 

ηλικίας και εφ’ ετέρου στην ενίσχυση του ανθρωποκεντρισμού της πρώιμης παιδικής 

ηλικίας από κοινωνικό-πολιτισμικούς παράγοντες και το ίδιο το εκπαιδευτικό 

σύστημα, πράγμα που φαίνεται να συμβαίνει (Παπαδοπούλου, 2003, σ. 252-255), 

αλλά προφανώς χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.  

Η ύπαρξη αισθήσεων, και ιδιαίτερα πόνου, είναι μια ενδιαφέρουσα κατηγορία με 

πολύ περιορισμένη καταγραφή βέβαια στις αντιλήψεις των παιδιών που συμμετείχαν 

σε κάποιες έρευνες. Η καλλιέργεια των αντιλήψεων που σχετίζονται μ’ αυτή είναι 
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δυνατόν να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη όχι τόσο στην ανάπτυξη της έννοιας ζώο» όσο 

στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη ενός πλέγματος λιγότερο ανθρωποκεντρικών 

αξιών η οποίες να διέπουν την σχέση ανθρώπου – άλλων ζώων. Αυτή η αντίληψη θα 

πρέπει προφανώς να διατρέχει το σύνολο των βαθμίδων της εκπαίδευσης, αλλά η 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα η προσχολική αγωγή συνιστούν προνομιακό 

πεδίο για την ανάπτυξη η καλλιέργεια αξιών σεβασμού της ζωής. Ίσως η ανάληψη 

της φροντίδας κάποιου ζώου ως μέρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η 

επικέντρωση στις ομοιότητες και όχι στις διαφορές μεταξύ ανθρώπου και άλλων 

ζώων να συνιστούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της έννοιας «ζώο» αλλά και 

στάσεων υπευθυνότητας και φροντίδας για τον εαυτό τους και τους «άλλους». 

 Αντιλήψεις εκπαιδευτικών της Α/ θμιας Εκπαίδευσης για την 

έννοια «ζώο»  

Οι εκπαιδευτικοί αυτής της βαθμίδας, αρνούνται να συμπεριλάβουν τον άνθρωπο στο 

πλάτος της έννοιας «ζώο» Όπως είπαν, σίγουρα τα ζώα δεν είναι άνθρωποι, δεν είναι 

φυτά.. εξακολουθούν δηλαδή τα «ζώα» και οι «άνθρωποι» να αποτελούν 

διαφορετικές οντολογικές κατηγορίες.  

Ο άνθρωπος διαφέρει από τα ζώα, γιατί διαθέτει το νου, αλλά και το κάθε ζώο 

διαφέρει με το άλλο σε σχέση με τον τόπο που κατοικεί ή με που συλλέγει την τροφή 

του. 

Ο κύριος λόγος διαφοροποίησης ανθρώπου- ζώων και αναγνώρισης ανωτερότητας 

του ανθρώπου έναντι των ζώων «…απλώς ιδεολογικά τώρα πια το αποκλείω όχι από 

τα ζώα αλλά σε μια κατηγορία πάνω από τα ζώα τοποθετώ τους ανθρώπους» είναι η 

ύπαρξη λογικής «…τι είναι αυτό που κάνει το κάθε ζώο να ξεχωρίζει; Δεν έχει νου 

δεν έχει λογική έτσι νομίζω» και « λοιπόν σε μια προηγούμενη κατάσταση α τους 

θεωρούσα ζώα απ’ τη στιγμή που υπάρχει το λογικό το οποίο καθορίζει κάποιες 

λειτουργίες και αποφασίζει για αυτές αλλά θεωρώ διαφοροποιείται από δω πέρα από 

αυτήν την ομάδα άρα τους βάζω στην κατηγορία των όντων του ανθρώπου του 

λογικού όντος οπότε το διαφοροποιώ από το ζώο». 

Ο Keith Thomas (1984) υποστηρίζει ότι η αναζήτηση αυτού του απροσδιόριστου 

χαρακτηριστικού στο οποίο συνίσταται η διαφορετικότητα ή η ανωτερότητα του 

ανθρώπου ήταν μια από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια αναζητήσεις των Δυτικών 
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φιλοσόφων, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν την τάση να προσηλώνονται σε 

ένα χαρακτηριστικό και να το υπερτονίζουν. Πολύ συχνά τονιζόταν χαρακτηριστικά, 

όπως η ομιλία (μέσω της ομιλίας ο άνθρωπος εκφράζει την ανωτερότητα του 

απέναντι στα άλλα πλάσματα), η λογική, και  υπήρξε αντικείμενο διαμάχης αν αυτή η 

διαφορά είναι ποιοτική η ποσοτική. Μερικοί θεωρούσαν ότι υπάρχει τέλεια έλλειψη 

λογικής στα ζώα, οι περισσότεροι όμως θεωρούσαν ότι τα ζώα έχουν στοιχειώδεις 

δυνατότητες κατανόησης, αλλά πολύ κατώτερες του ανθρώπου. Από αυτήν την 

διανοητική ανωτερότητα του ανθρώπου, ειπώθηκε ότι προέρχεται η ανώτερη μνήμη 

του, η μεγάλη φαντασία του, η περιέργειά του, η αίσθηση του χρόνου, η οξεία 

αντίληψη του μέλλοντος, η χρήση των αριθμών, η αίσθηση της ομορφιάς και η 

ικανότητά του για πρόοδο. Πάνω απ όλα ο άνθρωπος μπορεί να επιλέξει, ενώ τα ζώα 

είναι δέσμια των ενστίκτων τους και δεν έχουν ελεύθερη θέληση. 

Οι ανθρωποκεντρικές επιλογές και οι αποφάσεις των ανθρώπων στην ακραία τους 

εκδοχή θεωρήθηκαν υπεύθυνες για τη δεσποτική και καταστροφική επιβολή του 

ανθρώπου πάνω στην φύση (Γεωργακόπουλος 2000) . Η σχέση του ανθρώπου με τα 

ζώα και οι αντιλήψεις που σχετίζονται με αυτά, αντιμετωπίζονται από τους 

περιβαλλοντικούς φιλοσόφους, ως το κατ εξοχήν μέτρο των σχέσεων του ανθρώπου 

με την φύση. Το πεδίο των σχέσεων ανθρώπου- ζώων αποτελεί πια ένα από τα θερμά 

σημεία, σημεία διαμάχης και στις κοινωνικές επιστήμες, καθώς άρχισε να 

μετατοπίζεται στο κέντρο της σκηνής, στη θέση που κατείχε το «περιβάλλον». 

Αν τώρα, όντως σκοπός της εκπαίδευσης είναι να ενισχύσουμε τον σεβασμό ση ζωή, 

τότε η ανταγωνιστική προσέγγιση θα πρέπει να βρίσκεται σε ισορροπία με μια 

ολιστικού τύπου προσέγγιση (την διερεύνηση ολόκληρων ζώων και συστημάτων) και 

η κοινωνική και πολιτισμική διαφορετικότητα του ανθρώπου θα πρέπει να 

εξισορροπείται με την επικέντρωση στην βιολογική ενότητα των ζωντανών 

οργανισμών.   

 Στάσεις ως προς την χρήση των ζώων  

Οι Wells & Hepper (1995) διερεύνησαν την επίδραση στις στάσεις απέναντι στα ζώα, 

με μεταβλητές όπως είναι: το φύλο, η ηλικία, ο τόπος κατοικίας και η κατοχή ζώων 

συντροφιάς – το 90% των παιδιών είχαν ζώα συντροφιάς. Από τα παιδιά αγροτικής 

καταγωγής εκφράστηκε μεγαλύτερη συµφωνία στην χρήση των ζώων από εκείνα µε 

αστική προέλευση, όπως επίσης και περισσότερο από τα αγόρια απ’ ότι από τα 
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κορίτσια. Επίσης, καταγράφεται η διαφωνία της πλειοψηφίας των παιδιών για τις 

χρήσεις των ζώων, οι οποίες προϋποθέτουν θάνατο ή τραυματισμό του ζώου, σε 

αντίθεση µε τις χρήσεις οι οποίες συνδέονται µόνο µε την εκμετάλλευση του ζώου. Η 

κατοχή ζώου συντροφιάς βρέθηκε ότι δε σχετίζεται µε τις στάσεις απέναντι στη 

χρήση των ζώων, οι οποίες υποθέτουν ότι σχηματίζονται νωρίς στην ανάπτυξη των 

παιδιών.  

 Παγκόσμια Ημέρα Ζώων- Διεθνής Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των 

ζώων 

Η 4η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, επειδή συμπίπτει με τον 

εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, που έχει αναγορευτεί από 

την Καθολική Εκκλησία ως προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος. 

H Διεθνής Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων (1978): ακολουθούν αναλυτικά 

τα άρθρα της διακήρυξης:  

Άρθρο 1: Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα 

ύπαρξης. 

Άρθρο 2: Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου. Ο άνθρωπος ανήκει στο 

ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του 

ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις για το καλό των 

ζώων. Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον άνθρωπο. 

Άρθρο 3: Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη 

συμπεριφορά. Αν η θανάτωση ενός ζώου θεωρηθεί υποχρεωτική πρέπει να γίνεις 

στιγμιαία, ανώδυνα και χωρίς καμιά πρόκληση αγωνίας του ζώου. 

Άρθρο 4: Κάθε ζώο δικαιούται να ζήσει στο φυσικό του χώρο (γη, θάλασσα, αέρας) 

και να αναπαράγεται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους.  Η στέρηση ελευθερίας του 

ζώου ακόμη κι αν γίνεται για μορφωτικούς σκοπούς είναι αντίθετη προς τη 

διακήρυξη δικαιωμάτων αυτού. 

Άρθρο5 : Κάθε ζώο που από παράδοση θεωρείται κατοικίδιο δικαιούται να ζήσει με 

το ρυθμό και τις συνθήκες ζωής και ελευθερίας που αντιστοιχούν στο είδος του. Η 

διαφοροποίηση αυτών των συνθηκών από τον άνθρωπο έχει σκοπούς 

κερδοσκοπικούς και είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη. 
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Άρθρο 6:  Κάθε ζώο που αποτελεί σύντροφο του ανθρώπου έχει δικαίωμα διάρκειας 

ζωής ανάλογης με τη φυσική του μακροβιότητα. Η εγκατάλειψη ενός ζώου θεωρείται 

πράξη απάνθρωπη και εξευτελιστική. 

Άρθρο 7: Αναφορικά με τα ζώα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον άνθρωπο, η 

διάρκεια και η ένταση δουλειάς πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια, η διατροφή τους 

ικανοποιητική και η ανάπαυσή τους υποχρεωτική. 

Άρθρο 8: Οποιοσδήποτε πειραματισμός πάνω στα ζώα, ιατρικός, επιστημονικός, κλπ. 

Αντιτίθεται προς τα δικαιώματα των ζώων, εφόσον προκαλεί πόνο σωματικό ή 

ψυχικό. Πρέπει να επιδιώκεται η αντικατάσταση του πειραματισμού πάνω στα ζώα 

από άλλες υπάρχουσες τεχνικές. 

Άρθρο 9: Τα ζώα που εκτρέφονται για τη διατροφή του ανθρώπου πρέπει να 

στεγάζονται, να τρέφονται, να μετακινούνται και να θανατώνονται χωρίς πρόκληση 

πόνου και αγωνίας. 

Άρθρο 10: Απαγορεύεται η εκμετάλλευση των ζώων για τη διασκέδαση των 

ανθρώπων. Η έκθεση ζώου και τα θεάματα που χρησιμοποιούν ζώα αποτελούν 

καταστρατήγηση της αξιοπρέπειας και του σεβασμού προς τη ζωή του ζώου. 

Άρθρο 11: Κάθε πράξη που χωρίς λόγο προκαλεί θάνατο ζώου είναι βιοκτονία, είναι 

έγκλημα απέναντι στη ζωή. 

Άρθρο 12: Κάθε πράξη που προκαλεί θάνατο μεγάλου αριθμού άγριων ζώων 

αποτελεί «γενοκτονία», έγκλημα απέναντι στο είδος. Η μόλυνση και οποιαδήποτε 

καταστροφή του φυσικού μας περιβάλλοντος οδηγούν στη γενοκτονία. 

Άρθρο 13: Σεβασμός επιβάλλεται ακόμη και στο νεκρό ζώο. Κάθε σκηνή βίας στην 

τηλεόραση και το σινεμά, με θύματα ζώα πρέπει να απαγορευτεί και μόνο οι σκηνές 

που έχουν σκοπό να ενημερώσουν για τα δικαιώματα των ζώων οφείλουν να 

προβάλλονται. 

Άρθρο 14:Οι οργανισμοί προστασίας και προάσπισης των ζώων πρέπει να 

αντιπροσωπεύονται από κάθε κυβέρνηση. Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να 

κατοχυρωθούν απ' τους νόμους, όπως ακριβώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου. 

(Διεθνής Ένωση Δικαιωμάτων των Ζώων Παρίσι,1978)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
0 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός της έρευνάς μου  ήταν να καταγραφούν οι απόψεις 

μελλοντικών εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα μελλοντικών νηπιαγωγών,  σχετικά με 

τη χρήση ζώων στην ψυχαγωγία, με ειδικότερη επικέντρωση στο τσίρκο και τη 

σημασία που αυτό έχει στην εκπαίδευση.  Η έρευνα είναι η ελληνική συμμετοχή σε 

διεθνή συγκριτική έρευνα στην οποία συμμετέχουν και τμήματα εκπαίδευσης από την  

Ισπανία και την Πορτογαλία. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί πως ήρθε μεταφρασμένο 

σε εμάς, και όπου χρειάστηκε έγιναν κάποιες διορθώσεις.  

ΔΕΙΓΜΑ: Το ερωτηματολόγιο μου μοιράστηκε σε φοιτητές-φοιτήτριες του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη της Φλώρινας σε ώρα κοινής 

συνδιδασκαλίας των μαθημάτων «Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» 8
ου

 εξαμήνου  και 

«Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία» 4
ου

 εξαμήνου.  Δόθηκε σε 97 

μελλοντικούς νηπιαγωγούς εκ των όποιων οι 55 ήταν φοιτητές- φοιτήτριες του 4
ου 

εξαμήνου, ενώ οι 42 του 8
ου

 εξαμήνου. 84 ήταν γυναίκες και 13 ήταν άντρες. 2 

Φοιτήτριες σημειώθηκε πως ήταν πάνω από 30 ετών. 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των δεδομένων μου 

ήταν με την μορφή ερωτηματολογίου. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ 

ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Το  ερωτηματολόγιο είναι ένα πλέον συνηθισμένο ερευνητικό εργαλείο. Αποτελείται 

από μια σειρά ερωτήσεων που έχουν ως στόχο να  βοηθήσουν τον ερευνητή να 

συλλέξει στοιχεία που χρειάζεται ώστε να επιτύχει τους στόχους της  έρευνας. Το 

ερωτηματολόγιο πρέπει να έχει τα παρακάτω  χαρακτηριστικά : πληρότητα, 

σαφήνεια , συνοχή ,δομή ,συντομία, εμφάνιση και  παροχή οδηγιών. 

Πλεονεκτήματα χρήσης ερωτηματολογίου:  

 Πολλοί εξεταζόμενοι. 

 Λίγα έξοδα. 
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 Ίδιο σύνολο ερωτήσεων για όλους τους εξεταζόμενους. 

 Δεν προκαλεί φόβο, δισταγμό ή τρακ στον εξεταζόμενο. 

 Μπορούμε να συλλέξουμε  στοιχεία από πολλά άτομα και έτσι τα 

αποτελέσματα της έρευνας μας έχουν κύρος. 

 Μπορούμε να εξετάσουμε άτομα σε απομακρυσμένες περιοχές. 

 

Μειονεκτήματα χρήσης ερωτηματολογίου: 

 Ο ερευνητής δεν ξέρει τους λόγους για τους οποίους  απαντά ο εξεταζόμενος. 

 Δεν υπάρχει μεγάλη ελευθερία έκφρασης. 

 Δεν μπορούμε να μαζέψουμε στοιχεία από ανθρώπους που δεν ξέρουν γραφή 

και ανάγνωση. 

 Είναι δύσκολο να μας επιστρέψουν όλα τα ερωτηματολόγια. 

 Μια ερώτηση μπορεί να ερμηνεύεται διαφορετικά από διάφορους ανθρώπους. 

 Δεν υπάρχει βεβαιότητα για το ποίος απάντησε το ερωτηματολόγιο. 

 Όταν ο σχεδιασμός δεν είναι σωστός δεν ξέρουμε πως να επεξεργαστούμε τα 

αποτελέσματα. 

 Οι ερωτήσεις  που χρησιμοποιούνται στο ερωτηματολόγιο είναι δυο ειδών:  

Α) Ανοιχτές ερωτήσεις στις οποίες  το άτομο απαντά με συνεχή λόγο. Αφήνουν 

ελεύθερο το άτομο να εκφράσει τις σκέψεις και  τις πεποιθήσεις του όπως το  ίδιο 

θέλει. 

Β )Κλειστές ερωτήσεις το άτομο επιλέγει μια από  δύο ή περισσότερες επιλογές που 

του δίδονται. 

Σχεδιασμός σωστού ερωτηματολογίου: 

Α) Τι πληροφορίες θέλει να συλλέξει ο ερευνητής; 

Β) Επιλέγει ο ερευνητής το τύπο των ερωτήσεων που θα συλλέξει  
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Γ) Πως θα διατυπώσει ο ερευνητής τις ερωτήσεις του; 

Δ) Με ποια σειρά θα τις αποτυπώσει; 

Ε) Με ποια μορφή και τι εμφάνιση θα έχει το ερωτηματολόγιο μας;  

ΣΤ) Γίνεται ο έλεγχος των ερωτήσεων του ερευνητή 

Η) Διεξαγωγή έρευνας 

Οι ερωτήσεις γενικότερα,  θα πρέπει να είναι μικρές σε έκταση, απλές, σαφείς και 

κατανοητές. Καλό θα ήταν να μην περιέχουν άρνηση στην ερώτηση, να μην είναι 

διπλές. Να μην προδιαθέτουν και μην κατευθύνουν τον ερωτώμενο προς μια 

συγκεκριμένη απάντηση, να μην τον παραπλανούν. Η ορολογία να είναι απλή και όχι 

με εξιδανικευμένο λεξιλόγιο. Να ήμαστε όσο το δυνατών πιο συγκεκριμένοι στις 

ερωτήσεις που θέτουμε στο ερωτηματολόγιο μας , χωρίς να μας ζητάνε διευκρινήσεις 

οι ερωτώμενοι.  

 

Περιγραφή του δικού μου ερωτηματολογίου: Με την χρήση του 

ερωτηματολογίου ερευνήσαμε τις απόψεις μελλοντικών νηπιαγωγών του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας σχετικά με την χρήση ζώων στην 

ψυχαγωγία, με  ειδικότερη επικέντρωση στο τσίρκο και τη σημασία του στην 

εκπαίδευση. 

Αρχικά, ο ερωτώμενος φοιτητής-φοιτήτρια συμπλήρωσε κάποια γενικά στοιχεία του, 

όπως για παράδειγμα την ηλικία του, το φύλο του, σε πιο ίδρυμα φοιτά, καθώς σε πιο 

τμήμα και σε πιο μάθημα βρίσκεται. Το ερωτηματολόγιο μου αποτελούνταν από τρία 

μέρη: Το πρώτο μέρος αφορούσε τις προτιμήσεις των φοιτητών-φοιτητριών σχετικά 

με θέματα και επιδείξεις- εκθέσεις με  διάφορα ζώα  οι οποίες καταγραφόταν με  την 

κλίμακα 1-5 αν δεν του αρέσει καθόλου(1), μέχρι το (5) μου αρέσει πάρα πολύ. 

Αναλυτικότερα, 1=δεν μου αρέσει καθόλου, 2=δεν μου αρέσει, 3=ούτε μου αρέσει, 

ούτε δεν μου αρέσει, 4=μου αρέσει και 5= μου αρέσει πάρα πολύ. Στην συνέχεια 

κάθε επιλογής , έπρεπε ο φοιτητής να αιτιολογήσει την άποψή του. Στο σημείο αυτό 

πρέπει να τονιστεί ότι στο πλαίσιο αυτής της εργασίας παρουσιάζονται αποτελέσματα 

για τα ποσοτικά δεδομένα και όχι για τα ποιοτικά. Τέλος, το πρώτο μέρος 



28 
 

αποτελούνταν από 8 ερωτήσεις και στην συνέχεια  ο φοιτητής- φοιτήτρια έπρεπε να 

δικαιολογήσει την άποψη του. 

Το δεύτερο μέρος περιείχε τις ίδιες ακριβώς ερωτήσεις με το πρώτο μέρος μόνο που 

εδώ τονιζόταν ο βαθμός εκπαιδευτικής καταλληλότητας και αξίας που ενέκριναν οι 

μελλοντικοί νηπιαγωγοί  ότι έχουν τα θεάματα και επιδείξεις – εκθέσεις με τα ζώα. 

Πιο συγκεκριμένα, έπρεπε ο φοιτητής- φοιτήτρια να κυκλώσει την άποψη του-της με 

1= είναι εντελώς ακατάλληλο, 2= είναι ακατάλληλο, 3=δεν είναι ούτε κατάλληλο 

ούτε ακατάλληλο, 4=είναι κατάλληλο και 5=είναι εντελώς κατάλληλο. Αποτελούνταν 

και αυτό το μέρος από 8 ερωτήσεις όπου πάλι ο φοιτητής καλούταν να δικαιολογήσει 

την άποψη του.  

Το τρίτο μέρος αφορούσε καθαρά το τσίρκο , περιείχε δηλαδή ερωτήσεις σχετικά με 

το τσίρκο. Περιείχε και αυτό το μέρος 8 ερωτήσεις, με κάποιες να έχουν και 

υποερωτήματα, όπως η ερώτηση 1 παραδείγματος χάρη που ερωτούταν ο 

ερωτώμενος αν έχει παρακολουθήσει παράσταση τσίρκου πόσες φορές συνολικά 

πήγε και είδε και αν πήγε, να μας αιτιολογήσει τον λόγο που πήγε και αν όχι τον λόγο 

που δεν πήγε να δει τέτοια θεάματα. Αναλυτικότερα, η πρώτη ερώτηση ήταν αν έχει 

ποτέ παρακολουθήσει ο φοιτητής κάποια ζωντανή παράσταση τσίρκου, πόσες φορές 

έχει πάει συνολικά και αν ναι για ποιον λόγο να αιτιολογήσει το ίδιο ακριβώς και αν 

απαντούσε με όχι. Η δεύτερη ερώτηση απαντούσε στο ερώτημα αν πιστεύουν οι 

φοιτητές ότι το τσίρκο αποτελεί ένα εκπαιδευτικό θέαμα και στην συνέχεια έπρεπε να 

αιτιολογήσει την άποψη του. Η τρίτη ερώτηση αφορούσε το ερώτημα αν το τσίρκο 

είναι ένα θέαμα που μπορεί να είναι με ζώα ή χωρίς ζώα και ποιο είδος θεωρούν πιο 

κατάλληλο για τα παιδιά και έπειτα, να αιτιολογήσουν την άποψη τους. Η τέταρτη 

ερώτηση ρωτούσε τον φοιτητή- φοιτήτρια αν κατά την γνώμη του, το τσίρκο ωφελεί 

τα ζώα με κάποιον τρόπο και έπειτα να αιτιολογήσουν την άποψή  τους. Η πέμπτη 

ερώτηση ρωτούσε τον φοιτητή αν θεωρεί το τσίρκο κατάλληλο μέρος για τα ζώα και 

έπειτα να αιτιολογήσουν την άποψή τους. Η έκτη ερώτηση ρωτούσε τον φοιτητή- 

φοιτήτρια ποια η γνώμη του-της σχετικά με το τι ζώα πρέπει να εκθέτει στις 

παραστάσεις του (όλων των ειδών τα ζώα, μόνο άγρια, μόνο οικόσιτα, είτε να μην 

έχει καθόλου ζώα στις παραστάσεις του) και ακολουθούσε η αιτιολόγηση για την 

επιλογή του-της. Η έβδομη ερώτηση ρωτούσε τον φοιτητή- φοιτήτρια ποια η γνώμη 

του, με το αν πρέπει ή όχι να απαγορευθεί η χρήση των ζώων στο τσίρκο και στην 

συνέχεια να μας το αιτιολογήσει. Και τέλος, η όγδοη ερώτηση αφορούσε κλειστές 



29 
 

ερωτήσεις αν ξέρουν οι φοιτητές-φοιτήτριες… αν τα ζώα στο τσίρκο τρέφονται 

σωστά( ναι, όχι, δεν γνωρίζω), αν γνωρίζουν αν τα ζώα γυμνάζονται αρκετά, αν 

θεωρούν πως γίνονται σεβαστά τα φυσικά τους χαρακτηριστικά, αν πιστεύουν πως 

τους αρέσει να επιδεικνύουν τον εαυτό τους στους θεατές, αν γνωρίζουν αν τα ζώα 

στο τσίρκο υφίστανται σωματική κακοποίηση και αν γνωρίζουν αν τα ζώα στο τσίρκο 

δέχονται γενικά σε γενικές γραμμές καλή μεταχείριση. Ολόκληρο το ερωτηματολόγιο 

παρουσιάζεται στο παράρτημα.  

Κράτησε περίπου 20 λεπτά όλη αυτή η διαδικασία. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν 

απλές, κατανοητές, σαφείς, δεν χρειάστηκε κάποια περαιτέρω διευκρίνιση δηλαδή. 

Το θέμα ήταν γενικότερα, στα σημεία που έπρεπε να αιτιολογήσει ο φοιτητής- 

φοιτήτρια την άποψή του. Παρατηρήθηκε πως σε αρκετά κομμάτια δεν μας δόθηκαν 

αιτιολογήσεις, αν και τους παρακαλέσαμε, και μάλιστα υπήρχε και σημείωση στην 

αρχή του ερωτηματολογίου μου. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολλοί τους φοιτητές- φοιτήτριες που με βοήθησαν 

στην συλλογή των δεδομένων και γενικότερα στην διεξαγωγή της έρευνας μου. 

Χωρίς την συμβολή τους δεν θα έφτανε στα χέρια σας αυτή η εργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
0 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στο πλαίσιο της πτυχιακής μου εργασίας παρουσιάζονται τα ποσοτικά δεδομένα που 

προέκυψαν από το σύνολο των κλειστών ερωτήσεων. Η ανάλυση των ποιοτικών 

δεδομένων και η παρουσίασή των αποτελεσμάτων αυτών, όπως προαναφέραμε,  

υπερβαίνει αυτήν την εργασία. 

Αναλύσαμε τα δεδομένα μας με την βοήθεια πινάκων, τα οποία πιο πριν 

καταχωρήθηκαν σε excel. Και έτσι βρήκαμε με αυτόν τον τρόπο την συχνότητα και 

τα ποσοστά σε μορφή%. Έπειτα, ακολούθησε ο σχολιασμός αυτών των δεδομένων. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΘΕΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ/ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΖΩΩΝ 

 

 

Πίνακας 1: Ιππικοί αγώνες  

(τρέξιμο και άλματα) 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

δεν μου αρέσει καθόλου 22 22,7 

δεν μου αρέσει 15 15,5 

ούτε μου αρέσει, ούτε δεν μου αρέσει 24 24,7 

μου αρέσει 30 30,9 

μου αρέσει πολύ 6 6,2 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Στον πίνακα αυτόν βλέπουμε ότι οι απόψεις των φοιτητών- φοιτητριών όσον αφορά 

τους ιππικούς αγώνες,  μοιράζονται,  πιο συγκεκριμένα δηλαδή,  έχουν οι απόψεις 

που αθροίζονται στην απόρριψη (δεν μου αρέσει- δεν μου αρέσει καθόλου) και στην 

αποδοχή (μου αρέσει- μου αρέσει πολύ) διαφέρουν μόνο κατά 1,1%, ενώ το υπόλοιπο 

25% έχει ουδέτερη τοποθέτηση  (ούτε μου αρέσει, ούτε δεν μου αρέσει).  Συμφωνούν  

δηλαδή πως  οι αγώνες με ίππους  δεν είναι αρεστοί σε αυτούς, είτε διότι δεν έχουν 

παρακολουθήσει ποτέ τέτοιους αγώνες, είτε πολύ απλά δεν γνωρίζουν πολλά 

πράγματα για αυτούς τους αγώνες. Αν και τα αλόγα γενικά είναι αρεστά ζώα σε 

πολλούς από εμάς, και φυσικά τα θεωρούμε αυτά τα θεάματα εντυπωσιακά και  κάτι 

που θα ήθελαν να δουν στην ζωή τους. 

 

Πίνακας 2: Επιδείξεις με πουλιά ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

δεν μου αρέσει καθόλου 25 25,8 

δεν μου αρέσει 28 28,9 

ούτε μου αρέσει, ούτε δεν μου αρέσει 22 22,7 

μου αρέσει 20 20,6 

μου αρέσει πολύ 2 2,1 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 
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Σε αυτές τις επιδείξεις βλέπουμε πως οι φοιτητές- φοιτήτριες δεν τις προτιμούν 

γενικά, καθώς η διαφορά της απορριπτικής άποψης (δεν μου αρέσει- δεν μου αρέσει 

καθόλου) και της αποδοχής  είναι αισθητή της τάξεως του 11,3%.  Αυτό συμβαίνει 

διότι γνωρίζουν πως τα πουλιά βασανίζονται μέσα στα κλουβιά μιας και δεν ζούνε 

στο φυσικό τους περιβάλλον ελεύθερα. Πιστεύουν πως είναι αιχμάλωτα και κτήμα 

των ανθρώπων. Πολλοί δεν ήξεραν ότι γίνονται τέτοια θεάματα και θα ήθελαν να 

δουν κάποια στιγμή στην ζωή τους. 

 

Πίνακας 3: Θεάματα με δελφίνια και  

άλλα θαλάσσια ζώα 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

δεν μου αρέσει καθόλου 8 8,2 

δεν μου αρέσει 11 11,3 

ούτε μου αρέσει, ούτε δεν μου αρέσει 14 14,4 

μου αρέσει 38 39,2 

μου αρέσει πολύ 26 26,8 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Σε αυτά τα θεάματα φαίνεται ξεκάθαρα η προτίμηση των φοιτητών φοιτητριών για 

τέτοια θεάματα. Συγκεκριμένα, το 66% αρέσει αυτά τα θεάματα, ενώ μόνο το 19,5% 

δεν τα αποδέχονται.  Το 46,6 % βλέπουμε ότι ούτε του αρέσει, ούτε του αρέσει. Τα 

δελφίνια είναι πολύ αγαπητά, φιλικά, όμορφα, έξυπνα  ζώα, είναι ένα ευχάριστο θέμα 

για τους ανθρώπους. Παρόλο που ξέρουν πως είναι αιχμάλωτα, τα 

κακομεταχειρίζονται βλέπουμε πως αγαπούν τέτοια θεάματα, και το θέαμα που 

προσφέρουν είναι εντυπωσιακό και εκθαμβωτικό που οι πιο πολλοί θα ήθελαν να 

μπορούσαν να έχουν την δυνατότητα να το δουν και  από κοντά, πέρα δηλαδή από τα 

ντοκιμαντέρ. Η θαλάσσια ζωή αρέσει σε  πολλούς, όπως μας είπαν.   
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Πίνακας 4: Διαγωνισμοί και 

Επιδείξεις με ζώα συντροφιάς (σκυλιά, 

γάτες, κουνέλια, κλπ) 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

δεν μου αρέσει καθόλου 22 22,7 

δεν μου αρέσει 20 20,6 

ούτε μου αρέσει, ούτε δεν μου αρέσει 34 35,1 

μου αρέσει 18 18,6 

μου αρέσει πολύ 2 2,1 

ελλιπείς απαντήσεις  1 1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Στα ζώα συντροφιάς τα λεγόμενα κατοικίδια ζώα δηλαδή, φαίνεται ξεκάθαρα πως δεν 

τα προτιμάνε οι φοιτητές- φοιτήτριες, με ποσοστό απόρριψης 43,3%, ενώ το 20,7% 

αποδέχεται αυτό το θέαμα. Το 35,1 % βλέπουμε πως ούτε του αρέσει ούτε δεν του 

αρέσει. Οι πιο πολλοί έχουν κατοικίδια ζώα, παίζουν μαζί τους τα αγαπούν και 

στεναχωρούνται πολύ όταν τα κακομεταχειρίζονται βασανίζουν, χτυπούν, δεν τα 

ταΐζουν κλπ.   

 

Πίνακας 5: Επιδείξεις και εκθέσεις 

βοοειδών 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

δεν μου αρέσει καθόλου 44 45,4 

δεν μου αρέσει 25 25,8 

ούτε μου αρέσει, ούτε δεν μου αρέσει 21 21,6 

μου αρέσει 6 6,2 

μου αρέσει πολύ 1 1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Σε αυτές τις επιδείξεις- εκθέσεις  φαίνεται έντονα η δυσαρέσκεια και η απέχθεια των 

φοιτητών- φοιτητριών. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε πως το 71,2 % απορρίπτει 

τελείως αυτά τα θεάματα, ενώ μόνο το 7,2% τα αποδέχεται. Στο 21,6 % βλέπουμε 

ούτε να τους αρέσει, ούτε να μην τους αρέσει. Πολλοί τα θεωρούν ανούσια θεάματα, 

δε θα ήθελαν καν να παρακολουθήσουν, δεν είναι  καθόλου ωραίο θέμα, πολλοί 
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επίσης μας είπαν καν πως δεν μπορούν να καταλάβουν το λόγο ύπαρξης αυτών των 

θεαμάτων. 

 

Πίνακας 6: Τσίρκο με ζώα ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

δεν μου αρέσει καθόλου 53 54,6 

δεν μου αρέσει 18 18,6 

ούτε μου αρέσει, ούτε δεν μου αρέσει 16 16,5 

μου αρέσει 9 9,3 

μου αρέσει πολύ 1 1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Φαίνεται έντονα η απόρριψη των φοιτητών- τριών με ποσοστό 73,2%, έναντι του 10, 

3% που αποδέχεται αυτά τα θεάματα. Το 16,5% δεν έχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση 

βλέπουμε. Αυτό, οφείλεται στο ότι ξέρουν οι φοιτητές- φοιτήτριες  πως τα ζώα στο 

τσίρκο βασανίζονται, εκμεταλλεύονται τόσο πολύ, για κέρδος των ανθρώπων, δεν τα 

προσέχουν, δεν τα φροντίζουν σωστά. 

 

Πίνακας 7: Κυνομαχίες ή 

κοκορομαχίες 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

δεν μου αρέσει καθόλου 73 75,3 

δεν μου αρέσει 12 12,4 

ούτε μου αρέσει, ούτε δεν μου αρέσει 7 7,2 

μου αρέσει 3 3,1 

μου αρέσει πολύ 1 1,0 

ελλιπείς απαντήσεις  1 1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Απαίσιο, απαράδεκτο και ανούσιο θέμα δεν το αποδέχεται το 87,7% των φοιτητών- 

τριών, ενώ μόλις το 2% το αποδέχεται. Το 7,2% δεν έχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. 

Πολύ άγριο και σκληρό θέαμα. 
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Πίνακας 8: Ταυρομαχίες ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

δεν μου αρέσει καθόλου 65 67,0 

δεν μου αρέσει 14 14,4 

ούτε μου αρέσει, ούτε δεν μου αρέσει 11 11,3 

μου αρέσει 4 4,1 

μου αρέσει πολύ 3 3,1 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Ξεκάθαρα παρατηρείται  πως δεν αρέσουν τέτοια θεάματα. Πιο συγκεκριμένα, το 81, 

4% δεν αποδέχεται αυτό το είδος θεάματος, ενώ μόλις το 7,2% το αποδέχεται. Ούτε 

τους αρέσει ούτε δεν τους αρέσει είναι σε ποσοστό 11,3%. Πολύ άθλιο σκληρό 

θέαμα, προωθείται η βία και η αγριότητα. Πρέπει να σταματήσει, περνά λάθος 

μηνύματα, βάναυσο πολύ επικίνδυνο. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ/ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ ΣΕ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Πίνακας 1: Ιππικοί αγώνες (τρέξιμο 

και άλματα) 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

εντελώς ακατάλληλο 12 12,4 

ακατάλληλο 19 19,6 

ούτε κατάλληλο, ούτε ακατάλληλο 31 32,0 

κατάλληλο 29 29,9 

εντελώς κατάλληλο 5 5,2 

ελλιπείς απαντήσεις  1 1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Όσον αφορά τώρα την καταλληλότητα αυτών των θεαμάτων οι πιο πολλοί- πολλές, 

τα θεωρούν κατάλληλα θεάματα με ποσοστό 35,1%. Ενώ το 32% τα θεωρεί τόσο 

ακατάλληλα θεάματα, και το άλλο 32% δεν έχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Μας 

είπαν πως είναι ένα ενδιαφέρον θέμα που εντυπωσιάζει και προσελκύει το 

ενδιαφέρον των παιδιών. Κι όμως  πάλι θεωρούν πως είναι κερδοφόρο θέμα και 

υπάρχει εκμετάλλευση του ζώου.  Ακόμη, μας είπαν πως μπορούμε να πάρουμε 

πληροφορίες σε σχέση με τα άλογα και να μάθουμε νέα πράγματα για αυτά. 

 

Πίνακας 2: Επιδείξεις με πουλιά ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

εντελώς ακατάλληλο 12 12,4 

ακατάλληλο 21 21,6 

ούτε κατάλληλο, ούτε ακατάλληλο 35 36,1 

κατάλληλο 25 25,8 

εντελώς κατάλληλο 3 3,1 

ελλιπείς απαντήσεις  1 1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 
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Στις επιδείξεις με τα πουλιά φαίνεται πως οι περισσότεροι φοιτητές- φοιτήτριες είναι 

στην άποψη ούτε τα θεωρώ κατάλληλα, ούτε ακατάλληλα, με ποσοστό 36, 1%. Το 

34% τα θεωρεί ακατάλληλα θεάματα, ενώ το υπόλοιπο 28,9% κατάλληλα. Ακίνδυνα 

θέματα που μπορούν άνετα να τα δουν μικρά παιδιά. Ωραίο θέαμα για τα παιδιά, τους 

αρέσουν να τα βλέπουν. Ακόμη τα παιδιά μέσα από αυτά τα θεάματα ενημερώνονται 

και για τα διάφορα είδη πτηνών, καθώς και τις δεξιότητες τους. 

 

Πίνακας 3: Θεάματα με δελφίνια και  

άλλα θαλάσσια ζώα 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

εντελώς ακατάλληλο 10 10,3 

ακατάλληλο 17 17,5 

ούτε κατάλληλο, ούτε ακατάλληλο 14 14,4 

κατάλληλο 39 40,2 

εντελώς κατάλληλο 16 16,5 

ελλιπείς απαντήσεις  1 1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Οι φοιτητές- φοιτήτριες βλέπουμε πως θεωρούν πολύ κατάλληλα τα θεάματα με 

δελφίνια και άλλα ζώα. Οι πιο πολλοί από τους μισούς φοιτητές- φοιτήτριες το 56,7% 

πιο συγκεκριμένα θεωρούν πως είναι κατάλληλα θεάματα , ενώ  μόλις το 27,8% 

κρίνει πως είναι ακατάλληλα, καθώς και το άλλο 14,4% κρίνει πως είναι ούτε 

κατάλληλο, ούτε ακατάλληλο. Πολύ αγαπητά- φιλικά-δημοφιλή-έξυπνα  ζώα για τα 

παιδιά, τα παιδιά θα ενθουσιαστούν ιδιαίτερα με τέτοια θεάματα, θα θέλουν να τα 

πλησιάσουν να τα χαϊδέψουν και να παίξουν μαζί τους. 
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Πίνακας 4: Διαγωνισμοί και 

Επιδείξεις με ζώα συντροφιάς (σκυλιά, 

γάτες, κουνέλια, κλπ) 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

εντελώς ακατάλληλο 15 15,5 

ακατάλληλο 16 16,5 

ούτε κατάλληλο, ούτε ακατάλληλο 33 34,0 

κατάλληλο 24 24,7 

εντελώς κατάλληλο 8 8,2 

ελλιπείς απαντήσεις  1 1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Παρατηρούμε πως οι πιο πολλοί φοιτητές- τριες και πιο συγκεκριμένα το 34% , δεν 

θεωρούν αυτά τα θεάματα ούτε κατάλληλα, ούτε ακατάλληλα. Το 32,9 % τα θεωρεί 

κατάλληλα, ενώ το υπόλοιπο 32% ακατάλληλα. Τα παιδιά αγαπούν πάρα πολύ τα 

ζώα αυτά, έρχονται από πολύ μικρή ηλικία σε επαφή μαζί τους, γνωρίζουν πράγματα, 

τα προσέχουν τα φροντίζουν και θέλουν μόνο το καλό τους. Ακόμη θεωρούν πως 

είναι ακίνδυνα θεάματα, όμορφα και εντυπωσιακά. 

 

Πίνακας 5: Επιδείξεις και εκθέσεις 

βοοειδών 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

εντελώς ακατάλληλο 26 26,8 

ακατάλληλο 19 19,6 

ούτε κατάλληλο, ούτε ακατάλληλο 36 37,1 

κατάλληλο 14 14,4 

εντελώς κατάλληλο 1 1,0 

ελλιπείς απαντήσεις  1 1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Σε αυτές τις επιδείξεις βλέπουμε πως οι φοιτητές- φοιτήτριες θεωρούν πως αυτά τα 

θεάματα είναι ακατάλληλα για τα παιδιά, με ποσοστό 46,4%. Το 37,1% δεν τα θεωρεί 

ούτε κατάλληλα, αλλά ούτε και ακατάλληλα, ενώ το υπόλοιπο 15,4% τα θεωρεί 

κατάλληλα. Πιστεύουν πως είναι ένα ανούσιο θέαμα, δε τους προσφέρει τίποτα το 
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σημαντικό, άγριο- επικίνδυνο θέαμα και γενικότερα ακόμη και ως όψη θα τρόμαζε τα 

μικρά  παιδιά. 

 

Πίνακας 6: Τσίρκο με ζώα ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

εντελώς ακατάλληλο 41 42,3 

ακατάλληλο 26 26,8 

ούτε κατάλληλο, ούτε ακατάλληλο 22 22,7 

κατάλληλο 6 6,2 

εντελώς κατάλληλο 1 1,0 

ελλιπείς απαντήσεις  1 1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Ξεκάθαρα και εδώ, φαίνεται πως οι φοιτητές- φοιτήτριες κρίνουν πως είναι 

ακατάλληλο το τσίρκο με ζώα για τα μικρά παιδιά με ποσοστό 69,1%. Το 22,7% 

θεωρεί πως ούτε κατάλληλο, ούτε ακατάλληλο είναι, ενώ το υπόλοιπο 7,2% το 

θεωρεί κατάλληλο. Περνάει μας είπαν λάθος μηνύματα, τρομάζει ακόμη τα παιδιά 

δεν είναι κάποιο εκπαιδευτικό θέαμα. Υπάρχει έντονα το στοιχείο της πίεσης και της 

εκμετάλλευσης και της βίας  των αθώων ζώων με σκοπό το κέρδος των ανθρώπων.  

Τέλος, μας είπαν πως τα μικρά παιδιά ίσως φοβηθούν από μεγάλα ζώα όπως 

λιοντάρια, ελέφαντες ,κ.α. 

 

Πίνακας 7: Κυνομαχίες ή 

κοκορομαχίες 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

εντελώς ακατάλληλο 62 63,9 

ακατάλληλο 20 20,6 

ούτε κατάλληλο, ούτε ακατάλληλο 11 11,3 

κατάλληλο 3 3,1 

εντελώς κατάλληλο 0 0 

ελλιπείς απαντήσεις  1 1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 
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Και τις κυνομαχίες- κοκορομαχίες  οι φοιτητές- φοιτήτριες βλέπουμε να τις θεωρούν 

ακατάλληλες για τα παιδία με ποσοστό που φτάνει το 84,5%. Το 11,3% δεν το θεωρεί 

ούτε κατάλληλο, ούτε ακατάλληλο, ενώ μόλις το 4,1% θεωρεί κατάλληλα αυτά τα 

θεάματα. Ανούσια, άσκοπα θεάματα, δεν προσφέρουν τίποτα, μόνο κακομεταχείριση 

και εκμετάλλευση των ζώων. 

 

Πίνακας 8: Ταυρομαχίες ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

εντελώς ακατάλληλο 70 72,2 

ακατάλληλο 14 14,4 

ούτε κατάλληλο, ούτε ακατάλληλο 9 9,3 

κατάλληλο 2 2,1 

εντελώς κατάλληλο 1 1,0 

ελλιπείς απαντήσεις  1 1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Οι φοιτητές- φοιτήτριες παρατηρούμε πως είναι άκρως αντίθετοι με αυτά τα θεάματα. 

Το 86,6% βλέπουμε πως το θεωρεί ακατάλληλο θέαμα. Το 9,3 % δεν το θεωρεί ούτε 

κατάλληλο, ούτε όμως και ακατάλληλο, ενώ μόλις το 2% το θεωρεί κατάλληλο.  Δεν 

θα πήγαιναν τα παιδιά σε τέτοια θεάματα, είναι πολύ βάναυσα, επικίνδυνα, βιαία, 

προωθούνται λάθος μηνύματα. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 

ΤΣΙΡΚΟ 

 

Πίνακας 1: Έχεις ποτέ 

παρακολουθήσει ζωντανή παράσταση 

τσίρκου; 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

όχι 36 37,1 

ναι 59 60,8 

ελλιπείς απαντήσεις  2 2,1 

ΣΥΝΟΛΟ  97 100 

 

Φαίνεται σε αυτόν τον πίνακα πως οι μισοί και παραπάνω φοιτητές- φοιτήτριες  

έχουν πάει και έχουν παρακολουθήσει  παράσταση τσίρκου κάποια στιγμή στην ζωή 

τους. Πιο συγκεκριμένα, το 60,8%, έναντι του 37,1% που δεν έχει πάει ποτέ. 

 

Πίνακας 2: Αν ναι, πόσες φορές έχεις 

παρακολουθήσει; 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 ή 2 45 46,4 

3 με 5 11 11,3 

περισσότερες από 5 4 4,1 

ελλιπείς απαντήσεις  37 38,1 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Συνεχίζοντας βλέπουμε  πως οι πιο πολλοί φοιτητές- φοιτήτριες πήγαν 1 ή 2 φορές 

στην ζωή τους, με ποσοστό 46,4%. Ακολουθούν οι φοιτητές-τριες που έχουν πάει 3 ή 

5 φορές στην ζωή τους , ενώ μόλις το 4,1% πήγε πάνω από 5 φορές. Αξιοσημείωτο 

είναι επίσης το γεγονός πως είχαμε και αρκετές ελλιπείς απαντήσεις, και αυτό γατί 

όπως αιτιολόγησαν κάποιοι φοιτητές δεν έτυχε, δεν ήθελαν να δουν τα ζώα να 

βασανίζονται, είτε απλά θα πήγαιναν μόνο και μόνο από περιέργεια. 
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Πίνακας 3: Πιστεύεις ότι το τσίρκο θα 

μπορούσε να αποτελέσει ένα 

εκπαιδευτικό θέαμα; 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

όχι 73 75,3 

ναι 21 21,6 

ελλιπείς απαντήσεις  3 3,1 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Το τσίρκο για τους πιο πολλούς φοιτητές-φοιτήτριες δεν αποτελεί εκπαιδευτικό 

θέαμα με ποσοστό 75,3% και αυτό διότι μας είπαν πως το τσίρκο είναι εκμετάλλευση 

και κακοποίηση των ζωών και γίνεται ξεκάθαρα για κέρδος των ανθρώπων. Οι 

φοιτητές που μας είπαν πως ναι το θεωρούν εκπαιδευτικό θέαμα, το 21,6% όπως 

φαίνεται,  σημείωσαν πως το θεωρούν εκπαιδευτικό, μόνο όταν δεν χτυπάνε τα ζώα, 

δεν τα βασανίζουν και γενικότερα τηρούνται σωστά οι συνθήκες διαβίωσής  τους. 

 

Πίνακας 4: Το τσίρκο είναι ένα θέαμα 

που μπορεί να είναι με ζώα ή χωρίς 

ζώα. Ποιο είδους θέαμα είναι πιο 

κατάλληλο για παιδιά; 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

τσίρκο με ζώα 9 9,3 

τσίρκο χωρίς ζώα 77 79,4 

και τα δυο είδη τσίρκου 11 11,3 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Οι περισσότεροι φοιτητές- φοιτήτριες μας είπαν  πως θα προτιμούσαν να γίνεται 

τσίρκο αλλά χωρίς ζώα με ποσοστό 79,4% έναντι των 9,3% που θεωρούν πως το 

τσίρκο με ζώα είναι κατάλληλο για παιδιά. Σημαντικό όμως είναι όπως βλέπουμε πως 

το 11,3% τον φοιτητών θεωρεί και τα 2 είδη τσίρκου κατάλληλα θεάματα και αυτό 

διότι τα παιδιά θα μάθουν διάφορα πράγματα θα αποκομίσουν διάφορα πράγματα, θα 

είναι αρκετά ενδιαφέρονται για τα παιδιά. Τέλος, όμως όπως μας είπαν θα ήταν 

ωραίες και οι παραστάσεις με μάγους, κλόουν και ακροβάτες. 
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Πίνακας 5: Το τσίρκο ωφελεί τα ζώα 

με οποιονδήποτε τρόπο; 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

όχι 90 92,8 

ναι 5 5,2 

ελλιπείς απαντήσεις  2 2,1 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Το τσίρκο όπως φαίνεται ξεκάθαρα δεν ωφελεί τα ζώα με κάποιον τρόπο με ποσοστό 

92,8% έναντι του 5,2% όπου κάποιοι φοιτητές- φοιτήτριες πιστεύουν πως με κάποιον 

τρόπου ωφελούνται τα ζώα και αυτό γιατί όπως είπαν έρχονται σε επαφή με κόσμο 

και ορισμένες φορές τα ομαδοποιεί και τα φροντίζει όπως είπαν. 

 

Πίνακας 6: Το τσίρκο είναι  ένα 

κατάλληλο μέρος για ζώα; 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

όχι 92 94,8 

ναι 3 3,1 

ελλιπείς απαντήσεις  2 2,1 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Φαίνεται και σε αυτόν τον πίνακα έντονα πως οι φοιτητές- φοιτήτριες το θεωρούν 

ακατάλληλο μέρος για ζώα με ποσοστό 94,8%, έναντι του 3,1% που το θεωρεί 

κατάλληλο μέρος για ζώα. Σημειώνουν πάλι πως είναι το τσίρκο κακοποίηση 

βασανισμός των ζωών με πολύ δυσμενείς συνθήκες διαβίωσής για τα ζώα.   

Πίνακας 7: Το τσίρκο τι ζώα πρέπει να 

εκθέτει; 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

όλων των ειδών τα ζώα 11 11,3 

μόνο άγρια ζώα 1 1,0 

μόνο οικόσιτα 5 5,2 

να μην έχει ζώα στις παραστάσεις του 80 82,5 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 
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Για τους πιο πολλούς φοιτητές-φοιτήτριες  το τσίρκο δεν θα πρέπει να έχει ζώα στις 

παραστάσεις του ποσοστό 82,5%, αλλά βλέπουμε πως το 11,3% είπαν πως θα ήθελαν 

το τσίρκο να έχει όλα τα είδη ζώων στις παραστάσεις του. Ακόμη, μόνο το 1% είπε 

πως προτιμάει να εκθέτει το τσίρκο άγρια ζώα, ενώ το 5,2% προτιμάει το τσίρκο να 

έχει στις παραστάσεις του οικόσιτα ζώα. 

 

Πίνακας 8: Θα έπρεπε να απαγορευθεί 

η χρήση των ζώων σε τσίρκο; 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

όχι 10 10,3 

ναι 86 88,7 

ελλιπείς απαντήσεις  1 1,0 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Για τους πιο πολλούς φοιτητές- φοιτήτριες πρέπει να απαγορευθεί η χρήση των ζώων 

με ποσοστό 88,7%, ενώ μόλις το 10,3% είναι σύμφωνο με την χρήση ζώων στο 

τσίρκο. 

 

Πίνακας 9: Τα ζώα στο τσίρκο 

τρέφονται σωστά; 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

όχι 43 44,3 

ναι 2 2,1 

δεν γνωρίζω 52 53,6 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Στον πίνακα αυτόν οι πιο πολλοί φοιτητές- φοιτήτριες μας είπαν πως δεν γνωρίζουν 

αν τα ζώα στο τσίρκο τρέφονται σωστά ποσοστό 53,6%, μόλις το 2,1% είπε πως τα 

ζώα τρέφονται σωστά, ενώ το 44,3% θεωρεί πως στο τσίρκο τα ζώα δεν τρέφονται 

σωστά. 
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Πίνακας 10: Τα ζώα στο τσίρκο 

γυμνάζονται αρκετά; 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

όχι 10 10,3 

ναι 47 48,5 

δεν γνωρίζω 40 41,2 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Οι περισσότεροι  φοιτητές-φοιτήτριες θεωρούν πως  τα ζώα στο τσίρκο γυμνάζονται 

αρκετά με ποσοστό 48,5%, ακολουθούν οι φοιτητές- φοιτήτριες που δεν γνωρίζουν 

αν τα ζώα γυμνάζονται αρκετά με ποσοστό 41,2% και στην συνέχεια είναι οι 

φοιτητές- φοιτήτριες που θεωρούν πως όχι τα ζώα στο τσίρκο δεν γυμνάζονται 

αρκετά  με ποσοστό 10,3%. 

 

Πίνακας 11: Στα ζώα στο τσίρκο 

γίνονται σεβαστά τα φυσικά τους 

χαρακτηριστικά; 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

όχι 66 68,0 

ναι 4 4,1 

δεν γνωρίζω 27 27,8 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Παρατηρούμε πως οι πιο πολλοί φοιτητές- φοιτήτριες  θεωρούν πως δεν γίνονται 

σεβαστά τα φυσικά τους χαρακτηριστικά με ποσοστό 68%, ενώ μόλις το 4,1% θεωρεί 

πως όντως γίνονται σεβαστά τα φυσικά τους χαρακτηριστικά. Τέλος το 27,8% δεν 

γνώριζε κάτι με το αν γίνονται σεβαστά ή όχι τα φυσικά χαρακτηριστικά των ζώων 

στο τσίρκο. 
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Πίνακας 12: Στα ζώα στο τσίρκο τους 

αρέσει να επιδεικνύουν τον εαυτό τους  

στους θεατές; 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

όχι 58 59,8 

ναι 8 8,2 

δεν γνωρίζω 31 32,0 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Στον πίνακα αυτόν βλέπουμε πως για τους περισσότερους φοιτητές τα ζώα στο 

τσίρκο, δεν τους αρέσει να επιδεικνύουν τον εαυτό τους στους θεατές με ποσοστό 

59,8%, έναντι των 8,2% όπου θεωρεί πως στα ζώα αρέσει να επιδεικνύουν τον εαυτό 

τους στους θεατές. Τέλος, το 32% δεν γνώριζε κάτι σχετικά με το αν αρέσει να 

επιδεικνύουν τους εαυτούς τους στους θεατές σε παραστάσεις τσίρκου. 

 

Πίνακας 13: Τα ζώα στο τσίρκο 

υφίστανται σωματική κακοποίηση; 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

όχι 3 3,1 

ναι 79 81,4 

δεν γνωρίζω 15 15,5 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Το 81,4% των φοιτητών-φοιτητριών  είπαν πως τα ζώα στο τσίρκο δέχονται 

σωματική κακοποίηση, ενώ μόλις το 3,1% είπε πως όχι τα ζώα δεν δέχονται 

σωματική κακοποίηση. Τέλος, το 15,5% είπε πως δεν γνώριζε κάτι για το αν δέχονται 

ή όχι τα ζώα στο τσίρκο σωματική κακοποίηση. 
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Πίνακας 14: Τα ζώα στο τσίρκο 

δέχονται σε γενικές γραμμές καλή 

μεταχείριση; 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

όχι 72 74,2 

ναι 4 4,1 

δεν γνωρίζω 21 21,6 

ΣΥΝΟΛΟ 97 100 

 

Το 74,2% των φοιτητών-φοιτητριών θεωρεί πως τα ζώα στο τσίρκο δεν δέχονται 

γενικά καλή μεταχείριση, μόλις το 4,1% θεωρεί πως όντως υπάρχει καλή μεταχείριση 

τους. Τέλος, το 21,6% δεν γνώριζε κάτι σχετικά με τα δέχονται τα ζώα γενικά στο 

τσίρκο καλή μεταχείριση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
0 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ολοκληρώνοντας, την έρευνα μας έχουμε να τονίσουμε και να προσέξουμε κάποια 

βασικά χαρακτηριστικά. Όπως ότι το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων φοιτητών- 

φοιτητριών ήταν γυναίκες, έναντι των αντρών που ήταν μόλις σύνολο και των 2 

εξαμήνων 13 άτομα. Οι πιο πολλοί παρακολουθούσαν το μάθημα του 4
ου

 εξαμήνου 
 

«Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία». 

Οι αντιλήψεις 

Το μόνο θέαμα που φαίνεται να εγκρίνουν με υψηλά ποσοστά είναι αυτό των 

επιδείξεων με δελφίνια- θαλάσσια ζώα (66%) και είναι μοιρασμένες οι αντιλήψεις για 

τα θεάματα με άλογα και ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 54,7% αποδέχεται 

τις επιδείξεις με πουλιά. Αντίθετα, αυτό που απορρίπτουν περισσότερο φαίνεται να 

είναι οι κυνομαχίες (87,7%), οι ταυρομαχίες (81,4%), το τσίρκο με ζώα(73,2%) και 

στην συνέχεια οι εκθέσεις βοοειδών (71,2%) και οι επιδείξεις με ζώα 

συντροφιάς(43,3%). 

Από όλα αυτά καταλαβαίνουμε πως οι φοιτητές- φοιτήτριες απορρίπτουν τα εμφανώς 

βίαια και αιματηρά θεάματα (κυνομαχίες- ταυρομαχίες) κατά κύριο λόγο ή αυτά που 

θεωρούν ότι απειλούν την ευζωία τους (αιχμαλωσία πουλιών- τσίρκο). 

 Όσο για την αποδοχή των θεαμάτων με τα δελφίνια, φαίνεται ότι η ομορφιά του 

θεάματος και το χαριτωμένο των ζώων, υπερισχύουν των ζητημάτων ευζωίας. 

Επιπλέον, πιθανώς να αγνοούν τις συνθήκες εκπαίδευσης τους και πραγματοποίησης 

του θεάματος (πείνα, τροφή ως επιβράβευση). 

Η εκπαιδευτική αξία 

Φαίνεται πως πάλι εγκρίνουν και αποδέχονται τα θεάματα επιδείξεις με δελφίνια και 

θαλάσσια ζώα (56,7%) και το 35,1% πιστεύει πως είναι κατάλληλα τα θεάματα με 

άλογα. Και συμφωνούν και διαφωνούν με τον βαθμό καταλληλότητας στα θεάματα 

με τα πουλιά (36,1%) και στα ζώα συντροφιάς (34%). Αντίθετα, φαίνεται έντονα πως 

απορρίπτουν,  κάθετα και δεν τα θεωρούν καθόλου εκπαιδευτικά θεάματα, τις 
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επιδείξεις και εκθέσεις με βοοειδή (46,4%), το τσίρκο με ζώα (69,1%), τις 

κυνομαχίες(84,5%) και τις ταυρομαχίες (86,6 %).  

Απ’ όλα αυτά φαίνεται, πως οι φοιτητές- τριες, δεν θεωρούν καθόλου εκπαιδευτικά, 

τα θεάματα που έχουν μέσα τους την βία, είναι άγρια- σκληρά, απάνθρωπα, χάνονται 

ζωές. Δεν θέλουν να βλέπουν τα ζώα αιχμάλωτα μέσα σε κλουβιά, να τα βασανίζουν 

και να κακομεταχειρίζονται γενικότερα, με σκοπό το κέρδος. 

 Τα θεάματα τώρα που τα θεωρούν κατάλληλα και πως είναι και εκπαιδευτικά είναι 

αυτά, με τα δελφίνια, που όπως αναφέραμε και πιο πάνω, είναι πολύ όμορφα 

πλάσματα, έξυπνα, φιλικά και δημοφιλή στα παιδιά, αλλά και τα άλογα είναι πολύ 

αγαπητά ζώα στα παιδία, τους αρέσουν οι κινήσεις τους, οι ήχοι που κάνουν, ο 

τρόπος που ανεβαίνει πάνω του ο αναβάτης.  

Το τσίρκο 

Από τους σχετικούς πίνακες φάνηκε πως οι περισσότεροι φοιτητές- τριες έχουν 

παρακολουθήσει μια ζωντανή παράσταση τσίρκου κάποια στιγμή στην ζωή τους (60, 

8%), και πιο συγκεκριμένα οι πιο πολλοί- ές έχουν πάει 1 ή 2 φορές στην ζωή τους 

(46,4%) και αυτό, όπως είπαν, ήταν μικρά, πήγαν με τους γονείς τους, ή γενικότερα 

με κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο ή είχαν απορία- περιέργεια για το πως μπορεί να 

είναι ένα τσίρκο. Το 75,3% πιστεύει πως το τσίρκο δεν μπορεί να αποτελέσει ένα 

εκπαιδευτικό θέαμα, και το 79,4% δεν θέλει παραστάσεις με ζώα στο τσίρκο, αλλά 

χωρίς ζώα. Είπαν πως θα ήταν ωραίο αν αντί για ζώα ήταν ταχυδακτυλουργοί, μάγοι, 

ακροβάτες κ.α. 

Το τσίρκο φυσικά και δεν ωφελεί με κάποιον τρόπο τα ζώα (92,8%), αφού τα 

βασανίζει, εκμεταλλεύεται, κακομεταχειρίζεται, δεν είναι κατάλληλο μέρος για ζώα 

(94,8%), μιας και τα ζώα δεν ζουν ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον, αλλά είναι 

φυλακισμένα και αιχμάλωτα, με άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Ακόμη, κατά την γνώμη 

τους δεν θα πρέπει να έχει καθόλου ζώα στις παραστάσεις του (82,5%) και φυσικά οι 

πιο πολλοί-πολλές θεωρούν πως θα πρέπει να απαγορευθεί η χρήση των ζώων σε 

τσίρκο (88,7%) . 

Γενικά τα ζώα στο τσίρκο δεν γνωρίζουν οι πιο πολλοί- ες αν τρέφονται σωστά ( 

53,6%), ενώ πιστεύουν πως γυμνάζονται αρκετά (48,5%) και πως υφίσταται 
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σωματική κακοποίηση (81,4%). Τέλος, θεωρούν οι περισσότεροι-ες πως δεν γίνονται 

σεβαστά τα φυσικά τους χαρακτηριστικά (68%), δεν τους αρέσει να επιδεικνύουν τον 

εαυτό τους στους θεατές (59,8%) και πως δεν δέχονται σε γενικές γραμμές καλή 

μεταχείριση (74,2%).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,  

Θα ήθελα την βοήθεια σας για συλλογή δεδομένων 

για την πτυχιακή μου εργασία. 

Ο σκοπός του ερωτηματολογίου μου  είναι να καταγραφούν οι απόψεις μελλοντικών 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση ζώων στην ψυχαγωγία, με ειδικότερη 

επικέντρωση στο τσίρκο και τη σημασία του στην εκπαίδευση. 

Θα ήταν πρέπον να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου με ιδιαίτερη 

έμφαση στο κομμάτι της αξιολόγησης. 

 Το ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθεί σε διεθνή συγκριτική έρευνα . 

Σας ευχαριστώ,  

Κατερίνα Κλοσνικοπούλου 

Στοιχεία Φοιτητή 

Ηλικία:…………….. Φύλο:……………… 
☐ Άντρας 

☐ Γυναίκα  
 
Ίδρυμα:………………………………………………………………………………………….   

Τμήμα:…………….......................................................................................................... 

Μάθημα:………………………………………………………………………………………... 
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1Ο ΜΕΡΟΣ 

Από τα παρακάτω θέματα και επιδείξεις- εκθέσεις με ζώα σας παρακαλώ να 

αναφέρετε το βαθμό της προτίμησής σας (επιλέγοντας από 1-5) και  να δικαιολογείστε 

την επιλογή σας. 

 
Είδος (ή τύπος)  θεάματος ή  επίδειξη με τα ζώα 

Ιππικοί αγώνες (τρέξιμο και άλματα) 1 2 3 4 5 

Αιτιολόγηση 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Επιδείξεις με πουλιά (αρπακτικά, περιστέρια, κλπ) 1 2 3 4 5 

Αιτιολόγηση 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................... 

Θεάματα με δελφίνια και άλλα θαλάσσια ζώα 1 2 3 4 5 

Αιτιολόγηση 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
Διαγωνισμοί και Επιδείξεις με  ζώα συντροφιάς (σκυλιά, γάτες, κουνέλια, 
κλπ) 

1 2 3 4 5 

Αιτιολόγηση 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

Επιδείξεις & εκθέσεις βοοειδών 1 2 3 4 5 

Αιτιολόγηση 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................... 

Τσίρκο με ζώα 1 2 3 4 5 

Αιτιολόγηση………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................... 

Κυνομαχίες ή κοκορομαχίες ή μάχες στις οποίες συμμετέχουν άλλα ζώα 1 2 3 4 5 

Αιτιολόγηση 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

Ταυρομαχίες 1 2 3 4 5 

Αιτιολόγηση 
……………………………………………………………………………………………………………

1- Δεν μου αρέσει καθόλου 

2- Δεν μου αρέσει 

3- Ούτε μου αρέσει, ούτε δεν μου αρέσει 

4- Μου αρέσει 

5- Μου αρέσει πάρα πολύ 
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

 

2Ο ΜΕΡΟΣ 

 

Από τα παρακάτω θέματα και επιδείξεις- εκθέσεις με ζώα να υποδείξετε  το βαθμό 
καταλληλόλητας για το καθένα από αυτά για να συμπεριληφθούν σε δραστηριότητες 
του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω 
κλίμακα 

 
Είδος (ή τύπος)  θεάματος ή  επίδειξη με τα ζώα 

Ιππικοί αγώνες (τρέξιμο και άλματα) 1 2 3 4 5 

Αιτιολόγηση 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Επιδείξεις με πουλιά (αρπακτικά, περιστέρια, κλπ) 1 2 3 4 5 

Αιτιολόγηση 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................... 

Θεάματα με δελφίνια και άλλα θαλάσσια ζώα 1 2 3 4 5 

Αιτιολόγηση 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
Διαγωνισμοί και Επιδείξεις με  ζώα συντροφιάς (σκυλιά, γάτες, κουνέλια, 
κλπ) 

1 2 3 4 5 

Αιτιολόγηση 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

Επιδείξεις & εκθέσεις βοοειδών 1 2 3 4 5 

Αιτιολόγηση 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................... 

Τσίρκο με ζώα 1 2 3 4 5 

Αιτιολόγηση 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………........................................................................................................................ 

Κυνομαχίες ή κοκορομαχίες ή μάχες στις οποίες συμμετέχουν άλλα ζώα 1 2 3 4 5 

Αιτιολόγηση 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

1- Είναι εντελώς ακατάλληλο 

2- Είναι ακατάλληλο 

3- Δεν είναι ούτε κατάλληλο ούτε ακατάλληλο 

4- Είναι κατάλληλο 

5- Είναι εντελώς κατάλληλο ( ή πολύ?? Κατάλληλο) 



60 
 

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

 

Ταυρομαχίες 1 2 3 4 5 

Αιτιολόγηση 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3ο ΜΕΡΟΣ 

Σε αυτή την ενότητα σας παρακαλώ να απαντήσετε κάθε μια ερώτηση χωριστά. 

1. Έχεις ποτέ παρακολουθήσει μια ζωντανή παράσταση τσίρκου; 

☐ ΝΑΙ 

☐ ΟΧΙ 

1.1 Αν έχεις παρακολουθήσει, πόσες φορές έχεις πάει σε τσίρκο συνολικά;   

☐ 1 ή 2 

☐ 3 με 5 

☐ Περισσότερες από 5 

1.2 Αν απάντησες ναι, για ποιο λόγο πήγες σε τέτοιου είδους θέαμα; 

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

1.3 Αν απάντησες όχι για ποιο λόγο δεν πήγες σε τέτοιου είδους θέαμα; 

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

2. Πιστεύεις ότι το τσίρκο μπορεί να αποτελέσει ένα εκπαιδευτικό θέαμα; 

☐ ΝΑΙ 

☐ ΟΧΙ 
Αιτιολόγηση 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

 



61 
 

 

3. Το τσίρκο είναι ένα θέαμα που μπορεί να είναι με ζώα ή χωρίς ζώα. 
Ποιο είδος θέαμα είναι πιο κατάλληλο για τα παιδιά; 

☐ Τσίρκο με ζώα 

☐ Τσίρκο χωρίς ζώα 

☐ Και τα δύο είδη τσίρκου 
Αιτιολόγηση 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

4. Κατά τη γνώμη σας το τσίρκο ωφελεί τα ζώα με οποιοδήποτε τρόπο ; 

☐ ΝΑΙ 

☐ ΟΧΙ 
Αιτιολόγηση 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

5. Κατά τη γνώμη σας, είναι το τσίρκο ένα κατάλληλο μέρος για ζώα; 

☐ ΝΑΙ 

☐ ΟΧΙ 
Αιτιολόγηση 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

6. Κατά την γνώμη σας, το τσίρκο πρέπει να εκθέτει : 

☐ Όλων των ειδών τα ζώα ( άγρια και οικόσιτα) 

☐ Μόνο άγρια ζώα 

☐ Μόνο οικόσιτα 

☐ Να μην έχει ζώα στις παραστάσεις του 
Αιτιολόγηση 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

7. Κατά τη γνώμη σας,  θα έπρεπε να απαγορευθεί η χρήση των ζώων σε τσίρκο; 

☐ ΝΑΙ 

☐ ΟΧΙ 
Αιτιολόγηση 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 



62 
 

 
8. Γενικά τα ζώα στο τσίρκο… 

…τρέφονται σωστά;          

☐ ΝΑΙ 

☐ ΟΧΙ 

☐ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 

…γυμνάζονται αρκετά;   

☐ ΝΑΙ 

☐ ΟΧΙ 

☐ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 

…γίνονται σεβαστά τα φυσικά τους χαρακτηριστικά; 

☐ ΝΑΙ 

☐ ΟΧΙ 

☐ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 

…τους αρέσει να επιδεικνύουν τον εαυτό τους στους θεατές;                         

☐ ΝΑΙ 

☐ ΟΧΙ 

☐ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 

...υφίστανται σωματική κακοποίηση; 

☐ ΝΑΙ 

☐ ΟΧΙ 

☐ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 

…δέχονται σε γενικές γραμμές καλή μεταχείριση;      

☐ ΝΑΙ 

☐ ΟΧΙ 

☐ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας! 

 


