
  
   

   

 

 

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός (XΜ) Του Ευρωπαϊκου 

Οικονομικου Χωρου (ΕΟΧ) Περιοδου 2009 – 2014 

Πρόγραμμα «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» 

 

 

Έργο: «Βελτίωση των ηχητικών πολιτιστικών δεσμών μεταξύ 

διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων στη Θράκη» 

Κωδικός: 3768 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1 

«Αποτελέσματα αξιολόγησης» 

 
 
Σύντομη Περίληψη: Στα πλαίσια του παρόντος παραδοτέου παρουσιάζονται στοιχεία 
σχετικά με το σχεδιασμό και την εκπόνηση κατάλληλων ερωτηματολογίων που θα 
αξιολογήσουν την τεχνική προσβασιμότητα και την πολιτισμική επίδραση του έργου. 
Επιπλέον, οι απαντήσεις από το δείγμα των συμμετεχόντων αναλύονται και προκύπτουν 
χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις βελτίωσης. 
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1. Εισαγωγή 
 
Ο στόχος του παρόντος παραδοτέου είναι η αξιολόγηση του έργου, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω 
κατάλληλων ερωτηματολογίων, τα οποία αποτιμούν την ακολουθούμενη μεθοδολογία πολιτιστικής 
διάχυσης και τονίζουν τις πολιτιστικές ομοιότητες και διαφορές. Οι συμμετέχοντες αποτελούν μέλη 
των γλωσσικών κοινοτήτων που συμμετέχουν σε ίσο ποσοστό στα ερωτηματολόγια (33% 
ελληνόφωνοι, 33% τουρκόφωνοι και 33% πομακόφωνοι). 
Η διαδικασία που υιοθετήθηκε αποτελούνταν από 3 στάδια: 

1. Συμπλήρωση ενός προπαρασκευαστικού ερωτηματολογίου 
2. Πλοήγηση στην ιστοσελίδα του έργου (http://ct-audiolink.gr/) 
3. Συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου πολιτισμικής και τεχνικής αξιολόγησης. 

Η ακολουθούμενη διαδικασία σχεδιάστηκε προκειμένου να καταγραφούν όσο το δυνατόν πιο 
ξεκάθαρα οι αλλαγές στις στάσεις και τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων ύστερα από την πλοήγηση 
στο πολιτισμικό υλικό της ιστοσελίδας. Η πολιτιστική διάχυση μεταξύ των γλωσσικών ομάδων 
αναμένεται να τονωθεί από τη διεξοδική και ρεαλιστική επαφή της κάθε κοινότητας με τα έθιμα των 
άλλων δύο, που συνοδεύεται από κατάλληλο υλικό επεξήγησης και ερμηνείας. 
Το τεχνικό ερωτηματολόγιο που εκπονήθηκε από τις ομάδες του Π.Π. και του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., 
αξιολογεί ζητήματα ευχρηστίας, όπως την προσβασιμότητα, την αμεσότητα των εργαλείων και την 
αισθητική της ιστοσελίδας. Το πολιτισμικό σκέλος του ερωτηματολογίου που εκπονήθηκε από την 
ομάδα του ΔΠΘ, διερευνά την αξιοπιστία της μεθοδολογίας του έργου και τη διαπολιτισμική 
σημασία του όσον αφορά την υποβοήθηση της επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων. Η 
αποδοτικότητα της υιοθετούμενης μεθοδολογίας για την πολιτιστική διάχυση που βασίζεται στην 
τεχνολογία, αξιολογείται από την έρευνα ερωτηματολογίου σε δείγμα της ομάδας στόχου. Το 
ποσοστό των γυναικών στη μελέτη πληθυσμού ήταν μεγαλύτερο από 50% και το ποσοστό των μη 
ελληνικών γλωσσικών κοινοτήτων είναι δύο στους τρεις (66%). Η μελέτη εξετάζει τη στάση της κάθε 
γλωσσικής κοινότητας προς τις άλλες δύο, πριν και μετά τη χρησιμοποίηση των εφαρμογών και του 
συνοδευτικού υλικού.  
Η ανάλυση των απαντήσεων και η στατιστική τους επεξεργασία οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα 
και προτάσεις βελτίωσης. 

2. Μεθοδολογία 
 
Προκειμένου να γίνει εφικτή η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ακολουθούμενης 
μεθοδολογίας που βασίζεται στην πολιτιστική διάχυση μέσω της τεχνολογίας, ήταν απαραίτητη η 
ανίχνευση της αλλαγής στάσεων και αντιλήψεων από τους συμμετέχοντες ύστερα από τη χρήση της 
ιστοσελίδας. Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η εκπόνηση δύο 
διαφορετικών ερωτηματολογίων, το πρώτο μοιράστηκε στους συμμετέχοντες πριν από τη χρήση της 
ιστοσελίδας και το δεύτερο συμπληρώθηκε ύστερα από τη χρήση της ιστοσελίδας. Με αυτό τον 
τρόπο καθίσταται ευκολότερη η διαπίστωση της αλλαγής στάσεων και αξιολογείται ο ρόλος της 
τεχνολογικής διάχυσης σε αυτή τη διαδικασία.  
Το κάθε ένα από τα ερωτηματολόγια αποτελείται από δύο σκέλη: α) Το σκέλος των ερωτήσεων με 
πολιτισμικό προσανατολισμό και β) το σκέλος των ερωτήσεων με τεχνικό προσανατολισμό. 
Επομένως, μέσω της προτεινόμενης μορφής αξιολόγησης προκύπτουν συμπεράσματα, τόσο σε 
σχέση με την αποτελεσματικότητα της πολιτισμικής διάχυσης, όσο και σε σχέση με την ευχρηστία 
του ιστοτόπου. 
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Τα ερωτηματολόγια που εκπονήθηκαν καταγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα. Λόγω του ότι οι 
συμμετέχοντες έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμπλήρωσης των 
ερωτηματολογίων, η διανομή τους πραγματοποιήθηκε μέσω της online υπηρεσίας Google Forms. 
Προκειμένου να τηρηθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, σε κάθε συμμετέχοντα κοινοποιήθηκαν με 
ξεχωριστό προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα οι σχετικές πληροφορίες που περιλάμβαναν το σύνδεσμο 
για τα ερωτηματολόγια καθώς και ένα μοναδικό κωδικό συμμετοχής. Τα ερωτηματολόγια 
μπορούσαν να συμπληρώσουν μόνο όσοι διέθεταν τον κατάλληλο σύνδεσμο και τον κωδικό. 
Παράλληλα ήταν εφικτό μέσω του κωδικού να διατηρηθεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων και 
ταυτόχρονα ήταν δυνατή η αντιπαραβολή των απαντήσεων του ίδιου ατόμου πριν και μετά τη χρήση 
της ιστοσελίδας. 

2.1. Προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο 
 
Για να επιτευχθεί η αξιολόγηση της αξιοπιστίας της μεθοδολογίας του έργου και της 
αποτελεσματικότητας του ως προς την πολιτισμική διάχυση σχεδιάστηκε και εκπονήθηκε από την 
ομάδα του Δ.Π.Θ. εκτενές ερωτηματολόγιο. Λήφθηκαν υπόψη σχέδια ερωτηματολογίων που 
αφορούν εκπαιδευτικές αξιολογήσεις πολυπολιτισμικών εφαρμογών, αλλά χωρίς να είναι δυνατό να 
ακολουθήσουμε κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο.  
Ένα βασικό στοιχείο του σχεδιασμού του ερωτηματολογίου ήταν η σαφήνεια και ευστοχία που θα 
έπρεπε να έχουν τα ερωτήματα, ο άμεσος συσχετισμός τους με το υλικό που προσφέρεται κατά την 
πλοήγηση και η ανάδειξη ορισμένων χαρακτηριστικών ως περισσότερο εμφανών από πολιτισμική 
άποψη. Τα ερωτήματα πριν τη χρήση της πλατφόρμας, στα οποία καλούνται να απαντήσουν τα 
υποκείμενα, σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να έχουν ένα ορισμένο ποσοστό αντιστοιχίας, με αυτά στα 
οποία καλούνταν να απαντήσουν τα υποκείμενα μετά την περιήγηση στον ιστότοπο, λαμβάνοντας 
υπόψη και τις κατηγορίες των κειμένων στις οποίες χωρίστηκε το υλικό. Τα ερωτήματα επιχειρούν 
γενικότερα να εκμαιεύσουν τη στάση των χρηστών από κάθε κοινότητα έναντι των άλλων κοινοτήτων 
πριν την περιήγηση στην πλατφόρμα. Πρόκειται για κλειστού τύπου ερωτήσεις που επιδέχονται είτε 
απαντήσεις ναι/όχι, είτε διαβαθμισμένες απαντήσεις (του τύπου ‘πολύ-λίγο-καθόλου’) ή συνδυασμό 
και των δύο, όταν είναι σύνθετες. Για να σχηματισθεί επαρκέστερη εικόνα για τη στάση των 
υποκειμένων του δείγματος ζητήθηκαν επίσης ενδεικτικά προσωπικά στοιχεία στο προκαταρκτικό 
ερωτηματολόγιο (τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται ανώνυμα), που επιτρέπουν τον 
προσδιορισμό της ομάδας του πληθυσμού στην οποία ανήκει κάθε υποκείμενο (θρήσκευμα, τόπο 
κατοικίας, μητρική γλώσσα).   
Ως προς την τεχνική διερεύνηση στο προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο, προστέθηκαν 
ερωτήματα, τα οποία εκπονήθηκαν από τις ομάδες του Π.Π. και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., τα οποία ήταν 
προσανατολισμένα στη διερεύνηση των τεχνικών δεξιοτήτων, της εμπειρίας και των γνώσεων 
πληροφορικής μέσω της χρήσης υπολογιστικών συστημάτων από τους συμμετέχοντες. Οι ερωτήσεις 
αυτού του σκέλους είναι 4 κλειστού τύπου που διερευνούν τη χρήση, τη συχνότητα και το είδος των 
υπολογιστικών συστημάτων που έχουν χρησιμοποιήσει οι συμμετέχοντες, αλλά και το αν έχουν 
εμπειρία από τη χρήση εφαρμογής ή ιστοσελίδας με πολιτιστικό περιεχόμενο. 

2.2. Τελικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 
 
Η ομάδα του Δ.Π.Θ. εκπόνησε το σκέλος του τελικού ερωτηματολογίου (μετά την πλοήγηση στην 
ιστοσελίδα) που αξιολογεί το πολιτισμικό υλικό. Και στην περίπτωση αυτή προτιμήθηκαν κατά 
κανόνα ερωτήματα κλειστού τύπου, που διευκολύνουν τη μετέπειτα επεξεργασία των απαντήσεων, 
με εξαίρεση τρία ερωτήματα (βλ. ερωτ. 18-20), που ζητούν από τον χρήστη να υποδείξει ποιο κείμενο 
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του υλικού βρίσκει πιο ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας έτσι έμμεσα ότι σχημάτισε γνώμη για το υλικό 
αφού ασχολήθηκε με αυτό. Τα ερωτήματα επιχειρούν γενικότερα να εκμαιεύσουν κατά πόσον η 
διαπολιτισμική οπτική του υλικού, η ακρόαση ποικίλων ειδών λόγου που έχουν σημαντική 
πολιτισμική αξία σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο μέσα από τις 
μεταφράσεις των κειμένων, μπορεί να επηρεάσει θετικά τη στάση απέναντι στις άλλες δυο 
κοινότητες.  
Η ομάδα του Π.Π. και του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. διαμόρφωσαν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της 
ευχρηστίας του ιστότοπου. Προκειμένου η αξιολόγηση να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη, 
αξιοποιήθηκαν καθιερωμένα ερωτηματολόγια ευχρηστίας λογισμικού [1-6], τα οποία 
χρησιμοποιούνται στο πεδίο της διάδρασης ανθρώπου – υπολογιστή και είναι διαθέσιμα είτε μέσω 
διεθνών οργανισμών, είτε είναι δημοσιευμένα σε περιοδικά κύρους και διαθέτουν πλήθος 
ετεροαναφορών. 
Περισσότερο σχετικό με την έρευνα που διεξήχθη στο παρόν παραδοτέο κρίθηκε το ερωτηματολόγιο 
του Lewis [1] με τίτλο CSUQ: Computer System Usability Questionnaire, το οποίο εκπονήθηκε το 1995 
για τα υπολογιστικά συστήματα της IBM. Τα ερωτήματά του διερευνούν όλα τα χαρακτηριστικά της 
ιστοσελίδας που ενδιαφέρουν την ερευνητική ομάδα του Π.Π. και του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., ενώ επίσης 
διαθέτει ξεκάθαρες διατυπώσεις στα ερωτήματα και έχει ισχυρή καθιέρωση (1500 ετεροαναφορές).  
Δώδεκα ερωτήσεις επιλέχθηκαν με γνώμονα να διερευνήσουν τα χαρακτηριστικά του ιστότοπου που 
αφορούν το συγκεκριμένο έργο, όπως η ευχρηστία, η αισθητική και η ευκολία εκμάθησης του μενού 
και των στοιχείων του και μεταφράστηκαν κυρίως από το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Οι 
ερωτήσεις είναι όλες κλειστού τύπου και οι απαντήσεις αποτελούνται από 5 διαβαθμίσεις: Συμφωνώ 
απόλυτα, Συμφωνώ, Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Διαφωνώ, Διαφωνώ απόλυτα. Η συγκεκριμένη 
μορφή απάντησης χρησιμοποιείται στα περισσότερα ερωτηματολόγια ευχρηστίας λογισμικού. 
Το πλήθος των τεχνικών ερωτήσεων που επιλέχθηκαν καθορίστηκε επίσης από το γεγονός ότι 
προηγούνταν τα ερωτήματα με πολιτιστικό προσανατολισμό. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου το 
συνολικό ερωτηματολόγιο να μην είναι μακροσκελές και κουράσει τους συμμετέχοντες, πρακτική 
που πρέπει να αποφεύγεται, επιλέχθηκαν αυστηρά τα ερωτήματα ευχρηστίας που αφορούσαν τους 
τομείς τεχνικής αξιολόγησης της ιστοσελίδας. 

2.3. Δείγμα συμμετεχόντων 
 
Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε ώστε να απαντηθεί ηλεκτρονικά από αντιπροσωπευτικό δείγμα 
συμμετεχόντων, το οποίο ικανοποιούσε σε επίπεδο σχεδιασμού τα κριτήρια που είχαν τεθεί για 
συμμετοχή τουλάχιστον κατά 50% από γυναίκες και κατά ποσοστό 2/3 από μη ελληνόφωνες 
κοινότητες. Το δείγμα του πληθυσμού συγκροτήθηκε από ενήλικες μεταξύ 18 και 45 ετών. Η 
επικοινωνία με τους χρήστες και η συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε ηλεκτρονικά, επομένως οι 
χρήστες ήταν ελεύθεροι να ασχοληθούν με το υλικό και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο με 
τον προσωπικό τους ρυθμό ανάλογα με τις ιδιαίτερες ενασχολήσεις τους, όποτε και όπου αυτοί 
προτιμούσαν, και χωρίς την επιρροή της παρουσίας του ερευνητή. Η προσέγγιση αυτή ήταν θετική 
όχι μόνο για πρακτικούς λόγους, αλλά και ουσιαστικούς, αφού ήταν απόλυτα συμβατή με το στόχο 
της εφαρμογής που δημιουργήθηκε, να υποβοηθήσει δηλαδή την πολιτιστική διάχυση που βασίζεται 
στην τεχνολογία, μέσω της οποίας το πολιτισμικό υλικό που περιέχεται στην εφαρμογή προβλέπεται 
να είναι διαθέσιμο με εύκολο και ευχάριστο τρόπο σ’ ένα ευρύτερο κοινό. Στην ανάλυση των 
αποτελεσμάτων που ακολουθεί συμμετείχε δείγμα από 18 συμμετέχοντες, οι οποίοι ανήκουν κατά 
το 1/3 στις 3 γλωσσολογικές κοινότητες της περιοχής, δηλαδή 6 ελληνόφωνοι, 6 τουρκόφωνοι και 6 
πομακόφωνοι. 
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3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 
 
Στις ενότητες που ακολουθούν, παρατίθενται τα στατιστικά διαγράμματα των απαντήσεων που 
προέκυψαν από τις απαντήσεις στα ερωτήματα των 2 ερωτηματολογίων. 
 

3.1. Προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο 
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12. Πώς σου φαίνονται τα ελληνικά τραγούδια; 
Μου αρέσουν: 100% 
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16. Έχεις ακούσει ελληνικές παροιμίες; 
Ναι: 100 % 

 
19. Πώς σου φαίνονται τα ελληνικά φαγητά; 
Μου αρέσουν: 100% 
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22. Ξέρεις τι είναι τα κάλαντα; 
Ναι: 100% 

 

 
26. Εχετε χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή σας υπολογιστή / κινητό / λαπτοπ / τάμπλετ; 
Ναι: 100% 
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3.2. Τελικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 
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4. Διερεύνηση στάσεων συμμετεχόντων 
 
Παρατηρήθηκε ότι στο προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο, όπως αναμενόταν, εκφράστηκε από 
τη συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων μεγάλη οικειότητα σχετικά με το ελληνόφωνο 
πολιτισμικό υλικό, ενώ αντίθετα δεν καταγράφηκε η ίδια τάση σε σχέση με το ηχητικό υλικό που 
προήλθε από τα έθιμα της πομακόφωνης κοινότητας και σε μικρότερη έκταση από την τουρκόφωνη 
κοινότητα. Στην παρούσα ενότητα διερευνάται η αλλαγή στάσης όσων απάντησαν στο 
προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο ότι δεν έχουν ακούσει ή δεν τους αρέσουν τα τραγούδια και 
οι ιστορίες στην πομακική και τουρκική γλώσσα.  
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Οι απαντήσεις των συγκεκριμένων συμμετεχόντων στις ερωτήσεις που αφορούν το υλικό της 
πομακόφωνης κοινότητας μετά τη χρήση της ιστοσελίδας φαίνονται στα παρακάτω διαγράμματα. 
Πιο συγκεκριμένα, στο 66,6% των συμμετεχόντων που απάντησαν πριν τη χρήση της ιστοσελίδας ότι 
δεν έχουν ακούσει πομακικά τραγούδια και ιστορίες, άρεσαν τα πομακικά τραγούδια έστω και λίγο 
στο 85,7%. Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία (71,4%) δήλωσε ότι θα ήθελε να ξανακούσει 
πομακικά τραγούδια. Τέλος, οι περισσότεροι (57,1%) εξ’ αυτών δήλωσαν ότι κατάλαβαν ως επί το 
πλείστον πότε χρησιμοποιούνται οι πομακικές παροιμίες που είναι καταγεγραμμένες στην 
ιστοσελίδα, ενώ το 85% διέκρινε ομοιότητες σε ορισμένες από αυτές τις παροιμίες με αντίστοιχες 
στη μητρική του γλώσσα. 
 

 

 
 
Σχετικά με το 55% των συμμετεχόντων που δήλωσε ότι δεν έχει ακούσει ποτέ τουρκικές ιστορίες, το 
89% κατάλαβε έστω και σε μία περίπτωση σε ποιες περιστάσεις χρησιμοποιούνται οι τούρκικες 
παροιμίες που καταγράφονται στην ιστοσελίδα, ενώ σε αντίστοιχο προσοστό προέκυψε ότι έγιναν 
αντιληπτές ομοιότητες αυτών των παροιμιών με αντίστοιχες στη μητρική γλώσσα των ερωτηθέντων. 
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5. Συμπεράσματα και προτάσεις βελτίωσης 
 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ως προς το σκέλος του πολιτισμικού υλικού μπορούν να 
χαρακτηριστούν θετικά. Φαίνεται ότι η πολιτιστική διάχυση μέσω της τεχνολογίας που 
ακολουθήθηκε στο έργο, έχει δυνατότητες και δυναμική άμβλυνσης των προκαταλήψεων σε σχέση 
με πληθυσμούς μέσω της διάδοσης των χαρακτηριστικών της κουλτούρας τους.  
Στο αρχικό του μέρος, το ερωτηματολόγιο επιχειρούσε να εντοπίσει το βαθμό αναγνωρισιμότητας 
που δηλώνουν οι χρήστες ότι έχουν συγκεκριμένα εμφανή στοιχεία από τον παραδοσιακό πολιτισμό 
των κοινοτήτων. Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στο προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο 
προκύπτει, όπως ήταν αναμενόμενο από στοιχεία άλλων κοινωνιογλωσσικών ερευνών, ότι όλοι οι 
χρήστες έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με στοιχεία που εντάσσονται στο πολιτισμικό και γλωσσικό 
πλαίσιο της ελληνόφωνης κοινότητας, η οποία άλλωστε έχει και ένα αντίστοιχο ισχυρότερο ρόλο σε 
σχέση με τις άλλες κοινότητες, και ακολουθεί αυτός της τουρκόφωνης. Εντύπωση προκαλεί ότι η 
εξοικείωση ακόμη και με ορισμένες εκφάνσεις της πολιτισμικής ταυτότητας της πομακόφωνης 
κοινότητας, όπως τα εδέσματα, που θεωρήσαμε αρκετά προφανείς, δηλώνεται ως περιορισμένη (βλ. 
απαντήσεις στα ερωτήματα 22,23,24), γεγονός που δικαιώνει την ένταξη του αντίστοιχου υλικού στα 
στοιχεία που επιδιώκεται από την παρούσα έρευνα να προωθήσουν την αλληλοκατανόηση μεταξύ 
των κοινοτήτων.   
Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις απαντήσεις στο τελικό ερωτηματολόγιο επιβεβαιώνουν το 
θετικό ρόλο που παίζει για την προώθηση της αλληλοκατανόησης η δυνατότητα πρόσβασης στο 
γλωσσικό υλικό μέσω μετάφρασης (πρβλ. π.χ. Γραφ. 8, 20-233). Ενώ ποσοστό 94,4% των χρηστών 
δηλώνει ότι κατάλαβε εύκολα τις ιστορίες στα ελληνικά, η μετάφραση βοήθησε αποφασιστικά στην 
περίπτωση της πομακικής (61,1% τη χρησιμοποίησε στις ιστορίες) και λιγότερο της τουρκικής 
(ποσοστό 44,4%). Αλλαγή στάσης δείχνουν τα αποτελέσματα κυρίως ως προς την πομακόφωνη 
κοινότητα: έχοντας την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με γλωσσικό πολιτισμικό υλικό από την 
κοινότητα αυτή οι χρήστες τείνουν να επιδεικνύουν διαφορές που ισοδυναμούν τουλάχιστον σε 
επίπεδο περιέργειας ή εναυσμάτων στο να τη γνωρίσουν περαιτέρω (σύγκρ. γραφήματα 13 και 14). 
Ως προς την τουρκόφωνη κοινότητα επίσης ενισχύεται η θετική στάση σε σχέση με στοιχεία όπως 
π.χ. τα τραγούδια, που αποτελούν κατ’ εξοχήν δίαυλο βιωματικής προσέγγισης, αλλά και με λιγότερο 
αναμενόμενα στοιχεία (π.χ. παροιμίες).  
Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων μπόρεσε να διακρίνει σημαντικές ομοιότητες μεταξύ 
των εθίμων των γλωσσικών κοινοτήτων, όπως για παράδειγμα το κοινό μοτίβο στα κάλαντα και τα 
μανί, αλλά και τα πολλά κοινά στοιχεία και αναφορές στα νανουρίσματα. Υπό αυτό το πρίσμα οι 
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συμμετέχοντες γνώρισαν με παραγωγικό τρόπο τις συνήθειες των κοινοτήτων με τις οποίες 
συμβιώνουν στην ίδια περιοχή, γεγονός που εν γένει συνεισφέρει στην αλληλοκατανόηση και την 
αλληλεγγύη μεταξύ τους. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις στα τρία ανοιχτά ερωτήματα: οι περισσότεροι χρήστες 
και από τις τρεις κοινότητες τείνουν να κατονομάζουν πεζά κι όχι έμμετρα κείμενα (μόνο στην 
περίπτωση της πομακικής φαίνεται η κατηγορία των τραγουδιών να προσείλκυσε μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον). 
Τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης είναι εν γένει και αυτά πολύ θετικά. Το δείγμα των 
συμμετεχόντων, το οποίο διέθετε σύμφωνα με το προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο μέτρια έως 
μεγάλη εξοικείωση με τα πληροφοριακά συστήματα, εκφράστηκε κατά ισχυρή πλειοψηφία υπέρ του 
σχεδιασμού που υιοθετήθηκε, ο οποίος κατέστησε την ιστοσελίδα εύχρηστη. 
Οι ερωτήσεις στις οποίες καταγράφηκε η λιγότερη ικανοποίηση είναι και τα σημεία στα οποία θα 
μπορούσε να δοθεί προσοχή σε μελλοντικές δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης. Το ζήτημα της 
αισθητικής συγκέντρωσε περίπου 30% μέτριες και αρνητικές αντιδράσεις. Επίσης το 11% του 
δείγματος έκρινε ότι ο ιστότοπος χρειάζεται περισσότερο συμπληρωματικό υλικό και δεν έμεινε 
ιδιαίτερα ευχαριστημένο από την ταχύτητα της ιστοσελίδας. Τέλος, το 22% των συμμετεχόντων 
κρίνει ότι η ιστοσελίδα δεν είναι σχεδιασμένη για όλα τα επίπεδα χρηστών. 
Ως μελλοντικές προτάσεις στο επίπεδο της βελτίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών του 
συστήματος θα μπορούσαν να είναι οι εξής: 

(i) Βελτίωση της αισθητικής του συστήματος. Δεδομένου ότι το έργο δε διαθέτει υποστήριξη 
γραφίστα, θα μπορούσε μελλοντικά να επανασχεδιαστεί η διεπαφή του ιστοτόπου με 
βελτιωμένα αισθητικά αποτελέσματα από άτομο της συγκεκριμένης ειδικότητας. 

(ii) Πρέπει να διερευνηθεί η μελλοντική φιλοξενία της ιστοσελίδας σε εξυπηρετητές που 
διαθέτουν μεγαλύτερη ταχύτητα. Λόγω της μεγάλης ποσότητας υλικού που παρουσιάζεται, 
ορισμένες σελίδες αργούν να φορτώσουν. 

(iii) Δεδομένου ότι η ιστοσελίδα θα διατεθεί δωρεάν σε οποιοδήποτε φορέα ενδιαφερθεί να τη 
συντηρεί, συμπληρωματικό υλικό πολιτιστικής και τουριστικής φύσεως που αφορά την 
περιοχή της Θράκης μπορεί να συμπληρωθεί στο μέλλον, μέσω της συνέχισης της 
διαδικασίας καταγραφής προφορικών παραδόσεων. 

(iv) Για τους πιο αρχάριους χρήστες θα προτεινόταν μελλοντικά να προστεθεί περισσότερο υλικό 
εν είδει βοηθημάτων και επεξηγήσεων. 

(v) Ο ιστότοπος και το συνοδευτικό υλικό θα μπορούσε μέσω κατάλληλης διαχείρισης να 
αποκτήσει και τουριστικό ενδιαφέρον, διαδίδοντας το πολιτισμικό μωσαϊκό της περιοχής και 
προβάλλοντας ακόμα περισσότερα παραδοσιακά δείγματα της τοπικής αρχιτεκτονικής. 

(vi) Τα εργαλεία της εικονικής πραγματικότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου η 
εμβύθιση των χρηστών στα πολιτιστικά κτίρια που προβάλλονται να είναι πιο θεαματική και 
αποτελεσματική. 
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Παράρτημα 
 

Π.1 Προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο 
 
Α. Δημογραφικά στοιχεία 
 
1. Φύλο α. άντρας, β. γυναίκα 
2. Ηλικία α. 18-30, β. άνω των 30 
3. Θρήσκευμα 
4. Πόλη μόνιμης κατοικίας 
5. Μορφωτικό επίπεδο α. απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β. φοιτητής,  γ. κάτοχος 

πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 
Β. Διερεύνηση στάσεων και σχέσεων γλωσσικών ομάδων 
 
6. Ποια είναι η μητρική σου γλώσσα; 

 
7. Γνωρίζεις τουρκικά; α. ναι β. όχι 

 
8. Γνωρίζεις πομακικά; α. ναι β. όχι 
 
9. Όταν ακούς μια ιστορία (ένα παραμύθι ή ένα ανέκδοτο) στα ελληνικά:  
α. Δεν το καταλαβαίνω 
β. Το καταλαβαίνω και μου φαίνεται γνωστό (οικείο) 
γ. Το καταλαβαίνω και μου φαίνεται άγνωστο (ξένο) 
 
10. Όταν ακούς μια ιστορία (ένα παραμύθι ή ένα ανέκδοτο) στα τουρκικά:  
α. Δεν το καταλαβαίνω 
β. Το καταλαβαίνω και μου φαίνεται γνωστό (οικείο) 
γ. Το καταλαβαίνω και μου φαίνεται άγνωστο (ξένο) 
 
11. Όταν ακούς μια ιστορία (ένα παραμύθι ή ένα ανέκδοτο) στα πομακικά:  
α. Δεν το καταλαβαίνω 
β. Το καταλαβαίνω και μου φαίνεται γνωστό (οικείο) 
γ. Το καταλαβαίνω και μου φαίνεται άγνωστο (ξένο) 

 
12. Πώς σου φαίνονται τα ελληνικά τραγούδια; 

α. Δεν έχω ακούσει 
β. Μου αρέσουν 
γ. Δεν μου αρέσουν 
 

13. Πώς σου φαίνονται τα τουρκικά τραγούδια; 
α. Δεν έχω ακούσει 
β. Μου αρέσουν 
γ. Δεν μου αρέσουν 
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14. Πώς σου φαίνονται τα πομακικά τραγούδια; 

α. Δεν έχω ακούσει 
β. Μου αρέσουν 
γ. Δεν μου αρέσουν 
 
 

15. Ποια τραγούδια σου φαίνεται ότι μοιάζουν περισσότερο μεταξύ τους:  
α) ελληνικά – πομακικά 
β) ελληνικά – τουρκικά  
γ) τουρκικά- πομακικά 

 
16. Έχεις ακούσει ελληνικές παροιμίες; 

α. Ναι 
β. Όχι 
 

17. Έχεις ακούσει τουρκικές παροιμίες; 
α. Ναι 
β. Όχι 
 

18. Έχεις ακούσει πομακικές παροιμίες; 
α. Ναι 
β. Όχι 
 

19. Πώς σου φαίνονται τα ελληνικά φαγητά; 
α. Δεν έχω δοκιμάσει. 
β. Μου αρέσουν 
γ. Δεν μου αρέσουν 
 

20. Πώς σου φαίνονται τα τουρκικά φαγητά; 
α. Δεν έχω δοκιμάσει. 
β. Μου αρέσουν 
γ. Δεν μου αρέσουν 
 

21. Πώς σου φαίνονται τα πομακικά φαγητά; 
α. Δεν έχω δοκιμάσει. 
β. Μου αρέσουν 
γ. Δεν μου αρέσουν 
 

22. Ξέρεις τι είναι τα κάλαντα; 
α. Ναι 
β. Όχι 
 

23. Ξέρεις τι είναι το μανί; 
α. Ναι 
β. Όχι 
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24. Ξέρεις τι είναι το κλιν; 

α. Ναι 
β. Όχι 
 

25. Θα ήθελες να γνωρίσεις περισσότερο τη γλώσσα, τα τραγούδια, τα φαγητά, γενικά την 
κουλτούρα, των γειτόνων σου; 
α. Ναι 
β. Όχι 

 
Γ. Διερεύνηση εμπειρίας και στάσεων σε σχέση με την τεχνολογία (με έμφαση στον πολιτισμό) 
 
26. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή σας υπολογιστή / κινητό / λαπτοπ / τάμπλετ; 
Ναι  Όχι 
 
27. Αν ναι τι από αυτά; 
Υπολογιστής   Λάπτοπ  Κινητό  Τάμπλετ 
 
28. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή / κινητό την εβδομάδα; 
Λιγότερο από 1 ώρα 
Μεταξύ 1 έως 3 ώρες 
Μεταξύ 4 έως 6 ώρες 
Περισσότερο από 6 ώρες 
 
29. Έχετε ξαναχρησιμοποιήσει εφαρμογή με πολιτιστικό ενδιαφέρον; 
Ποτέ 
1 φορά 
Πάνω από 1 φορά 

 

Π.2Ερωτηματολόγιο τελικής αξιολόγησης 
 
Α. Δημογραφικά στοιχεία 
 
1. Φύλο α. άντρας, β. γυναίκα 
2. Ηλικία α. 18-30, β. άνω των 30 
3. Θρήσκευμα 
4. Πόλη μόνιμης κατοικίας 
5. Μορφωτικό επίπεδο α. απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β. φοιτητής,  γ. κάτοχος 

πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 
Β. Διερεύνηση στάσεων και σχέσεων γλωσσικών ομάδων 
 
6. Άκουσες ιστορίες (παραμύθι ή ανέκδοτο) στα ελληνικά: 
α. Τις κατάλαβα εύκολα 
β. Είχα κάποιες δυσκολίες στην κατανόηση 
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γ. Τις κατάλαβα μέσω μετάφρασης 
 
7.  Άκουσες ιστορίες (παραμύθι ή ανέκδοτο) στα τουρκικά: 
α. Τις κατάλαβα εύκολα 
β. Είχα κάποιες δυσκολίες στην κατανόηση 
γ. Τις κατάλαβα μέσω μετάφρασης 
 
8.  Άκουσες ιστορίες (παραμύθι ή ανέκδοτο) στα πομακικά: 
α. Τις κατάλαβα εύκολα 
β. Είχα κάποιες δυσκολίες στην κατανόηση 
γ. Τις κατάλαβα μέσω μετάφρασης 
 
9. Άκουσες ελληνικά τραγούδια. 
α. Σου άρεσαν; α. Καθόλου, β. Λίγο, γ. Πολύ  
β. Θα ήθελες να ακούσεις κι άλλα; α. Ναι β. Όχι 
 
10. Άκουσες τουρκικά τραγούδια. 
α. Σου άρεσαν; α. Καθόλου, β. Λίγο, γ. Πολύ  
β. Θα ήθελες να ακούσεις κι άλλα; α. Ναι β.Όχι 
 
11. Άκουσες πομακικά τραγούδια. 
α. Σου άρεσαν; α. Καθόλου, β. Λίγο, γ. Πολύ  
γ. Θα ήθελες να ακούσεις κι άλλα; α. Ναι β. Όχι 
 
12. Άκουσες κάποιες ελληνικές παροιμίες. 
α. Κατάλαβες πότε χρησιμοποιούνται; α. Ναι, β. Όχι, γ. Όχι πάντα 
β. Σου θυμίζουν κάποιες στη δική σου γλώσσα; α. Ναι, β. Όχι γ. Όχι πάντα 
 
13. Άκουσες κάποιες τουρκικές παροιμίες. 
α. Κατάλαβες πότε χρησιμοποιείται; α. Ναι,β. Όχι γ. Όχι πάντα 
β. Σου θυμίζουν κάποιες στη δική σου γλώσσα; α. Ναι, β. Όχι γ. Όχι πάντα 
 
14. Άκουσες κάποιες πομακικές παροιμίες. 
α. Κατάλαβες πότε χρησιμοποιείται; α. Ναι, β. Όχι, γ. Όχι πάντα 
β. Σου θυμίζουν κάποιες στη δική σου γλώσσα; α. Ναι, β. Όχι, γ. Όχι πάντα 
 
15. Ο Νασρεντίν Χότζας ως ήρωας ιστοριών που άκουσες σας φαίνεται οικείος; 
α. Ναι 
β. Όχι 
 
16. Βλέπεις κάποια ομοιότητα στον τρόπο που κλείνουν τα μανί του ραμαζανιού και τα 
κάλαντα/χελιδόνισμα; 
α. ναι 
β. όχι 
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17. Το ελληνικό φαγητό Μπάμπω μοιάζει με το τουρκικό φαγητό γεμιστό μπουμπάρι 
(bumbardolması) στο τουρκικό παραμύθι Ο τσιγγάνος γαμπρός; 
α. ναι, β. όχι 
 
18. Ποιο από τα ελληνικά κείμενα σου φάνηκε περισσότερο ενδιαφέρον; 
……………………………………….. 
 
19. Ποιο από τα τουρκικά κείμενα σου φάνηκε περισσότερο ενδιαφέρον; 
……………………………………….. 
 
20. Ποιο από τα πομακικά κείμενα σου φάνηκε περισσότερο ενδιαφέρον; 
……………………………………….. 
 
Γ. Διερεύνηση στάσεων σε σχέση με την τεχνολογία (με έμφαση στον πολιτισμό) 
 
21. Είμαι ικανοποιημένος/η με το πόσο εύκολα μπορώ να χρησιμοποιήσω την ιστοσελίδα. 
Συμφωνώ Απόλυτα 
Συμφωνώ 
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
Διαφωνώ 
Διαφωνώ Απόλυτα 
 
22. Οι πληροφορίες (όπως η βοήθεια σε απευθείας σύνδεση, τα μηνύματα στην οθόνη και άλλη 
τεκμηρίωση) που παρέχονται από το σύστημα είναι σαφείς. 
Συμφωνώ Απόλυτα 
Συμφωνώ 
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
Διαφωνώ 
Διαφωνώ Απόλυτα 
 
23. Ήταν εύκολο να βρω τις πληροφορίες που χρειάστηκα. 
Συμφωνώ Απόλυτα 
Συμφωνώ 
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
Διαφωνώ 
Διαφωνώ Απόλυτα 
 
24. Μου αρέσει η αισθητική του συστήματος που χρησιμοποίησα. 
Συμφωνώ Απόλυτα 
Συμφωνώ 
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
Διαφωνώ 
Διαφωνώ Απόλυτα 
 
25. Το σύστημα είναι εύκολο στη χρήση του. 
Συμφωνώ Απόλυτα 
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Συμφωνώ 
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
Διαφωνώ 
Διαφωνώ Απόλυτα 
 
26. Το σύστημα είναι φιλικό προς το χρήστη. 
Συμφωνώ Απόλυτα 
Συμφωνώ 
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
Διαφωνώ 
Διαφωνώ Απόλυτα 
 
27. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω χωρίς τη χρήση οδηγιών. 
Συμφωνώ Απόλυτα 
Συμφωνώ 
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
Διαφωνώ 
Διαφωνώ Απόλυτα 
 
28. Θυμάμαι πώς πρέπει να το χρησιμοποιήσω. 
Συμφωνώ Απόλυτα 
Συμφωνώ 
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
Διαφωνώ 
Διαφωνώ Απόλυτα 
 
29. Διαβάζω εύκολα όλα τα σημεία που υπάρχει κείμενο. 
Συμφωνώ Απόλυτα 
Συμφωνώ 
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
Διαφωνώ 
Διαφωνώ Απόλυτα 
 
30. Υπάρχει οργάνωση στις πληροφορίες. 
Συμφωνώ Απόλυτα 
Συμφωνώ 
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
Διαφωνώ 
Διαφωνώ Απόλυτα 
 
31. Υπάρχει επαρκές συμπληρωματικό υλικό. 
Συμφωνώ Απόλυτα 
Συμφωνώ 
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
Διαφωνώ 
Διαφωνώ Απόλυτα 
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32. Με ικανοποίησε η ταχύτητα της ιστοσελίδας. 
Συμφωνώ Απόλυτα 
Συμφωνώ 
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
Διαφωνώ 
Διαφωνώ Απόλυτα 
 
33. Η ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη για όλα τα επίπεδα χρηστών. 
Συμφωνώ Απόλυτα 
Συμφωνώ 
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 
Διαφωνώ 
Διαφωνώ Απόλυτα 
 
 
 
 
 


