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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υφίσταται ως δρων αλλά και ως πεδίο δραστηριοποίησης. Στο πλαίσιο των 
πολιτικών της µε στόχο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και το Πρόγραµµα Κινητικότητας 
Erasmus. Ο κόσµος του Erasmus στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, ένα ελληνικό 
Πανεπιστήµιο µε χαµηλή συµµετοχή των φοιτητών του στο Πρόγραµµα. Γιατί οι ερωτώµενοι 
οδηγούνται στην Erasmus επιλογή; Πως σκιαγραφούν την εµπειρία της µετακίνησης σε περίοδο 
κρίσης για την Ένωση; Ποια είναι για εκείνους η έννοια της κρίσης; Πως βιώνουν την ιδιότητα 
του Ευρωπαίου πολίτη όντας σε µία άλλη ευρωπαϊκή χώρα; Πως αυτοπροσδιορίζονται µετά το 
βίωµα αυτό; Αποκοµίζουν την αίσθηση του συν- ανήκειν σε µία Ένωση µε τους υπόλοιπους 
Ευρωπαίους πολίτες; Τα οφέλη του Προγράµµατος φέρονται να αποτιµούνται από τους ίδιους 
κυρίαρχα σε προσωπικό επίπεδο. Οι µετακινούµενοι φοιτητές θέλουν να γνωρίσουν τον κόσµο 
αλλά και τον εαυτό τους. Θεωρούν την επιλογή τους ως διερευνητική για την επόµενη κίνηση 
στη ζωή τους. Είτε αυτή είναι ένα µεταπτυχιακό είτε η ανεύρεση εργασίας. Αντιλαµβάνονται 
την εµπειρία του Erasmus ως εµπειρία ζωής. Μαθαίνουν τον τρόπο ζωής σε µία άλλη χώρα. 
∆ηµιουργούν φιλίες και σχέσεις. Επιστρέφουν περισσότερο ανεκτικοί, συνεργάσιµοι, 
ανεξάρτητοι, υπεύθυνοι. Βελτιώνουν µία ξένη γλώσσα ή και µαθαίνουν µία ακόµη. Θεωρούν 
τους εαυτούς τους πολίτες του κόσµου. Αυτοπροσδιορίζονται πρώτα ως Έλληνες κι έπειτα ως 
Ευρωπαίοι. Κυρίως λόγω της χρηµατοπιστωτικής κρίσης στην Ελλάδα, η οποία προκαλεί 
αναδίπλωση. Μιλώντας για την κρίση στην Ευρώπη αναφέρονται µόνο στην οικονοµική. Όσες 
µελέτες έχουν γίνει ως σήµερα αναφερόµενες στην Ευρώπη της κρίσης εννοούν µία κρίση 
πολιτική ή πολιτισµική. Από την άλλη οι µέχρι σήµερα έρευνες όπου αναφέρονται στον 
οικονοµικό παράγοντα, τον συσχετίζουν είτε µε τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος είτε µε 
το κατά πόσο επηρεάστηκαν από αυτήν οι ροές της Κινητικότητας. Το συγκεκριµένο πόνηµα 
αντιλαµβάνεται τον αυτοπροσδιορισµό «είµαι Ερασµίτης» ως ταυτότητα και ως τέτοια την 
εξετάζει. Η επίδραση του Προγράµµατος Erasmus στη διαµόρφωση µίας κοινής Ευρωπαϊκής 
Ταυτότητας είναι πρώιµο να ανιχνευθεί αµέσως µετά την ολοκλήρωσή του. Πρόκειται για µία 
διαδικασία ασυνείδητη κι εξελισσόµενη. Η παρούσα έρευνα µε σεβασµό στη συζήτηση σε 
σχέση µε το υπό εξέταση θέµα αλλά και µε πνεύµα ανοιχτό επιθυµεί να συµβάλει στον ισχνό 
µέχρι σήµερα διάλογο για τον ερασµιακό κόσµο των Ελλήνων φοιτητών. Επιπλέον θα ήθελε να 
αποτελέσει εφαλτήριο προβληµατισµού σε σχέση µε τη ρευστότητα των ταυτοτήτων στο 
πλαίσιο µίας αεικίνητης και πολυδιάστατης σηµερινής πραγµατικότητας. Να καταδείξει την 
αναγκαιότητα εµπλοκής του κοινωνικού κεφαλαίου των νέων στη λήψη αποφάσεων για ένα 
αύριο που τους ανήκει. 
 

Λέξεις Κλειδιά: νέοι, κινητικότητα φοιτητών, ευρωπαϊκή ενοποίηση, ευρωπαϊκή ταυτότητα, 
Erasmus, Ερασµίτης-ισσα, Γενιά Erasmus, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Αποκοιµήθηκα τα πρώτα χρόνια της ζωής µου ακούγοντας για την Ευρώπη, την πανώρια 
κόρη του βασιλιά της Φοινίκης Αγήνορα, ανάµεσα σε άλλες αφηγήσεις για νύµφες και θεούς κι 
ηµίθεους µέσα από το κόκκινο βιβλίο µε τους µύθους, που µου διάβαζε η µητέρα µου.  

Άγγιξα τον Ευρωπαϊκό Πολιτισµό µέσα από το Λεονάρντο Ντα Βίντσι, τον Άνταµ Σµιθ, 
το Βαν Γκονγκ, το Γκωγκέν, το Γκόγια, το Μονέ, το Γκαουντί, τον Πικάσο αλλά και τον 
Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, το ∆άντη, το Νίτσε, το Ρουσό, το Ντεκάρτ, το Γκαίτε, το Νίτσε, τον 
Καβάφη, τον Ελύτη, τον Κούντερα, τον Τζόυς, µέσα από την ορθοδοξία, τον καθολικισµό, την 
προτεσταντική ηθική κατά τη διάρκεια των Προπτυχιακών µου Σπουδών στο Πρόγραµµα: 
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισµό του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. 

Ταξίδεψα το σύντοµο εργασιακό µου βίο από το 2004 στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 
Θράκης. Συγκεκριµένα από το 2004 ως το 2009 περίπου στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του 
Τµήµατος Κοινωνικής ∆ιοίκησης και από το 2009 ως και σήµερα ως Γραµµατέας του Τµήµατος 
Οικονοµικών Επιστηµών (πρώην ∆ΟΣΑ). Είχα κι έχω τη χαρά να συνταξιδεύω µε νέους από την 
ηλικία των 18 ως και την ηλικία των 25 χρόνων κατά µέσο όρο.   

Συνειδητοποίησα πια τη δύναµη µα και τη δυναµική του να ανήκεις αλλά και να 
ξεδιπλώνεσαι ως χώρα, ως δρων πολίτης µα και ως νέος σε µια «οµοσπονδία», όπως η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσα από τις σπουδές µου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών: 
Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας του Τµήµατος ∆ιεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών στο 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Κατά έναν όµορφο τρόπο το πρόγραµµα αυτό πάντρευε τις 
προπτυχιακές µου σπουδές µε το αντικείµενο εργασίας µου. 

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων επισκέφτηκα σχεδόν όλη στην Ευρώπη µε 
την ίδια πάντοτε υπέροχη συντροφιά και µοιράστηκα εικόνες, µυρωδιές, γεύσεις, συναισθήµατα, 
εµπειρίες, σκέψεις και προβληµατισµούς. Ένας από τους προορισµούς και οι δοµές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες σε ένα open day το Μάιο του 2012. Βίωσα και προσωπικά 
µία αλλιώτικη, µια Erasmus εµπειρία για δύο εβδοµάδες στο Universite Michel de Montaigne- 
Bordeau III, στη Γαλλία το Φλεβάρη του 2013. Υπήρξα η πρώτη διοικητικός υπάλληλος του 
∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου που έφυγε µε το εν λόγω πρόγραµµα κινητικότητας. Αλλά ακόµη 
περισσότερο είµαι χαρούµενη διότι έκτοτε κι ως σήµερα κάθε εξάµηνο συνάδελφοι 
µετακινούνται σε διάφορα Πανεπιστήµια της Ευρώπης! 

Με το παρόν εγχείρηµα άλλο ένα ταξίδι µετά από µια µακριά, επίπονη µα κι όµορφη 
διαδροµή φτάνει στο τέλος του. Έµπνευση για το υπό εξέταση θέµα αναδύθηκε από τη 
συνέντευξη του σηµειολόγου, δοκιµιογράφου, φιλόσοφου, κριτικού και λογοτέχνη Ουµπέρτο 
Έκο στην εφηµερίδα La Stampa.  

Καλούµενος να περιγράψει την Ευρωπαϊκή ταυτότητα ο Έκο λέει πως αυτή είναι ευρέως 
διαδεδοµένη αλλά «ρηχή». …… «Πρέπει να το αλλάξουµε αυτό, πριν η κρίση την ξεγυµνώσει 
(την Ευρώπη) από κάθε τι. Το πρόγραµµα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus µόλις που αναφέρεται 
στις επιχειρηµατικές ενότητες των εφηµερίδων, ωστόσο το Erasmus έχει δηµιουργήσει την 
πρώτη γενιά νέων Ευρωπαίων. Το λέω σεξουαλική επανάσταση: ένας νεαρός Καταλανός άνδρας 
συναντά µια Φλαµανδή νέα- ερωτεύονται, παντρεύονται και γίνονται Ευρωπαίοι, όπως και τα 



 

 

 

 

παιδιά τους. Η ιδέα/ η λογική του Erasmus πρέπει να είναι υποχρεωτική -όχι µόνο για τους 
φοιτητές, αλλά και για τους ταξιτζήδες, τους υδραυλικούς όπως και για τους άλλους 
εργαζόµενους. Με αυτό εννοώ ότι πρέπει να περνούν χρόνο σε άλλες χώρες εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ενσωµατωθούν». 

Η συνείδηση της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας είναι άραγε το κλειδί για την ευρωπαϊκή 
ενοποίηση; Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε τι πήγε στραβά κι η οικονοµική κρίση έφερε 
πόλωση κι όχι συσπείρωση µεταξύ αυτών που µοιράζονται αυτήν την ευρωπαϊκή ταυτότητα, 
καταρχήν ως έποικοι της ίδιας ηπείρου; Η έµπνευση, η λύση βρίσκεται στην επόµενη µέρα. Κι η 
επόµενη µέρα είναι οι νέοι. Ένας από τους βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη 
νεολαία είναι η κινητικότητα. Ναυαρχίδα όλων των πολιτικών για την κινητικότητα των 
φοιτητών αποτελεί το Πρόγραµµα Erasmus, σύµφωνα µε το Σχέδιο ∆ράσης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. Κατά πόσο λοιπόν το πρόγραµµα Erasmus διαχέει την ευρωπαϊκή ταυτότητα, 
σφυρηλατώντας την την ίδια στιγµή;; Πως κινείται το Erasmus στα χρόνια της κρίσης, από το 
2010 ως το 2016, στη γωνιά του πανεπιστηµιακού κόσµου που λέγεται ∆ηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο Θράκης;;  

Απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά θα µας δώσουν οι φοιτητές που ως νέοι έχουν το 
προνόµιο να είναι αυθόρµητοι, ονειροπόλοι, άφθαρτοι, ορµητικοί, ριψοκίνδυνοι, περιπετειώδεις, 
κοινωνικοί, επικοινωνιακοί, ανοιχτοί, ανήσυχοι, αµφισβητίες. Αδιαφορούν µάλλον για έννοιες 
όπως η ασφάλεια ή η σταθερότητα  ∆ιαµορφώνουν τους δικούς τους κώδικες επικοινωνίας, τις 
δικές τους αξίες. Κάνουν κριτική ενώ προτείνουν. Αποδοµούν αλλά και ανακατασκευάζουν.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ERASMUS 
Στο πρώτο µέρος του κεφαλαίου της Εισαγωγής θα αναλυθούν κάποιες λέξεις κλειδιά, 

ώστε να διασφαλιστεί µία οµαλή ροή λόγου και νοηµάτων στην πορεία της παρουσίασης της 
παρούσας έρευνας. Αναφέρονται κάποιες χαρακτηριστικές γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus καθώς και του ∆ηµοκρίτειου 
Πανεπιστήµιου Θράκης, που είναι και η περίπτωση προς µελέτη του συγκεκριµένου πονήµατος. 

 

1.1.1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
Εντός  της ευρωπαϊκής ηπείρου η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα του 1952 

υπήρξε προποµπός της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας ή «Κοινής Αγοράς», η οποία 
ιδρύθηκε  µε βάση τη Συνθήκη της Ρώµης το 1957. Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 
εξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Μετονοµάστηκε στο σηµερινό της όνοµα από το 2007 µε 
τη Συνθήκη της Λισαβόνας και υφίσταται µε αυτό από το 2009 (Βοσκόπουλος, 2009). Ξεκίνησε 
από 6 ιδρυτικά µέλη και σήµερα αριθµεί 28 πλήρως ενταγµένα κράτη- µέλη. Από ιδρύσεώς της 
το αρχικό σχήµα συνεχώς εξελίσσεται, διευρύνεται κι αλλάζει πρόσωπο. Το όραµα των ιδρυτών 
της ήταν η διασφάλιση µίας µακροχρόνιας ειρήνης στην πολυδοκιµασµένη από πολέµους  
ευρωπαϊκή ήπειρο, όπου οι πολίτες της θα µπορούσαν να ζουν µε ασφάλεια και ελεύθεροι. 
Μέσα στο κλίµα µακράς ειρήνης είχαν αποτέλεσµα οι οικονοµικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν 
από κοινού και η Ευρώπη ευηµερεί. Πράγµα που ήταν κι ένας από τους βασικούς στόχους των 
κρατών- µελών της. Στη διαδροµή της µέχρι το σήµερα βίωσε έναν Μάη του ’68 στο Παρίσι. 
∆έχτηκε τους κραδασµούς ενός δριµύ αραβοϊσραηλινού πολέµου στα 1973. Είδε να καταρρέουν 
στους κόλπους της και τα τελευταία ολοκληρωτικά καθεστώτα, όπως αυτό του Φράνκο το 1975 
στην Ισπανία. Παρακολούθησε την εξέλιξη ηγετών σαν τον Λεχ Βαλέσα στην ταραγµένη από 
απεργιακές κινητοποιήσεις Πολωνία του 1980. Έγινε µάρτυρας της πτώσης του τείχους του 
Βερολίνου το 1989. Ενός τείχους σύµβολο επί ευρωπαϊκού εδάφους. Παράλληλα έδωσε τη 
δυνατότητα στους πολίτες της Ένωσης µέσα από εκλογές να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά το 1979. Στα 1993 η ενιαία αγορά απέκτησε 
ολοκληρωµένη µορφή, διότι εγγυάται πλέον ελεύθερη κυκλοφορία ατόµων, κεφαλαίων, 
εµπορευµάτων και υπηρεσιών. Το 1999 απέκτησε ενιαίο νόµισµα.  

Αφήνοντας το χωροχρόνο κι επικεντρωνόµενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
µοναδικού αυτού στο είδος του οικοδοµήµατος αντιλαµβανόµαστε πως οι βασικοί πυλώνες του 
είναι τρεις. Πρόκειται για τα εξής Θεσµικά της Όργανα την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (European Union, 2016). Τα υπόλοιπα, µε σηµαντικότερα αυτών 
το Συµβούλιο Υπουργών, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
λειτουργούν συµπληρωµατικά. Τα Θεσµικά Όργανα είναι οι εκφραστές των πολιτικών της 
Ένωσης. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε σύµφωνη γνώµη, συναπόφαση και διαβούλευση. Το 
συγκεκριµένο σύστηµα διακυβέρνησης χαρακτηρίζεται από αλληλεξάρτηση µεταξύ των 
Οργάνων του, τα οποία από κοινού διαχειρίζονται τα εσωτερικά προβλήµατα αλλά και τις 
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προκλήσεις µε κοινές δράσεις στο πλαίσιο κοινών στρατηγικών. Το σύστηµα διέπεται από 
κανόνες λειτουργίας, οι οποίοι απορρέουν από τις Συνθήκες. Ανιχνεύονται θεσµικές 
δυσκαµψίες, διαθεσµικές εντάσεις και ενίοτε ασυµβατότητες εθνικών συµφερόντων των 
κρατών- µελών σε βάρος της λειτουργικότητας, της αποτελεσµατικότητας και της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων (Βοσκόπουλος, 2011). Το κοινό συµφέρον των κοινοτικών εταίρων 
υπαγορεύει τις λύσεις και τους συµβιβασµούς. Χαράσσονται και υιοθετούνται πολιτικές 
περιβαλλοντικές, µεταναστευτικές, αγροτικές, περιφερειακές, ενεργειακές, εκπαιδευτικές και 
κοινωνικές.  

Η Ένωση αξιοποιώντας τα θετικά της στοιχεία ισορροπεί και πορεύεται.  Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνή οργανισµό απονέµεται το Νόµπελ Ειρήνης 2012 για το 
σταθεροποιητικό της ρόλο και τη διασφάλιση της ειρήνης στην ευρωπαϊκή ήπειρο (European 
Union, 2012α). Πλήττεται από την παγκόσµια οικονοµική κρίση. Επαναπροσδιορίζει πολιτικές 
της σε σχέση µε την ασφάλεια µετά τον πόλεµο της Κριµαίας, η οποία τελικά περνά στα χέρια 
της Ρωσίας. Η τρέχουσα έκρυθµη κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδηγεί χιλιάδες ανθρώπους να 
αναζητήσουν καταφύγιο στην Ευρώπη συνθέτοντας το λεγόµενο «µεταναστευτικό» ή για 
άλλους «προσφυγικό» ζήτηµα. Η Ευρώπη γίνεται στόχος πολλαπλών τροµοκρατικών 
χτυπηµάτων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό στις 20 Φεβρουαρίου του 2016 ανακοινώνεται από τον 
πρωθυπουργό του Ηνωµένου Βασιλείου η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος στις 23 Ιουνίου  µε 
διακύβευµα την παραµονή ή όχι της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα 
κλυδωνίζεται επικίνδυνα κι όλοι ανησυχούν για την επόµενη µέρα. Στη µέχρι σήµερα πορεία της 
η Ένωση κατόρθωσε να υπερκεράσει εγγενή προβλήµατα. Το ζητούµενο τώρα είναι αν και κατά 
πόσο αυτή µπορεί να ανταποκριθεί σε πολυµέτωπες εξωτερικές απειλές, που θέτουν σε δοµικό 
κίνδυνο την εσωτερική συνοχή της. Ποιος είναι ο ρόλος που θα µπορούσαν να διαδραµατίσουν 
οι νέοι σε ηλικία Ευρωπαίοι πολίτες στο ραγδαία εξελισσόµενο και διαρκώς επιβαρυµένο 
κοινωνικοοικονοµικό και πολιτικό σκηνικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση; 
 

1.1.2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ERASMUS 
Το Erasmus είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Κινητικότητας Φοιτητών Πανεπιστηµίου. 

Το όνοµά του το οφείλει στο ακρωνύµιο των λέξεων: EuRopean community Action Scheme for 
the Mobility of University Students δηλαδή: Σχέδιο ∆ράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την 
Κινητικότητα Φοιτητών Πανεπιστηµίου. Την ίδια στιγµή έµπνευση για την ονοµατοδοσία του 
Προγράµµατος αποτέλεσε ο Ολλανδός φιλόσοφος και στοχαστής Erasmus Desiderius του 
Rotterdam (1465- 1536). Πρόκειται για έναν ουµανιστή, που περιπλανήθηκε αρκετά στην 
Ευρώπη µε στόχο µέσα από τους διαφορετικούς επιµέρους πολιτισµούς της αλλά και τη µεταξύ 
τους αλληλόδραση να κατακτήσει εµπειρία και γνώση (Feyen and Krzaklewska, 2013). Μετά το 
θάνατό του η περιουσία του πέρασε στο Πανεπιστήµιο της Βασιλείας στην Ελβετία.  

Λειτούργησε για πρώτη φορά υπό το όνοµα Erasmus το 1987. Ωστόσο αξίζει να 
σηµειωθεί ότι αναδύθηκε µέσα από µια δίνη διεργασιών και διαβουλεύσεων µεταξύ τόσο των 
κρατών-  µελών όσο και Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριµένα από το 1981 και για 
έξι χρόνια υπήρχαν Προγράµµατα Ανταλλαγής Φοιτητών στο πλαίσιο διµερών συµφωνιών 
µεταξύ Ηνωµένου Βασιλείου, Γερµανίας και Γαλλίας (European Commission, 2013β). Οι χώρες 
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αυτές κινήθηκαν ενάντια στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία κατατέθηκε στις 
αρχές του 1986, για ίδρυση ενός ευρύτερου Προγράµµατος Κινητικότητας Φοιτητών µεταξύ και 
των λοιπών κρατών- µελών της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα στις αρχές του 1987 
απέσυρε την πρόταση, ως διαµαρτυρία για την ισχνή χρηµατοδότηση του Προγράµµατος. 
Χρήµατα που προορίζονταν να διατεθούν µε τη µορφή υποτροφίας στους µετακινούµενους 
φοιτητές, ώστε αυτοί να καλύψουν τη διαφορά επιπέδου ζωής µεταξύ της χώρας αποστολής και 
της χώρας υποδοχής. Τότε είναι που πείθεται ο Γάλλος Πρόεδρος François Mitterrand από το 
∆ίκτυο Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe (AEGEE) να χρηµατοδοτήσει 
το Πρόγραµµα Erasmus. Τελικά µια συµβιβαστική πρόταση πέρασε µε απλή πλειοψηφία τον 
Ιούνιο του 1987. Τα αντιτιθέµενα κράτη- µέλη επέµειναν στην εχθρική τους στάση και 
κατέφυγαν στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο µε ενστάσεις επί της διαδικασίας ψήφισης της εν λόγω 
πρότασης. Αν και το ∆ικαστήριο έκρινε ότι όντως η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν ήταν 
ορθή, επαναδιατύπωσε το κείµενο της πρότασης, το οποίο µε συνοπτικές διαδικασίες 
υιοθετήθηκε τελικά από το Συµβούλιο των Υπουργών (Field, 1998).  

Κατά την πρώτη χρονιά εφαρµογής του λειτούργησε ως αυτόνοµο Έργο µεταξύ των 
έντεκα τότε κρατών- µελών. Του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της ∆ανίας, της 
Ελλάδας, του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας και 
της Πορτογαλίας. Μετακινήθηκαν 3.244 φοιτητές σε έναν χρόνο (European Union, 2012β). Οι 
σπουδές των µετακινούµενων φοιτητών στο Πανεπιστήµιο υποδοχής από το 1987 και ως 
σήµερα είναι δωρεάν. Επιπλέον από τότε και κάθε χρόνο αυτοί λαµβάνουν χρηµατοδότηση στο 
πλαίσιο κάλυψης των εξόδων τους. Το ύψος της εξαρτάται από την επιλογή της χώρας 
υποδοχής. Στην πορεία του χρόνου οικονοµικά ασθενέστεροι φοιτητές καθώς και άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες αποκτούν το δικαίωµα να αιτηθούν επιπλέον χρηµατοδότησης. Το 1994 το 
Erasmus από κοινού µε µια σειρά άλλων ανεξάρτητων Προγραµµάτων ενσωµατώθηκαν στο 
Πρόγραµµα Socrates, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 31.12.1999, µετά από πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ∆ιάδοχος του Socrates αποτέλεσε στις 24.01.2000 το Socrates II. Αυτό 
µε τη σειρά του στη 01.01.2007 αντικαταστάθηκε από το Πρόγραµµα ∆ια βίου Μάθησης 2007-
2013. Από τον Ιανουάριο του 2014 είναι σε ισχύ το Πρόγραµµα Erasmus +, Erasmus Plus έως 
και το 2020 (European Commission, 2016β). Ο Κανονισµός για το Erasmus + υπεγράφη στις 
11.12.2013. Το πρόγραµµα αυτό είναι µια οµπρέλα κάτω από την οποία βρίσκονται πλέον όλα 
τα τρέχοντα σχήµατα που άπτονται της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του 
αθλητισµού και αφορούν τη µετακίνηση. Επιπλέον εδώ εντάσσονται: α) τα Προγράµµατα ∆ια 
Βίου Μάθησης -Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus,  Grundtvig-, β) τα Προγράµµατα σε 
∆ιεθνές Επίπεδο -Erasmus Mundus, Alfa, Edulink, Tempus-, γ) το Πρόγραµµα Νεολαία σε 
∆ράση και δ) οι συνεργασίες µε χώρες βιοµηχανικές  (European Commission, 2016α). 

Το φαινόµενο Erasmus κινητοποίησε και την Πρώτη Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών 
µε στόχο την αύξηση της χρηµατοδότησης για τις ανάγκες του Προγράµµατος. Το όνοµα της 
κίνησης αυτής ήταν Fraternité 2020 και συστήθηκε στις 09.05. 2012. Για το σκοπό αυτό η 
πρωτοβουλία κατάφερε να συγκεντρώσει 71.057 υπογραφές µεταξύ των πολιτών της Ένωσης 
ενώ απαιτούνταν 1.000.000 (European Citizens' Initiative, 2012). 
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Βοηθητικά στην ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών λειτουργούν διάφορα δίκτυα. 
Για παράδειγµα το δίκτυο International Erasmus Student Network (ESN). Αυτοπροσδιορίζονται 
ως εθελοντική οργάνωση φοιτητών που στηρίζεται στην αρχή SHS (Students Helping Students), 
δηλαδή οι φοιτητές βοηθούν φοιτητές. Ξεκίνησε ανεπίσηµα τον Οκτώβρη του 1989 στην 
Ουτρέχτη της Ολλανδίας. Ένα χρόνο αργότερα, τον Οκτώβρη του 1990 έγινε και η επίσηµη 
ίδρυσή του ως διεθνές δίκτυο φοιτητών Erasmus στην Κοπενχάγη της ∆ανίας µε συµµετέχοντες 
από 49 τµήµατα πανεπιστηµίων από όλα τα τότε κράτη- µέλη της Ένωσης. Σήµερα αριθµεί 280 
συµµετέχοντα τµήµατα από 32 χώρες της Ευρώπης συν το Αζερµπαϊτζάν. Από το 2005 η 
επίσηµη έδρα του είναι στις Βρυξέλλες (ESN, 2013β). Επίσης, το δηµόσιο forum Cafebabel, το 
οποίο στήθηκε από τους ίδιους τους φοιτητές Erasmus, έχει έδρα το Παρίσι και υπάρχει στον 
ιστό από το 2001. Στοχεύει στο να αναπτύξει και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή κοινή γνώµη. 
Επιδιώκει να το πετύχει αυτό µέσα από το ηλεκτρονικό περιοδικό που εκδίδει αλλά και µέσω 
του δηµοσίου διαλόγου που προάγει µε την ευκαιρία της προώθησης συνεδρίων και 
εκδηλώσεων για τα ευρωπαϊκά θέµατα. Στηρίζεται στο νέο τύπο δηµοσιογραφίας που ασκείται 
από µη δηµοσιογράφους. Tην public/ civic ή citizen / participatory / interactive, τη δηµόσια/ 
αστική/ συµµετοχική/ διαδραστική δηµοσιογραφία. Τα όσα γράφονται εκεί µεταφράζονται από 
εθελοντές σε έξι γλώσσες. Γαλλικά, αγγλικά, γερµανικά, ιταλικά, ισπανικά και πολωνικά. 
Σύµφωνα µε στοιχεία του 2013 διατηρούσε 20 κατά τόπους γραφεία σε ευρωπαϊκές πόλεις. 
Αριθµούσε πάνω από 16.000 καταγεγραµµένα µέλη και 1.500 συνεργάτες  (European 
Commission, 2013α). 

Επιπλέον, ιστοσελίδες όπως οι Erasmusinn (2015), Eurasmus (2015), Erasmate (2013), 
FlatClub (2016), Housing Anywhere (2016) προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
βοηθούν τους µετακινούµενους φοιτητές να νοικιάσουν ή να ανταλλάξουν κατοικία όχι µόνο 
µέσα από σχετικές αγγελίες αλλά και µέσα από χρήσιµες συµβουλές, προτάσεις κι επισηµάνσεις.  

Το Erasmus είναι και πολιτισµικό φαινόµενο που διαµορφώνει πολιτισµό. Έγινε 
ντοκιµαντέρ ενηµέρωσης και προώθησής του ως προϊόν για παράδειγµα µε το «Erasmus 24_7» 
(2013), που αναφέρεται στις 24 ώρες και στη µία κοινή εµπειρία 7 φοιτητών σε 7 ευρωπαϊκές 
πόλεις. Αποτέλεσε θέµα γαλλικής ταινίας µε τίτλο « L'Auberge Espagnole- Euroflirt» το 2002 
(CinemaNews.Gr, 2016). Νέοι φοιτητές από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες συναντιούνται κι 
ερωτεύονται στη Βαρκελώνη. Σε µια ξένη χώρα ο καθένας νοιώθει έντονα την εθνική του 
ταυτότητα. Ωστόσο διαπιστώνουν τελικά ότι έχουν κάτι κοινό. Είναι όλοι τους Ευρωπαίοι. Οι 
ηθοποιοί µιλούν σε τρεις γλώσσες και δεν είναι όλοι τους επαγγελµατίες. Επίσης το Πρόγραµµα 
έγινε έµπνευση για την Πακιστανή συγγραφέα Nimra Ahmad (2012), που έγραψε το 
µυθιστόρηµα «Jannat Κ Patte- Φύλλα του Ουρανού». Το Πρόγραµµα Erasmus Mundus αποτελεί 
κοµβικό σηµείο της ζωής της Haya, που επισκέπτεται το Πανεπιστήµιο Sabanci της Τουρκίας.  
 

1.1.3 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Σε µία απόπειρα αποτίµησης του Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus το ESN 

εξετάζει κατά πόσο έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι που το ίδιο το Πρόγραµµα έχει θέσει «να 
συµβάλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιµότητας και να υποστηρίξει τον 
εκσυγχρονισµό των συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας» (European 
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Commission 2013γ). Η συγκεκριµένη έρευνα διεξήχθη µεταξύ πρώην αλλά και ενεργών 
φοιτητών Erasmus σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ESN, 2013α).  

Οι λόγοι για τους οποίους οι φοιτητές επιλέγουν να µετακινηθούν µε το Πρόγραµµα 
Κινητικότητας εξακολουθούν να είναι η επιθυµία τους να ζήσουν στο εξωτερικό, να γνωρίσουν 
ανθρώπους, να βελτιώσουν τη γνώση µίας ξένης γλώσσας. Το 81% των φοιτητών έχουν 
αντιληφθεί πως έχουν βελτιωθεί οι εγκάρσιες δεξιότητές τους, που είναι απαραίτητες τόσο για 
την απασχόληση όσο και για την περαιτέρω εκπαίδευσή τους. Οι Ερασµίτες έχουν κατά 85% 
περισσότερες πιθανότητες να εργαστούν στο εξωτερικό. Φοιτητές που έχουν µετακινηθεί έχουν 
τις µισές πιθανότητες να βιώσουν µακροπρόθεσµη ανεργία σε σχέση µε τους µη 
µετακινούµενους. Το ποσοστό ανεργίας για αυτούς που έχουν µετακινηθεί µε Erasmus πέντε 
χρόνια µετά την αποφοίτησή τους είναι 23% χαµηλότερο από τους µη µετακινούµενους 
φοιτητές. Το 93% όσων έχουν συµµετάσχει στο Πρόγραµµα πιστεύουν πως είναι πιθανό να 
ζήσουν στο εξωτερικό. Το 40% αυτών έχει ήδη µετακοµίσει εκεί µετά τη λήψη του πτυχίου 
τους. Ένα ποσοστό 33% έχουν επιλέξει διαφορετικής εθνικότητας σύντροφο στη ζωή τους. Το 
27% των Ερασµιτών κατά δήλωσή τους γνώρισαν το άλλο τους µισό κατά τη διάρκεια της 
παραµονής τους στο εξωτερικό.  

Σε σχέση µε τους εργοδότες τώρα ένα ποσοστό 64% αυτών θεωρούν εξαιρετικά 
σηµαντική την εµπειρία του εξωτερικού στο βιογραφικό ενός υποψηφίου για πρόσληψη. Το 
αντίστοιχο ποσοστό των εργοδοτών που συµµερίζονταν αυτήν την άποψη το 2006 ήταν περίπου 
το µισό, δηλαδή ένα 37%. Επιπλέον το 92% κρίνουν αναγκαίες τις εγκάρσιες δεξιότητες, όπως 
για παράδειγµα η ανεκτικότητα στο διαφορετικό, η λήψη αποφάσεων, η διαχείριση κρίσεων, το 
να είναι κανείς ανοιχτός σε νέες προκλήσεις. ∆εξιότητες οι οποίες υπάρχει µεγαλύτερη 
πιθανότητα να αποκτήσουν µε την πραγµατοποίηση µέρους των σπουδών τους στο εξωτερικό. 
Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί πως, σύµφωνα πάντα µε τη συγκεκριµένη έρευνα, οι φοιτητές 
αυτοί έχουν καλύτερες προοπτικές να τοποθετηθούν σε διευθυντικές θέσεις κατά τη διάρκεια 
της καριέρας τους. 

Μία µερίδα ακαδηµαϊκών όπως ο Stefan Wolff (Bennhold, 2005), ο οποίος είναι 
πολιτικός επιστήµονας, πιστεύουν πολύ στη δυναµική του Προγράµµατος Erasmus. Θεωρεί πως 
αποτελεί ισχυρό διαµορφωτικό παράγοντα σε ότι αφορά την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα. 
Ισχυρίζεται επιπλέον ότι µετά από κάποιες δεκαετίες η ηγεσία της Ένωσης θα αποτελείται από 
πολίτες µε κοινωνικοποίηση διαφορετική από εκείνη της εποχής της έρευνάς του.  
 

1.1.4 ΤΟ ERASMUS ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑ∆Α 
Πέρα από τις πληροφορίες αναφορικά µε την ιστορική διαδροµή αλλά και την 

πολιτιστική και κοινωνική επιρροή του Προγράµµατος Erasmus στην Ευρώπη και στον κόσµο 
µια πιο σαφή εικόνα για αυτό θα είχαµε µέσα από κάποια αριθµητικά στοιχεία.  

Από τα 11 κράτη- µέλη του 1987 σήµερα στο Πρόγραµµα Erasmus συµµετέχουν 33 
κράτη- µέλη µέσα από περισσότερα από 4000 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Από τους 3.244 
σε ετήσια βάση µετακινούµενους φοιτητές τη χρονιά της ίδρυσής του έφτασαν να µετακινούνται 
κατά µέσο όρο 230.000 φοιτητές ετησίως και για ένα χρονικό διάστηµα 3 µε 12 µήνες. Μέσα 
από αυτή τη διαδικασία δίνεται στους φοιτητές µία µοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν γόνιµα 
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µαθησιακά βιώµατα (European Commission 2016β). Χαρακτηριστικά το 2006 συµµετείχαν 
περισσότεροι από 150.000 φοιτητές που αντιστοιχούν στο 1% του συνολικού αριθµού των 
φοιτητών στην Ένωση. Επιπλέον το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 µετακινήθηκαν 270.000 
φοιτητές, που αποτελούσαν το 5% του συνόλου των Ευρωπαίων οι οποίοι απέκτησαν πτυχίο τη 
χρονιά εκείνη. Επίσης περισσότεροι από 2.000.000 φοιτητές µετακινήθηκαν µε σκοπό την 
εκπαίδευση εντός της Ένωσης την τελευταία εικοσαετία αξιοποιώντας τη σχετική επιδότηση. 
Για τις δράσεις του Erasmus+ από το 2014 κι έως το 2020 έχει εξασφαλιστεί ένα κονδύλιο της 
τάξης των 14.700.000.000 ευρώ (European Commission 2013γ). Μεταξύ αυτών οι χώρες µε τη 
µεγαλύτερη δηµοφιλία είναι η Γερµανία, η Γαλλία και η Ισπανία. Επίσης αξίζει να σηµειωθεί ότι 
η Ελβετία µετά από λαϊκή επιταγή έχει αποκλείσει εαυτόν από το Πρόγραµµα για να περιοριστεί 
η εισροή µεταναστών στη χώρα (ANSA.it, 2014). 

Σε εθνικό επίπεδο για τα ακαδηµαϊκά έτη από 2007-2008 έως και 2014-2015 συνολικά 
µετακινήθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 20.052 φοιτητές (ΙΚΥ, 2014). Επίσης οι τρεις 
δηµοφιλέστερες χώρες προορισµού σύµφωνα µε τις επιλογές των φοιτητών είναι καταρχήν η 
Γαλλία, η οποία δέχτηκε 3.458 άτοµα, ακολουθεί η Ισπανία, που φιλοξένησε 2.989 και τέλος η 
Γερµανία µε 2.748  φοιτητές. Κατά το ίδιο πάντα διάστηµα ο µέσος όρος της χρονικής διάρκειας 
παραµονής στο εξωτερικό µε το Πρόγραµµα ανιχνεύεται λίγο πάνω από τους 5 φοιτητοµήνες. 
Αναφορικά µε τα γνωστικά πεδία των µετακινούµενων φοιτητών στην κορυφή της λίστας 
βρίσκονται οι Ξένες Γλώσσες και Φιλολογίες. Ακολουθούν οι Νοµικές Σχολές, η ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων, τα Οικονοµικά και τέλος η Αρχιτεκτονική (∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1).  

 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1 TOP 5 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ERASMUS 2007-2014 (ΙΚΥ, 2014) 

 

 

Με βάση την ίδια πηγή για την ίδια χρονική περίοδο τα 10 πρώτα σε κινητικότητα µε σκοπό την 
εκπαίδευση Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα είναι τα εξής: 1)Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 
2)Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 3)Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
4)Πάντειο Πανεπιστήµιο, 5)Τ.Ε.Ι. Αθηνών, 6)Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 7)Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας 8)Πανεπιστήµιο Πατρών, 9)Πανεπιστήµιο Κρήτης και 10)Πανεπιστήµιο Πειραιώς. 
Το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης δεν εντοπίζεται µεταξύ αυτών (∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2).   
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2 TOP 10 Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ERASMUS 2007-2014 (IKY, 2014) 

 

 

1.1.5 ERASMUS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 
Το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης είναι ένα περιφερειακό Πανεπιστήµιο. Εδράζεται 

στην πόλη της Κοµοτηνής, την πρωτεύουσα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης. Ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 1973. Τα πρώτα Τµήµατα που λειτούργησαν κατά το 
ακαδηµαϊκό έτος 1974-1975 ήταν αυτό της Νοµικής στην Κοµοτηνή και των Πολιτικών 
Μηχανικών στην πόλη της Ξάνθης. Το όνοµά του το οφείλει στον Αβδηρίτη φιλόσοφο 
∆ηµόκριτο. Ιδιαιτερότητα του εν λόγω Ιδρύµατος είναι η γεωγραφική διασπορά του. 
Συγκεκριµένα συντίθεται από οκτώ Σχολές και δεκαοκτώ Τµήµατα, τα οποία υφίστανται σε 
τέσσερις πόλεις της Θράκης. Στην Κοµοτηνή βρίσκονται τα επτά από αυτά, τα πέντε στην 
Ξάνθη, τα τέσσερα στην Αλεξανδρούπολη και τα δύο στην Ορεστιάδα (∆ηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο Θράκης, 2014). 

Το Πανεπιστήµιο αυτό στη σφαίρα του Erasmus διαγράφει τη δική του τροχιά. Ξεκίνησε 
να συµµετέχει στο Πρόγραµµα από το 1996. Θα σκιαγραφήσουµε το δικό του προφίλ για τα 
ακαδηµαϊκά έτη από το 2010-2011 έως και το χειµερινό εξάµηνο του 2016 (ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1). Τα 
στοιχεία που συνθέτουν τη συνολική εικόνα έχουν ως εξής: α) κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-
2011 από το σύνολο των 15.657 εγγεγραµµένων ενεργών φοιτητών µετακινήθηκαν στο 
εξωτερικό µε σκοπό την εκπαίδευση στο πλαίσιο του Προγράµµατος Erasmus 80 φοιτητές, β) 
κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 από το σύνολο των 16.006 ενεργών πάντα φοιτητών 
µετακινήθηκαν 101 φοιτητές, γ) κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 από το σύνολο των 16.940 
µετακινήθηκαν 109 φοιτητές, δ) κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 από το σύνολο των 18.218 
µετακινήθηκαν 124 φοιτητές, ε) κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 από το σύνολο των 17.559 
µετακινήθηκαν 116 φοιτητές. Σηµειώνεται πως ως ενεργοί φοιτητές λογίζονται εκείνοι που 
διανύουν τα χρόνια της υποχρεωτικής φοίτησης για τη λήψη πτυχίου (Ν) συν δύο επιπλέον έτη.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 ∆ΠΘ N+2 KAI ERASMUS 2010-2015 ΓΕΝΙΚΟ (∆ΠΘ, 2016) 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ Ν+2 ERASMUS 

2010-2011 15657 80 

2011-2012 16006 101 

2012-2013 16940 109 

2013-2014 18218 124 

2014-2015 17559 116 

 

Επί συνόλου 84.380 ενεργών φοιτητών µετακινήθηκαν 530 για το διάστηµα από το 
2010-2011 έως και το 2014-2015 (ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2, ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3). Τα επτά πιο δραστήρια στον 
τοµέα αυτό Τµήµατα µεταξύ των δεκαοκτώ που διαθέτει συνολικά έχουν ως ακολούθως: 
1)Νοµικής, 2)Ελληνικής Φιλολογίας, 3)Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού Παρευξείνιων 
Χωρών, 4)Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 5)Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, 
6)Οικονοµικών Επιστηµών(πρώην ∆.Ο.Σ.Α.) και 7)Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 ∆ΠΘ Ν+2 2010-2015 (∆ΠΘ, 2016) 

ΤΜΗΜΑ 2010-2015 (Ν+2) 

ΝΟΜΙΚΗ 12411 

ΤΕΦΑΑ 7070 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6381 

ΔΟΣΑ 5871 

ΠΤΔΕ 5742 

ΗΜΜΥ 4923 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 4725 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 4640 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4366 

ΙΑΤΡΙΚΗ 3709 

Γ.Φ.Π. ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 3580 

ΤΕΕΠΗ 3406 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3108 

ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ κ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2968 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2723 

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2379 

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 2376 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1829 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1093 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1080 

ΣΥΝΟΛΟ 84380 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 ∆ΠΘ ERASMUS 2010-2015 (∆ΠΘ, 2016) 

TMHMA 2010-2015 (ERASMUS) 

ΝΟΜΙΚΗ 114 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 85 

Γ.Φ.Π. ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 54 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 

ΤΕΦΑΑ 33 

ΔΟΣΑ 32 

ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ κ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 28 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 23 

ΠΤΔΕ 21 

ΤΕΕΠΗ 21 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 13 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 11 

ΙΑΤΡΙΚΗ 10 

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 10 

ΗΜΜΥ 9 

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 6 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4 

ΣΥΝΟΛΟ 530 

 
Οι τρεις πρώτες χώρες προορισµού της Ένωσης στην προτίµηση των φοιτητών του εν λόγω 
Πανεπιστηµίου για το χρονικό διάστηµα από το 2008-2009 έως και το 2012-2013 είναι αρχικά η 
Ισπανία, στη συνέχεια η Γαλλία και τρίτη η Γερµανία (∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3). 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3 ∆ΠΘ ERASMUS ΑΝΑ ΧΩΡΑ 2008-2013 (∆ΠΘ, 2016) 
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Τα θέµατα Erasmus διεκπεραιώνονται από µόνιµο κι έκτακτο διοικητικό προσωπικό του 
Γραφείου ∆ιεθνών Σχέσεων, που βρίσκεται στην Πρυτανεία του Ιδρύµατος. Επιπλέον για κάθε 
Τµήµα υπάρχει ένας Καθηγητής, που έχει αναλάβει καθήκοντα Συντονιστή Erasmus. Υπάρχει 
και ο Συντονιστής του Ιδρύµατος συνολικά, ο οποίος από κοινού µε τον αντίστοιχο Αναπληρωτή 
Πρύτανη ρυθµίζουν τα ζητήµατα που άπτονται της Κινητικότητας. Αδροµερώς αυτή είναι η 
εικόνα του Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus µε σκοπό την εκπαίδευση στο ∆ηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο Θράκης.  
 

1.2  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Το αντικείµενο της έρευνας είναι η ευρωπαϊκή ενοποίηση µέσα από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραµµα Κινητικότητας Erasmus. Πιο συγκεκριµένα ένας από τους στρατηγικούς στόχους 
του Erasmus είναι η ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας των κρατών – µελών της 
Ένωσης. Κατά πόσο αυτό είναι αντιληπτό από τους ίδιους τους φοιτητές που συµµετείχαν στο 
Πρόγραµµα. Η έρευνα είναι διερευνητική και επικεντρώνεται σε φοιτητές ενός Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος και συγκεκριµένα του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης µέσα 
από προσωπικές συνεντεύξεις. 

Πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί σε σχέση µε το ειδικό βάρος του Προγράµµατος και τις 
κοινωνικοπολιτικές επιρροές του. Αρκετές είναι και οι υποθέσεις που έχουν γίνει µε βάση το 
θεωρητικό αυτό πλαίσιο σε σχέση µε τη δυναµική και τις εγγενείς συνιστώσες του. Το Erasmus 
αριθµεί τριάντα χρόνια ύπαρξης. Επιπλέον σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση «είναι το πιο 
διάσηµο και το µεγαλύτερο πρόγραµµα αµοιβαίας ανταλλαγής στον κόσµο» (European Union, 
2012β). Ωστόσο λίγες είναι οι σε σχέση µε αυτό διεξαχθείσες έρευνες και τα αντίστοιχα 
εµπειρικά δεδοµένα. Είτε αναφορικά µε την αξιολόγηση του Προγράµµατος είτε αναφορικά µε 
τις απόψεις των συµµετεχόντων φοιτητών και για το ίδιο το Erasmus αλλά και για την 
αποτίµηση της εµπειρίας τους αυτής. Για την περίπτωση της Ελλάδας ως εταίρου του 
Προγράµµατος µε τη συµµετοχή Ελλήνων φοιτητών, που µετακινήθηκαν σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν γίνει ελάχιστες έρευνες.  

Ως περίπτωση προς µελέτη επελέγη ένα ελληνικό Πανεπιστήµιο και συγκεκριµένα το 
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. Αποτελεί, κατά την άποψη της γράφουσας, περίπτωση την 
οποία αξίζει να διερευνήσει κανείς για µία σειρά από λόγους. Καταρχήν πρόκειται για ένα 
περιφερειακό Πανεπιστήµιο που εδράζεται στη Θράκη, τη µόνη γεωγραφική Περιφέρεια της 
Ελλάδας όπου υφίσταται, αναγνωρισµένη από τη Συνθήκη της Λοζάνης, Μουσουλµανική 
Μειονότητα. Επιπλέον µε βάση κυβερνητικές πολιτικές της εποχής και στο πλαίσιο 
αντιµετώπισης του δηµογραφικού της προβλήµατος δέχτηκε τον κύριο όγκο προσφύγων 
Ελληνοποντίων µετά την κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης το 1991. Πρόκειται κατά 
συνέπεια για µία πολυπολιτισµική περιοχή µε έντονες αντιθέσεις. ∆εύτερον είναι το µόνο 
ηπειρωτικό Ίδρυµα της χώρας µε το δίκτυο των Τµηµάτων του να εκτείνεται σε τέσσερις πόλεις 
(∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, 2014). Τρίτον στην κατάταξη των ελληνικών ΑΕΙ, ως 
πανεπιστήµια αποστολής φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus µε 
σκοπό την εκπαίδευση για τα ακαδηµαϊκά έτη από 2010 έως και 2015, το υπό µελέτη 
πανεπιστήµιο δεν εµφανίζεται πουθενά (ΙΚΥ, 2014). Συγκεκριµένα για κάθε ακαδηµαϊκό έτος 
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συµπεριλαµβάνεται η κινητικότητα των δέκα πρώτων επί του συνόλου των είκοσι δύο 
πανεπιστήµιων της χώρας. Κατά συνέπεια το ∆ηµοκρίτειο δεν αποτελεί πρότυπο χρήσης. Τα 
παραπάνω συνθέτουν το ιδιαίτερα ενδιαφέρον προφίλ του συγκεκριµένου Ιδρύµατος, ώστε να 
αποτελέσει περίπτωση προς µελέτη.  
 

1.3  ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
Ως στόχος της έρευνας είναι η εξέταση της ανάδειξης ή όχι της ευρωπαϊκής ταυτότητας των 

νέων που συµµετείχαν στο Πρόγραµµα Κινητικότητας Erasmus µε σκοπό την εκπαίδευση στο 
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και µετακινήθηκαν κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2010-2016. Τα 
υπό εξέταση ερωτήµατα είναι τα εξής: 

• Για ποιους λόγους επέλεξαν οι φοιτητές να συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Κινητικότητας 
Erasmus; 

• Ποια ήταν η εµπειρία που αποκόµισαν από όλα τα στάδια του Προγράµµατος 
Κινητικότητας Erasmus µέσα στη Ευρώπη της κρίσης;  

• Είναι εφικτή η ανίχνευση παραγόντων που συµβάλλουν τη δυναµική ανάδειξης της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας των φοιτητών;  

 

1.4  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η παρούσα διπλωµατική εργασία συντίθεται από πέντε κεφάλαια. Τα ακόλουθα: 1) 

Εισαγωγή, 2) Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Θεωρίας, 3) Μεθοδολογία. Στην παρούσα έρευνα 
συνδυάστηκε η χρήση ποιοτικής κυρίως αλλά και ποσοτικής µεθόδου. Πραγµατοποιήθηκαν 
τριάντα ηµιδοµηµένες και σε βάθος συνεντεύξεις µε φοιτητές του υπό εξέταση ιδρύµατος που 
συµµετείχαν στο Πρόγραµµα Κινητικότητας µεταξύ 2010-2016.  4) Ανάλυση Περιεχοµένου 
Συνεντεύξεων και Συζήτηση και 5) Επίλογος. Το κάθε κεφάλαιο αποτελείται από επιµέρους 
υποκεφάλαια για την καλύτερη οργάνωση του υλικού. Η διάταξή τους γίνεται µε τέτοιο τρόπο 
ώστε και να ακολουθεί τη σκέψη της γράφουσας αλλά και να γίνεται αυτή περισσότερο σαφής 
στον αναγνώστη, ως προς τη δοµή της.  

Βιβλιογραφία για τα ευρωπαϊκά θέµατα αποτέλεσαν οι σηµειώσεις από τις παραδόσεις αλλά 
και τα βιβλία του καθηγητή στο συγκεκριµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα, κυρίου Γιώργου 
Βοσκόπουλου (2011, 2009). Με εφαλτήριο αυτά η γράφουσα οδηγήθηκε σε άλλες πηγές στο 
διαδίκτυο που επικεντρώνονται στα ζητήµατα Erasmus. Όπως δελτία τύπου και δηµοσιεύµατα 
της European Commission (2006, 2013α, 2013β, 2013γ, 2015, 2016α, 2016β) αποφάσεις των 
European Parliament και Council (1995), εκδόσεις της European Union (2012α, 2012β, 2016), 
στοιχεία της Eurostat από το Γραφείο Ενηµέρωσης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
(2016), αποφάσεις του Council of the European Communities (1987), µανιφέστα σαν αυτό των 
European Citizens' Initiative (2012), ετήσιες εκθέσεις του ΕSN (2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 
2013α, 2013β, 2014), forum σαν το Cafebabel (European Commission 2013α), πληροφορίες από 
το Europe Direct Xanthi (2014) του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, πλατφόρµες για 
ενηµέρωση και στέγαση φοιτητών Erasmus σαν το Erasmusinn (2015), το Erasmate (2013), το 
FlatClub (2016), το Housing Anywhere (2016). Επιπλέον στοιχεία σε σχέση µε τα τµήµατα, τους 
ενεργούς αλλά και τους µετακινούµενους φοιτητές αντλήθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες του 
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∆ΠΘ (2016). Στοιχεία φοιτητικής κινητικότητας σε εθνικό επίπεδο αναζητήθηκαν από την 
ιστοσελίδα του ΙΚΥ (2014). Ακρογωνιαίος λίθος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης για το υπό 
εξέταση θέµα είναι οι κλασσικοί πια θεωρητικοί του χώρου όπως για παράδειγµα οι: Allport G. 
(1954), Berger P. & Luckman T. (1966), Deutsch K. et al (1968), Amir Y. (1969), Tajfel H. 
(1974), Durkheim E. (1982), Habermas J. (2001). Πιο συγκεκριµένα αναφορικά µε την 
ευρωπαϊκή ενοποίηση και την ευρωπαϊκή ταυτότητα ως πηγές ενδεικτικά αναφέρονται οι: Bruter 
M. (2005, 2008), Kaina V. & Karolewski I. P. (2013), Howarth D. (2016), Buchan N. R et al. 
(2011), Zetterholm S. (1994), Stavrakakis Y. (2016), Checkel J. T. & Katzenstein P. J. (2009), 
Lutz W. et al (2006), Roche M. (2010), Delanty G. & Kumar K. (2006). Σε σχέση µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Erasmus πολιτική η ανάλυση πραγµατοποιήθηκε στηριζόµενη κατά 
κύριο λόγο στους: Keating A. (2009), Gilley B. (2006), Crombez C. (2003), Zweifel T.D. 
(2002), Føllesdal A. & Hix S. (2006), Decker F. (2002), Lord C. & Beetham D. (2001), Down I. 
and Wilson C. (2008), Hooghe L. and Marks G. (2009), Etzioni A. (2007), Green D. (2007), 
Howe P. (1995), Obradovic D. (1996), Puchala D. (1981). Το τελευταίο κοµµάτι της 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναφέρεται στην ευρωπαϊκή ταυτότητα και το Πρόγραµµα 
Κινητικότητας Erasmus. Βιβλιογραφικά στηρίζεται σε αναφορές κλασσικών, στους οποίους ήδη 
έγινε µνεία. Σε ερευνητές που ασχολήθηκαν κατά την πορεία εξέλιξης του φαινοµένου, όπως για 
παράδειγµα οι: Puchala D. (1981), Favell A. (2009), Ros M. et al (2008), Fuchs D. and 
Schlenker A. (2006), King R. & Ruiz-Gelices E. (2003), Buzaianu A. (2006), Fligstein N. (2008, 
2009), Spiering M. (2004), αλλά και σε ερευνητές περισσότερο σύγχρονους σαν τους: Oborune 
K. (2013), Streitwieser B. & Light G. (2011), Findlay A. (2011), Sigalas E. (2006, 2009), Van 
Mol C. (2009, 2011, 2013), Wilson I. (2011), Kuhn T. (2012), Mitchell K. (2012), Psychogyiou 
A. (2015). Κατά την ανάλυση και συζήτηση των αποτελεσµάτων στις πηγές που 
προαναφέρθηκαν έρχονται να προστεθούν κι άλλοι όπως οι: Orr D. & Haaristo H-S. (2013), 
Krzaklewska E. (2013), Murphy-Lejeune E. (2002), Bancks K.A. (2007), Heger F. (2013), 
McLaren L. (2006), Kaelble H. (2009), Lutz W. et al (2006), Petit I. (2007), Mondrasse H. 
(1997), Feyen Β. & Krzaklewska Ε. (2013). Η µεθοδολογία κατά κύριο λόγο βασίζεται στους: 
Ζαφειρόπουλος Κ. (2005), Creswell J.W. (2007), Brewer J. & Hunter A. (1989), Morse J. 
(1991), Duffy M. E. (1987), Lee E. et al (2010), Yin R. (2003), Tetnowski J.A. et al. (2001), 
Stake R.E. (2000), Babbie E. (2011), Seidman I. (2006), Longhurst R. (2010), Saunders M. et al, 
(2009), Rubin H.J. and Rubin I.S. (1995), Oliver D.G. et al (2005), Crabtree, B.F., & Miller, 
W.L. (1992), Maxwell J.A. (2005), Fontana A. & Frey J.H. (2008), Widdowfield R. (2000), 
Baxter J. and Eyles J. (1997), Jensen, J.L., & Rodgers, R. (2001), Flyvbjerg B. (2006) και Falk, 
I. & Guenther, J. (2007). 

Μεταξύ των συµπερασµάτων της παρούσας έρευνας συγκαταλέγεται καταρχήν η 
διαπίστωση πως οι φοιτητές επέλεξαν να µετακινηθούν µε το Πρόγραµµα Erasmus προκειµένου 
να «ανοίξουν» όπως λένε οι ίδιοι. Είτε αυτό σηµαίνει να δοκιµάσουν τα όριά τους, να 
εξασκήσουν τις προσλαµβάνουσές τους, να βελτιώσουν µία ξένη γλώσσα, να ταξιδέψουν, να 
διερευνήσουν πιθανά για ένα µεταπτυχιακό ή µία εργασία, να βελτιώσουν το βιογραφικό τους, 
να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο. Κατά συνέπεια φτάνουν στη συνέχεια να βιώνουν την 
απόλυτη εµπειρία µέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, που δεν είναι άλλο από την Ευρωπαϊκή 
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Ένωση. Επιπλέον οι φοιτητές που µετακινήθηκαν και συµµετείχαν στην έρευνα αυτή όταν 
µιλούν για την Ευρώπη της κρίσης αναφέρονται µόνο στην οικονοµική κρίση. Τέλος όσον 
αφορά το αν και κατά πόσο ενδυναµώνεται η ευρωπαϊκή ταυτότητα των φοιτητών προκύπτει το 
εξής. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που συµµετείχαν στο Πρόγραµµα Κινητικότητας, κι όχι µόνο 
στη συγκεκριµένη έρευνα, αυτοπροσδιορίζονται αλλά και αναγνωρίζονται εντός της ευρωπαϊκής 
φοιτητικής κοινότητας ως «Ερασµίτες» και «Ερασµίτισσες». Έχουν φτιάξει µέσα στο χρόνο 
ισχυρές κοινότητες, όπως αυτή του ESN, που έφτασε να εδράζεται στις Βρυξέλλες ή του forum 
cafebabel. Η ανάδειξη της οικονοµικής κρίσης στη σκέψη των φοιτητών ως την κυρίαρχη 
έκφανση της ευρωπαϊκής κρίσης αλλά και η ανάδυση του «Ερασµίτη» και της «Ερασµίτισσας» 
ως ταυτότητα πλέον είναι οι κυριότερες συνεισφορές της παρούσας εργασίας στον υφιστάµενο 
για το συγκεκριµένο θέµα επιστηµονικό διάλογο.           

Πριν το πέρασµα στο επόµενο κεφάλαιο κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί για λόγους 
συντοµίας το «Πρόγραµµα Κινητικότητας Erasmus+» θα µνηµονεύεται ως «Erasmus». Επιπλέον 
είναι σηµαντικό να επισηµανθεί πως όλη την εργασία διατρέχει ένας νεολογισµός. Πρόκειται για 
τη λέξη «Ερασµίτης» ή «Ερασµίτισσα». Στη γλώσσα των φοιτητών αναφέρεται σε εκείνον ή 
εκείνη που µετακινείται ή µετακινήθηκε µε το Erasmus.  

 

1.5  ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
Στην εισαγωγή αδροµερώς περιγράφεται η Ευρωπαϊκή Ένωση του χτες και του σήµερα. 

Σκιαγραφείται το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Κινητικότητας Erasmus µε σκοπό την εκπαίδευση. Η 
πορεία του κι η µετεξέλιξή του στο χώρο και στο χρόνο. Ακολουθεί µία από τις απόπειρες 
αξιολόγησης του αν και κατά πόσο εκπληρώθηκαν οι στόχοι τους οποίους σχεδιάστηκε να  
επιτελέσει µέσα από το Erasmus Student Network- ∆ίκτυο Φοιτητών Erasmus. Τη συνολική 
εικόνα του Προγράµµατος συµπληρώνουν κάποια αριθµητικά µεγέθη, που αναφέρονται σε 
Ευρώπη κι Ελλάδα. Το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης µε δύο λόγια και το Erasmus 
Πρόγραµµα Κινητικότητας στο συγκεκριµένο Ίδρυµα. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους το 
πως αυτό κινείται σε ένα περιβάλλον σαν του ∆ηµοκρίτειου αποτελεί ενδιαφέρουσα περίπτωση 
και αντικείµενο για µελέτη; Το κεφάλαιο της εισαγωγής ολοκληρώνεται  µε το αντικείµενο, τους 
στόχους και τα ερωτήµατα της παρούσας έρευνας καθώς και κάποια άλλα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της, όπως η δοµή της, η µεθοδολογία, που ακολουθήθηκε, η παράθεση µίας 
ενδεικτικής βιβλιογραφίας και πηγών καθώς και τα συµπεράσµατά της.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ  

 

2.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  
Η Ευρωπαϊκή ταυτότητα υπήρξε σαν ερευνητικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 1990 και στο 5ο Πρόγραµµα για την Έρευνα και την 
Τεχνολογική Ανάπτυξη. Σε µια εποχή κοινωνικο-οικονοµικής κρίσης στην Ευρώπη, και στην 
αυγή του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών 2013, αυτή η αναθεώρηση πολιτικής εξυπηρετεί 
πολλαπλούς σκοπούς. Καταρχήν καταφέρνει να αποτίσει φόρο τιµής στα ερευνητικά 
προγράµµατα που διεξάγονται υπό την αιγίδα των Κοινωνικοοικονοµικών ανθρωπιστικών 
επιστηµών την τελευταία δεκαετία. Επιπλέον καθιστά περισσότερο σαφές το πώς µέσα από 
διαφορετικές διαδικασίες µπορεί να καταστεί δυνατή η ταύτιση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
κατά συνέπεια το έργο ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Και οι δύο αυτοί στόχοι 
παίρνουν µορφή και εξελίσσονται µε την πάροδο του χρόνου καταδεικνύοντας το πώς µπορεί να 
ενισχυθεί η αλληλεγγύη µεταξύ των Ευρωπαίων. Ως εκ τούτου η ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι 
κάτι που έντονα απασχολεί επίσηµα και τα ίδια τα θεσµικά όργανα της Ευρώπης.  

Η Ευρωπαϊκή ταυτότητα κατά πολλούς είναι ένα ζήτηµα συλλογικής ταυτότητας και 
κατά συνέπεια, θεωρητικά, δεν είναι διαφορετικό από το ζήτηµα της εθνικής ταυτότητας. Έτσι, 
αντί να ξεκινάµε µε το επίµαχο ζήτηµα του κατά πόσον µια ευρωπαϊκή ταυτότητα, η οποία 
αντικαθιστά τις εθνικές είναι εφικτή, θα µπορούσαµε να υιοθετήσουµε µια πιο εποικοδοµητική 
προσέγγιση. Να εξετάσουµε την ιδέα της συλλογικής ταυτότητας στο πλαίσιο των µεγάλων 
κοινωνικών και πολιτικών µετασχηµατισµών ανά τα έτη. Όπως προτείνεται από τους Malmborg 
και Strath (2002), η ιδέα µιας ευρωπαϊκής ταυτότητας είναι µια συζήτηση στην οποία οι 
ανταγωνιστικές αξιώσεις έχουν εξαντληθεί αρκετά, και η ιδέα αυτή αποτελεί µέρος πολλών 
εθνικών παραδόσεων. Αντί να αφορά την ταυτότητα της Ευρώπης σε ένα σύνολο αξιών, 
στόχων, εδάφους, λαού, αυτό που σε γενικές γραµµές µπορεί να αποτελέσει το περιεχόµενο της 
Ευρώπης, µπορεί να είναι πιο καρποφόρο αν το δούµε από την άποψη της πολιτιστικής µορφής, 
το κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι µια διαλογική ορθολογισµού. Από αυτή την άποψη, 
υπάρχουν σαφείς οµοιότητες µε τις έννοιες του λόγου της δηµοκρατίας και τι µπορεί να 
ονοµάζεται κοσµοπολίτικη ευρωπαϊκή ταυτότητα (Bruter, 2005). 

Η ταυτότητα είναι ένας ιστορικά αµφισβητούµενος, πολυδιάστατος και κατά πολύ 
καταπονηµένος και τετριµµένος όρος. Αντλώντας από κοινωνιολογικές θεωρίες, επισηµαίνονται 
τέσσερις πτυχές της, που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε οποιαδήποτε συζήτηση της έννοιας. Κατ' 
αρχάς, η ταυτότητα προκύπτει µόνο σε σχέση µε την κοινωνική δράση. Σύµφωνα µε τη θεωρία 
της κοινωνικής ταυτότητας, που αναπτύχθηκε από τον Henri Tajfel (1974) «ως κοινωνική 
ταυτότητα νοείται εκείνο το τµήµα της αυτο-αντίληψης ενός ατόµου που προέρχεται από τη 
γνώση του για τη συµµετοχή του σε µια κοινωνική οµάδα ή οµάδες από κοινού µε την αξία και 
τη συναισθηµατική σηµασία για εκείνη την ένταξη». Επιπλέον ούτε µεµονωµένα πρόσωπα, ούτε 
κοινωνικά κινήµατα ούτε ολόκληρες κοινωνίες αρχίζουν µε µια πλήρως διαµορφωµένη 
ταυτότητα. Αυτές δηµιουργούνται στην πράξη και δεν εκφράζουν µια υποκείµενη συνείδηση ή 
ουσία, αλλά την αυτο-αντίληψη και τον αυτο-προσδιορισµό της κοινωνικής πράξης. ∆εδοµένου 
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ότι αυτό αλλάζει κατά τη διάρκεια του χρόνου, η ταυτότητα εκείνου που πράττει θα αλλάζει 
(Kaina  & Karolewski, 2013). 

∆εύτερον, οι ταυτότητες έχουν µια αφηγηµατική διάσταση. Mπορούν να θεωρηθούν ως 
ιστορίες,  που άνθρωποι λένε για τον εαυτό τους, προκειµένου να δώσουν συνέχεια στην ύπαρξή 
τους. Τέτοιες αφηγήσεις είναι η βάση της µνήµης και εκφράζουν την επιτελεστική και δηµόσια 
πτυχή της. Τρίτον, η ταυτότητα αφορά µια σχέση του εαυτού και των άλλων και αποτελείται από 
συµβολικούς δείκτες. Με αυτή την έννοια, βασίζεται στη διαφορά και εποµένως υφίσταται εντός 
ενός σχεσιακού πλαισίου. Αυτό που είναι σηµαντικό να σηµειωθεί στο επίπεδο αυτό είναι ότι η 
ταυτότητα προϋποθέτει ένα θέµα, δηλαδή, µια κοινωνική πράξη, που µπορεί να λαµβάνει χώρα 
από ένα άτοµο ή µια οµάδα (Delanty, 2013). Τέταρτον, ένα σηµείο που πρέπει να υπάρχει σε 
οποιαδήποτε συζήτηση για αυτήν είναι το τι σε γενικές γραµµές αναφέρεται ως πολλαπλές 
ταυτότητες. Οι συλλογικές ταυτότητες µπορούν να επικαλύπτονται. Όπως συµβαίνει µε τις 
ενωτικές, τις µικτές –  υβριδικές-, ή τις συν-υπάρχουσες. Οι εθνικές, περιφερειακές ή και 
πολιτικές ταυτότητες σχετίζονται µεταξύ τους µε διαφορετικούς τρόπους (Checkel & 
Katzenstein, 2009). 

Στις σύγχρονες κοινωνίες οι συλλογικές, που καλύπτουν ολόκληρη την κοινωνία στο 
σύνολό της, πρέπει να λαµβάνουν τη µορφή κατηγορηµατικών ταυτοτήτων, προκειµένου να 
είναι σε θέση να περιλαµβάνουν την ποικιλόµορφη σύνθεση της κοινωνίας. Είναι αυτό που ο 
κοινωνιολόγος Emile Durkheim (1982) ονόµαζε «συλλογικές αναπαραστάσεις», δηλαδή, οι 
ιδέες που συµβολίζουν την ταυτότητα µιας κοινωνίας. Αυτές οι συλλογικές αναπαραστάσεις 
αναφέρονται σε µια πολύ ευρεία έννοια, σε πολιτιστικά πρότυπα και θα µπορούσαν επίσης να 
ονοµάζονται «φαντασιακά». Έτσι µπορούµε να διακρίνουµε µεταξύ της προσωπικής, της 
συλλογικής και της κοινωνικής ταυτότητας (Howarth, 2016). 

Ως αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης, της πολυπολιτισµικότητας, της παγκόσµιας 
κοινωνίας των πολιτών, των κοσµοπολίτικων πολιτικών και των πολιτιστικών ρευµάτων, οι 
κοινωνίες γίνονται όλο και πιο πολλές, µε όλο και λιγότερο διακριτά σύνολα αγκυροβοληµένα 
σε εδαφικά έθνη-κράτη. Το αποτέλεσµα αυτών των µεγάλων αλλαγών στον πολιτισµό και την 
πολιτική είναι ότι οι εθνικές ταυτότητες αλλάζουν. Γίνονται όλο και πιο αποκεντρωµένες, 
ρευστές στην ευαισθητοποίησή τους, στα όριά τους, όλο και πιο µικτές. Ο ευρωπαϊκός χώρος 
έχει αυξηθεί σε βαθµό που δεν είναι πλέον δυνατόν να πούµε τι είναι εθνικό και τι είναι 
ευρωπαϊκό. Στην Ευρώπη σήµερα, δεν υπάρχει καµία εθνική ταυτότητα που να υφίσταται στο 
επίπεδο µιας απλής συλλογικής. ∆ηλαδή µιας ταυτότητας που να συνδέεται µε µια ιδιαίτερη 
κοινωνική οµάδα. Οι εθνικές µετασχηµατίζονται όλο και περισσότερο σε κοινωνικές 
ταυτότητες, που µε την ευρεία έννοια θεωρούνται πια ως πολιτιστικές οµάδες. Στις µετα-
φιλελεύθερες ευρωπαϊκές κοινωνίες, το έθνος έχει γίνει µια κατηγορία που ανήκει σε διάφορες 
κοινωνικές οµάδες. Η αυτο-αντίληψη των πολιτισµικά µικτών ευρωπαϊκών κοινωνιών είναι 
αναπόφευκτό να εκληφθεί ως µετα-εθνικές µορφές συνείδησης (Buchan et al, 2011). 

Υπό αυτό το πρίσµα, δεν υπάρχει ένταση µεταξύ εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας. Οι 
εθνικές δεν είναι κλειστές για τις κοσµοπολίτικες επιρροές. Ούτε βασίζονται εξ ολοκλήρου σε 
µη διαπραγµατεύσιµα πολιτιστικά πρότυπα. Η σχετικοποίηση των πολιτιστικών αξιών στην 
ύστερη νεωτερικότητα έχει οδηγήσει σε µεγαλύτερο αυτο-έλεγχο την εθνική ταυτότητα. Αυτή 
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πλέον έχει κωδικοποιηθεί αποκλειστικά από πολιτικές ελίτ ή είναι αντανακλαστική της 
πολιτιστικής µορφής του έθνους-κράτους. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες εθνικές, που δεν 
περιέχουν κρίσιµες, αντανακλαστικές και κοσµοπολίτικες µορφές αυτο-αντίληψης. Η ιδέα µιας 
ηθικά ανώτερης ευρωπαϊκής ταυτότητας, που υπερβαίνει κατά κάποιο τρόπο την εθνική λογικά 
θα πρέπει µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο να απορριφθεί (Zetterholm, 1994). Όλες οι εθνικές 
ταυτότητες στην Ευρώπη, σε ένα διαφορετικό η καθεµιά βαθµό, περιέχουν στοιχεία της 
ευρωπαϊκής. Κι αυτή η ευρωπαϊκή ταυτότητα δεν είναι µια ταυτότητα που υπάρχει πέρα κι έξω 
από τις εθνικές. Για παράδειγµα, οι µεγάλες εκφράσεις της γερµανικής εθνικής ταυτότητας 
σήµερα περιέχουν µια ισχυρή αίσθηση της ευρωπαϊκής Γερµανίας. Κατά συνέπεια η 
συγκεκριµένη  εθνική ταυτότητα µε την ευρωπαϊκή δεν υφίστανται σε µια σχέση έντασης, αλλά 
συνυπάρχουν µε µια συµπληρωµατικότητα. Αυτή είναι επίσης η εικόνα και µε την γαλλική, την 
ελληνική, την φινλανδική εθνική ταυτότητα, καθώς και µε άλλες. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
αλληλοσυµπληρωµατικότητας το έθνος συµµετέχει ήδη µε µια µετα-εθνική έκφανση. Προς 
επίρρωση των προαναφερθέντων αρκεί να επισηµανθεί η πολύ γνωστή διατριβή του Alan 
Milward (1992), που διατείνεται ότι το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήταν ένα έργο 
αντίστοιχο µε αυτό της ολοκλήρωσης έθνους-κράτους. 

Εν ολίγοις, το ζήτηµα της εθνικής και της ευρωπαϊκής ταυτότητας είναι σε µεγάλο βαθµό 
ένα θέµα για το πώς την ορίζουµε σε πρώτη φάση. Αυτή θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µια 
διαδικασία ή µια αναπτυξιακή λογική και όχι ως µια σταθερή και αµετάβλητη κατάσταση. Τόσο 
η ευρωπαϊκή ταυτότητα όσο και η εθνική µπλέκονται µεταξύ τους σε σηµείο που να 
αντικατοπτρίζουν από κοινού ορισµένες από τις σηµαντικότερες αλλαγές στην κουλτούρα και 
την ταυτότητα, που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια. Η πιο σηµαντική από αυτές τις 
αλλαγές είναι η µετάβαση από ουσιαστικές σε ρευστές ταυτότητες (Stavrakakis, 2016). 

Η έννοια της ευρωπαϊκής ταυτότητας µπορεί να περιλαµβάνει πολλές διαστάσεις. Όπως 
προκύπτει από τα παραπάνω, µπορούµε για παράδειγµα να µιλάµε για ευρωπαϊκή ταυτότητα σε 
προσωπικό επίπεδο. Σε αυτή την περίπτωση, είναι θέµα των φυσικών προσώπων αν και κατά 
πόσο ταυτίζονται µε τον ευρωπαϊκό πολιτισµό ή την πολιτική. Ωστόσο κοινωνιολογικά 
ενδιαφέρον µπορεί να έχει το εξής ο πολλαπλασιασµός των κοινοτικοποιηµένων προσωπικών 
ταυτοτήτων δεν παράγει απαραίτητα µια ευρωπαϊκή συλλογική ταυτότητα ως τέτοια. Η 
συνείδηση του ότι είναι κανείς Ευρωπαίος χαρακτηρίζει τις ταυτότητες πολλών ατόµων, και ο 
αυξανόµενος εξευρωπαϊσµός των κοινωνικών σχέσεων έχει αναπόδραστα αυξήσει και την 
έκταση των προσωπικών ευρωπαϊκών ταυτοτήτων. Αλλά αυτό δεν ισοδυναµεί απαραίτητα µε 
την ύπαρξη µιας ευρωπαϊκής συλλογικής ταυτότητας, αν και θα µπορούσε να οδηγήσει απλά σε 
πιο κοσµοπολίτικες ταυτότητες µεταξύ των Ευρωπαίων. Όπως σηµειώθηκε και παραπάνω, µια 
συλλογική ταυτότητα δεν απορρέει από πολυάριθµες προσωπικές, αλλά από µια χαρακτηριστική 
κοινωνική οµάδα ή θεσµικό πλαίσιο, που εγείρει µια συλλογική ταυτότητα. Για να υπάρξει µια 
τέτοια, πρέπει να υφίσταται ήδη και ένα µέσο έκφρασης ως σύµβολο ρητής συλλογικής 
αυτογνωσίας (Checkel & Katzenstein, 2009). 

∆εν υπάρχουν πολλά παραδείγµατα συλλογικής ευρωπαϊκής ταυτότητας, παρά τις 
προσπάθειες πολλών ευρωπαϊστών να δηµιουργήσουν µία. Η ∆ιακήρυξη για την Ευρωπαϊκή 
Ταυτότητα του 1973, η οποία υπεγράφη στην Κοπεγχάγη από εννέα κράτη µέλη της τότε 
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Ευρωπαϊκής Κοινότητας προσπάθησε να αρθρώσει µια ευρωπαϊκή ταυτότητα, που να βασίζεται 
σε ένα «κοινό ευρωπαϊκό πολιτισµό», µια «κοινή κληρονοµιά» και «συγκλίνουσες» 
συµπεριφορές και τρόπους ζωής. Η δήλωση τόνισε έντονα την έννοια της «ταυτότητας» (µε 
κεφαλαίο «Τ»). Ως επίσηµη Ταυτότητα- «Η Ευρωπαϊκή Ταυτότητα» -για να καθορίζει την 
πολιτική δοµή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις σχέσεις της µε τον έξω κόσµο (Lutz et al, 
2006). 

Σε αυτή και σε άλλες προσπάθειες για τη δηµιουργία µιας επίσηµης συλλογικής 
ταυτότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή εξυπηρετεί µια νοµιµοποιητική λειτουργία 
ευρωπαϊκής συλλογικής ταυτότητας. Με αυτή την έννοια έχει γίνει σαφώς πιο έντονη τα 
τελευταία χρόνια, µε τον πολλαπλασιασµό των συµβόλων της ευρωπαϊκότητας, µια αναδυόµενη 
πολιτιστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νόµισµα του ευρώ, και τις επιστηµονικές και 
εκπαιδευτικές πολιτικές, που στοχεύουν στην ενίσχυση µιας κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης. 
Παρά την απουσία µιας κοινής γλώσσας, οι εξελίξεις αυτές δε διαφέρουν ουσιαστικά από 
αντίστοιχες προσπάθειες εθνικών ελίτ για να δηµιουργήσουν εθνικές ταυτότητες, αλλά είναι 
µάλλον πιο ρευστές. Αν µια διευρυµένη Ένωση είναι σε θέση να αρθρώσει τελικά µια 
συλλογική ταυτότητα, είναι µάλλον αµφίβολο το αν και κατά πόσο µπορεί να συγκριθεί µε µια 
εθνική ταυτότητα (Roche, 2010). 

Λαµβάνοντας την τρίτη έννοια αυτής, που συζητήθηκε προηγουµένως, την κοινωνική, η 
Ευρωπαϊκή ταυτότητα µπορεί να προβληθεί υπό ένα διαφορετικό πρίσµα. Εκτός από την 
προφανή προσπάθεια των Βρυξελλών να κατασκευάσουν µια ευρωπαϊκή συλλογική ταυτότητα 
και την εµπειρική πραγµατικότητα της αύξησης του αριθµού των προσωπικών ευρωπαϊκών 
ταυτοτήτων, µπορούµε να µιλάµε για µια ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτιστική ταυτότητα. Αυτή η 
διαφοροποιείται από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
ευρωπαϊκή ταυτότητα δεν αναγράφεται µε κεφαλαίο «Τ». Συγκεκριµένα δεν πρόκειται για µία 
ταυτότητα, αλλά ταυτότητες στον πληθυντικό, όπως οι εθνικές, περιφερειακές, πολιτικές, 
πολιτισµικές κ.λ.π., που ορίζονται από έναν προσανατολισµό προς µια ευρεία πολιτισµική 
αντίληψη της Ευρώπης. Εδώ, η ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι µια γενικευµένη έκφανση αυτο-
αντίληψης µέσω της οποίας οµάδες, κινήσεις, ολόκληρες κοινωνίες καθορίζουν τη σχέση τους 
µε τους άλλους (Delanty & Kumar, 2006).  
 

2.2  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ERASMUS ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
Το Πρόγραµµα Κινητικότητας Erasmus για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί ένα 

εργαλείο άσκησης πολιτικής. Στην πορεία του χρόνου από τη σύστασή του ως πρόγραµµα 
εξυπηρέτησε πολλούς και διαφορετικούς σκοπούς. Από την αρχή ακόµη εκείνοι που χαράσσουν 
πολιτικές για λογαριασµό της Ένωσης ως δοµή αντιλήφθηκαν τη δυναµική της εκπαίδευσης ως 
µέσο ενίσχυσης των δεσµών µεταξύ των θεσµικών οργάνων της και των ευρωπαίων πολιτών 
(Keating, 2009). Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να επιτευχθεί µε τη δηµιουργία µιας κοινής 
ευρωπαϊκής ταυτότητας εντός των κόλπων των ευρωπαίων πολιτών και σε επίπεδο 
εκπαιδευτικής πολιτικής, µε απώτερο στόχο την ενίσχυση της νοµιµοποίησης προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.   
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Ως νοµιµοποίηση νοείται το δικαίωµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκεί πολιτική 
εξουσία (Gilley, 2006). Είναι απαραίτητη στο πλαίσιο µιας µακρόχρονης βιωσιµότητας και 
σταθερότητας κάθε πολιτείας και κατά συνέπεια και της Ένωσης (Beetham, 1991). Ως και τις 
µέρες µας αυτή εξακολουθεί να αντλεί νοµιµοποίηση από τα κράτη- µέλη της. Πρόκειται για µια 
έµµεση νοµιµοποίηση από τους πολίτες των κρατών- µελών. Οι πολίτες αυτοί εκλέγουν µέσω 
δηµοκρατικών διαδικασιών τις εθνικές κυβερνήσεις τους. Με τη σειρά τους κατόπιν τα κράτη- 
µέλη παραχωρούν στην Ένωση την εντολή για άσκηση εξουσίας αλλά µε έναν ηµιαυτόνοµο 
τρόπο. Οι απόψεις της επιστηµονικής κοινότητας, για το αν και κατά πόσο αυτή η έµµεση 
νοµιµοποίηση είναι επαρκής, δεν είναι όλες συντονισµένες στο ίδιο µήκος κύµατος. Κάποιοι 
υποστηρίζουν πως µια τέτοια µορφή νοµιµοποίησης είναι αρκετή για τους σκοπούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Crombez, 2003; Zweifel, 2002). Η πλειοψηφία ωστόσο των ερευνητών 
την κρίνει ως ανεπαρκή µε τη συγκεκριµένη έκφανσή της (Føllesdal & Hix, 2006; Decker, 2002; 
Habermas 2001; Lord & Beetham, 2001). Επίσης η έννοια της «ανεκτικής συναίνεσης», του 
“permissive consensus”, απέναντι στο έργο που επιτελεί η Ένωση, συµπληρώνει το κάδρο του 
ελλείµµατος δηµοκρατίας, καθώς αναφέρεται στην σταθερά καθοδική τάση της συµµετοχής των 
Ευρωπαίων πολιτών στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι σύγχρονοι µελετητές 
έχουν φτάσει να µιλούν για «περιοριστική διχογνωµία», “constraining dissensus”, που αναδύεται 
από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Down and Wilson, 2008; Hooghe and  Marks, 
2009). ∆εν είναι λίγοι οι ακαδηµαϊκοί που συσχετίζουν άµεσα το έλλειµµα νοµιµοποίησης µε 
την έλλειψη µιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και αλληλεγγύης (Etzioni, 2007; Green, 2007; 
Decker, 2002; Howe, 1995). Για παράδειγµα κάθε εθνικό κράτος µοιράζεται έναν κοινό µύθο µε 
τους πολίτες του σε σχέση µε την κοινή καταγωγή τους (Obradovic, 1996). Κατά συνέπεια είναι 
πολύ πιο απλό για ένα εθνικό κράτος να εµπνεύσει στους πολίτες του την αίσθηση ότι ανήκουν 
σε µια πολιτεία (Beetham & Lord, 1998).  

Από τα προαναφερθέντα εύκολα καταλήγει κανείς στο συµπέρασµα ότι το να 
συσπειρώσει τους πολίτες της η Ένωση σε µια περίοδο κρίσης αποτελεί ένα εγχείρηµα 
εξαιρετικά δύσκολο. Πράγµα που µάλλον σηµαίνει ότι οι αυτοί έχουν µεγαλύτερο δέσιµο µε την 
εθνική παρά µε την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα, όπως άλλωστε προκύπτει και από έρευνες του 
Ευρωβαρόµετρου που διεξήχθησαν µεταξύ του 1992 και του 2006 (European Commission, 
2015). Σύµφωνα µε την Ιδρυτική Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για το Erasmus στα 
1987, οι επίσηµοι στόχοι του έχουν ως εξής:     
(i) Να πετύχει µια σηµαντική αύξηση του αριθµού των φοιτητών…. που θα περάσουν µια 

ολοκληρωµένη περίοδο σπουδών σε ένα άλλο Κράτος- Μέλος, ώστε η Κοινότητα να 
µπορεί να βασιστεί σε µια δεξαµενή ανθρώπινου δυναµικού που από πρώτο χέρι διαθέτει 
την εµπειρία των οικονοµικών και κοινωνικών πτυχών των άλλων Κρατών- Μελών…. 

(iv) Να ενδυναµώσει την αλληλεπίδραση µεταξύ των πολιτών διαφορετικών Κρατών- Μελών 
µε σκοπό την εδραίωση της έννοιας, της Ευρώπης των πολιτών  

(v) Να διασφαλίσει τις εξελίξεις µιας οµάδας αποφοίτων µε άµεση εµπειρία ενδο-Κοινοτικής 
συνεργασίας, δηµιουργώντας έτσι τη βάση πάνω στην οποία εντατικοποιείται η 
συνεργασία σε οικονοµικούς και κοινωνικούς τοµείς, που να µπορεί να αναπτυχθεί 
αντίστοιχα και σε ένα Κοινοτικό επίπεδο (Council of the European Communities, 1987).  
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Όπως προκύπτει από τα προηγούµενα το Erasmus από το ξεκίνηµα της λειτουργίας του ως 
Πρόγραµµα έως και σήµερα εξυπηρετεί παράλληλα περισσότερους από έναν σκοπούς.  

Εκτός από την ενδυνάµωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, σχεδιάστηκε να λειτουργήσει 
καταλυτικά και στον τοµέα της οικονοµίας προάγοντας την ανταγωνιστική απασχόληση. 
Επιπλέον αναπόδραστα από τη στιγµή που φέρνει σε επαφή για µεγάλη χρονική περίοδο 
φοιτητές από διαφορετικές χώρες της Ένωσης, τους δίνει τη δυνατότητα να εξοικειωθούν µε 
διαφορετικές κουλτούρες και γλώσσες καθώς και να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξειδικευµένη 
γνώση, που ίσως δε διαθέτουν στα πανεπιστήµια προέλευσης των χωρών από τις οποίες 
προέρχονται. Και γιατί όχι να λειτουργήσουν ως σύµβολο ευρωπαϊκής συνεργασίας µέσα από 
διαδικασίες που δεν ταυτίζονται απόλυτα κι αποκλειστικά µε την τυπική εκπαίδευση.  

Στο τρέχον πολυδιάστατο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό σκηνικό δεν είναι 
ιδιαίτερα απλό να επιλέξει κανείς µεταξύ µιας τυποποιηµένης πανευρωπαϊκής εκπαίδευσης και 
των µεθόδων που χρησιµοποιούν οι εθνικές ελίτ για την εδραίωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. 
Ωστόσο αν ανατρέξουµε στη θεωρία της διεθνούς ολοκλήρωσης (Deutsch et al, 1968), θα 
διαπιστώσουµε πως πρόκειται για µια δυναµική διαδικασία, η οποία βασίζεται κατά πολύ στις 
διεθνείς συναλλαγές. Μεταξύ αυτών και η κινητικότητα, η ροή φοιτητών. Μέσα από µια τέτοια 
πορεία πολλά είναι τα δίκτυα επικοινωνίας µεταξύ θεσµών και πολιτών που παίρνουν µορφή 
(Puchala, 1981). Έτσι και µε κάποια έκφανση αυθορµητισµού θα µπορούσε η ευρωπαϊκή 
ταυτότητα να αναδυθεί µε έναν γόνιµο και λιγότερο προκλητικό τρόπο από τη βάση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.     
 

2.3  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS  
Το Πρόγραµµα Κινητικότητας Erasmus είναι ένα από τα σύµβολα δόµησης της 

Ευρωπαϊκής ταυτότητας (Oborune, 2013). Οι αντιλήψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον 
πολίτη ως έννοια ενσωµατώνονται στη διαδικασία της Μπολόνια. Σύµφωνα µε το Σχέδιο 
∆ράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την κινητικότητα των φοιτητών ναυαρχίδα του 
εγχειρήµατος είναι το Πρόγραµµα Erasmus (Streitwieser and Light, 2011). Μια δέσµη 
σηµαντικών θεωριών, εκτός από τους ισχυρισµούς της Επιτροπής για την δυναµική του πολίτη, 
θεωρούν αυτονόητο οι φοιτητές, που µετακινούνται µε το Πρόγραµµα Erasmus, να µοιράζονται 
µια αίσθηση κοινότητας και να αναπτύσσουν µια κοινή ταυτότητα ευρωπαϊκή. Οι ίδιες οι 
διεθνείς συναλλαγές, που δρουν καθοριστικά στη µορφοποίηση της διεθνούς ολοκλήρωσης, 
δηµιουργούν παράλληλα πολλαπλά δίκτυα επικοινωνίας µεταξύ ατόµων και θεσµών. Μέσα από 
αυτήν την αλληλόδραση πραγµατοποιείται µια µετάβαση από την αυτό- αντίληψη στο αίσθηµα 
του εµείς, στο “we-felling”, στην αντίληψη της οµάδας (Puchala,1981; Deutsch et al., 1968).  

Πρόκειται για θεωρίες που επισηµαίνουν πόσο σηµαντική είναι για το σχηµατισµό 
ταυτότητας η διεθνική και την ίδια στιγµή εντός της οµάδας επαφή. Όπως η θεωρία κοινωνικής 
επικοινωνίας (Deutsch et al., 1968), το µοντέλο της κοινής εντός της οµάδας ταυτότητας 
(Gaertner and Dovidio, 2012), καθώς και η υπόθεση επαφής της κοινωνικής ψυχολογίας 
(Hewstone and Brown, 1986; Amir, 1969). Ένα µικρό κοµµάτι της πίτας των ευρωπαϊκών 
µεταναστευτικών ροών κι ένα ακόµη µικρότερο αυτής των διεθνών µεταναστευτικών ροών 
διεκδικεί µια καινούργια οµάδα ευρωπαίων µεταναστών, η γενιά των φοιτητών Erasmus. Η 
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γενιά αυτή αποτελεί ξεχωριστό οικονοµικό κεφάλαιο στη διεθνή οικονοµία της γνώσης (Findlay, 
2011). Οι διεθνείς αυτοί συµµετέχοντες συνθέτουν ένα ιδανικό πεδίο για να ανιχνεύσει κανείς, 
υπό το πρίσµα της ζύµωσης φοιτητών µε διαφορετική καταγωγή και καταβολές, τη διαδικασία 
σχηµατισµού της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Σε κοινωνιολογικές µελέτες που έχουν εκπονηθεί οι 
φοιτητές Erasmus ως οµάδα έχουν την τάση να αποδέχονται πιο εύκολα την ευρωπαϊκή 
ταυτότητα (Favell, 2009). Αρκετοί είναι οι συγγραφείς που κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι 
στους κόλπους των Ερασµιτών φοιτητών κυρίαρχη αναδεικνύεται η εθνική ταυτότητα. 
Ακολουθεί ο συγκερασµός της εθνικής µε την ευρωπαϊκή ταυτότητα (Ros et al., 2008).  Με 
βρίσκει σύµφωνη η άποψη του Sigalas (2009) ότι θεωρητικά όσο περισσότεροι άνθρωποι 
διασχίζουν τα σύνορα µε σκοπό τις σπουδές, την εργασία, τη διαµονή ή και λιγότερο τον 
τουρισµό τόσο καλύτερες είναι και οι προοπτικές για την ευρωπαϊκή ταυτότητα. ∆ιότι οι επαφές 
σε διαπολιτισµικό επίπεδο βοηθούν το άτοµο να ξεπεράσει εθνικά στερεότυπα και 
προκαταλήψεις.  

Τα θεωρητικά αυτά σχήµατα επηρέασαν τη σκέψη σύγχρονων επιστηµόνων. Αυτοί 
ισχυρίστηκαν ότι η παραµονή φοιτητών σε µια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω του 
Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus ενισχύει την ευρωπαϊκή ταυτότητά τους και προάγει την 
αυτο- αντίληψή τους ως ευρωπαίων πολιτών. Μέσα από τη διαδικασία αυτή εξελίσσεται και η 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (Bruter, 2005; Green, 2007). Σε σχέση µε την υπόθεση επαφής εντός 
της οµάδας της κοινωνικής ψυχολογίας, αυτή βρίσκει εφαρµογή στην περίπτωση της 
κινητικότητας των ευρωπαίων φοιτητών περισσότερο, παρά της κινητικότητας µε σκοπό για 
παράδειγµα την εργασία. Αυτό συµβαίνει γιατί οι φοιτητές αισθάνονται ότι είναι ισότιµοι, όσον 
αφορά το προφίλ τους, µε αυτό των υπόλοιπων φοιτητών στη χώρα και στο πανεπιστήµιο 
υποδοχής (Deutsch et al., 1968). Από την άλλη κάποιοι ισχυρίζονται πως προαπαιτούµενο για 
την επιπλέον ανάδειξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας αποτελεί η ύπαρξη µιας ισχυρότερης 
πολιτικής ολοκλήρωσης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Fuchs and Schlenker, 2006). 

Στο ίδιο πάντα κάδρο υπάρχουν ερευνητές που εµπνεύστηκαν από το θέµα ευρωπαϊκή 
ταυτότητα και φοιτητές Erasmus. Σχεδίασαν και πραγµατοποίησαν σχετικές έρευνες και 
διατύπωσαν συµπεράσµατα, που ανέκυψαν από τα εµπειρικά δεδοµένα τα οποία συγκέντρωσαν. 
Κάποιοι ανίχνευσαν µια τάση των φοιτητών Erasmus να αυτοπροσδιορίζονται ως Ευρωπαίοι 
(King & Ruiz-Gelices, 2003). Ορισµένοι διατύπωσαν τον προβληµατισµό αν τελικά µια 
πολιτική, όπως το Erasmus, µπορεί να διαµορφώσει µια ταυτότητα ευρωπαϊκή (Van Mol, 2011). 
Αρκετοί κατέληξαν στο ότι οι φοιτητές, που επιλέγουν να µετακινηθούν µε αυτό το Πρόγραµµα 
Κινητικότητας είναι πιθανά αυτοί που ήδη έχουν τουλάχιστον την αίσθηση µιας κοινής 
ευρωπαϊκής ταυτότητας (Wilson, 2011; Kuhn 2012). Επιπλέον υπάρχει και η άποψη ότι δεν 
είναι και ιδιαίτερα θεµιτή η προοπτική του Προγράµµατος Erasmus να διαµορφώσει µια 
συλλογική ευρωπαϊκή ταυτότητα. Καθώς, κατά την άποψή τους, δεν αποτελεί σε καµία 
περίπτωση κήρυγµα για µετατροπή – “preaching to the converted” του πολίτη ενός Κράτους- 
Μέλους σε Ευρωπαίο πολίτη. Κι αυτό γιατί θεωρούν ότι η κινητικότητα δεν έχει απαραίτητα 
κάποια επίδραση στους φοιτητές που µετακινούνται (Kuhn, 2012).    

Μια αδυναµία που εντοπίζεται στην επιστηµονική παραγωγή σε σχέση µε το υπό 
εξέταση θέµα είναι ότι κάποιοι µελετητές συνδέουν την Ευρώπη µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
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πράγµα που επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο ορίζουν τη λέξη «Ευρωπαϊκός» (Valentini, 2005). 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι όπως προέκυψε από την έρευνα του Van Mol (2009) οι φοιτητές οι 
οποίοι συµµετείχαν στο πρόγραµµα Erasmus αναφέρονταν σε µια πολιτιστική ευρωπαϊκή 
ταυτότητα. Ενώ οι φοιτητές που δε συµµετείχαν στο πρόγραµµα αυτό αναφέρονταν σε µια 
πολιτική ευρωπαϊκή ταυτότητα. Σύµφωνα µε µια άλλη άποψη η µόνη κοινή ευρωπαϊκή 
ταυτότητα που υφίσταται είναι η πολιτιστική (Buzaianu, 2006).       

Αν και το φαινόµενο Erasmus είναι γνωστό και προβεβληµένο, η σχετική µε αυτό 
εµπειρική έρευνα εξακολουθεί να παραµένει περιορισµένη. Κατά την αναζήτηση που 
πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης σε σχέση πάντα µε το υπό 
εξέταση θέµα, το συσχετισµό της µετακίνησης φοιτητών στο πλαίσιο του Erasmus µε την 
ευρωπαϊκή ταυτότητα και κατά συνέπεια την ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανιχνεύθηκαν έρευνες µε 
εµπειρικά δεδοµένα. Η καθεµιά από αυτές έχει τους δικούς της περιορισµούς. 

Ο Fligstein (2008), χρησιµοποιεί κάποιες µεταβλητές, όπως η γνώση ξένων γλωσσών και 
τα ταξίδια για να ανιχνεύσει την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Κατά τη γνώµη του Van Mol (2013) η 
θετική φόρτιση των µεταβλητών αυτών δε συνεπάγεται απαραίτητα το θετικό συσχετισµό της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας και των φοιτητών Erasmus. Επιπρόσθετα οι επιστηµονικές έρευνες των 
Wilson (2011), King & Ruiz-Gelices (2003) και Sigalas (2009) χρησιµοποιούν και ποιοτική 
έρευνα από κοινού µε ποσοτικά δεδοµένα κι έτσι έχουν τη δυνατότητα να µελετήσουν σε βάθος 
ένα πολύπλοκο ζήτηµα, όπως είναι η ευρωπαϊκή ταυτότητα. Με τον τρόπο αυτό καθίστανται 
εννοιολογικά γόνιµες και συµβάλλουν µε τρόπο ουσιαστικό στην επιστηµονική συζήτηση για το 
θέµα αυτό. Όµως διεξάγονται στο Ηνωµένο Βασίλειο, που αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση, 
καθώς γεωγραφικά δεν είναι κοµµάτι της ηπειρωτικής Ευρώπης και οι αντιλήψεις των πολιτών 
του για την Ένωση δεν ακολουθούν τον κανόνα (Spiering, 2004). Υπό αυτήν την έννοια τα 
συµπεράσµατά τους δεν είναι γενικεύσιµα.  

Η έρευνα του Mitchell (2012) διεξήχθη διαδικτυακά για ένα µόνο ακαδηµαϊκό έτος, 
2010-2011, και απευθύνθηκε σε φοιτητές Erasmus των πέντε χωρών, που αποστέλλουν αλλά και 
δέχονται τους περισσότερους στο πλαίσιο του Προγράµµατος. Πρόκειται για τις Γαλλία, 
Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωµένο Βασίλειο. Η προβληµατική του Προγράµµατος όµως 
είναι οι χώρες µε τη µικρότερη συµµετοχή σε αυτό. Κατά συνέπεια και εκείνες έχουν 
µεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Πέρα από αυτό η συγκέντρωση µόνο ποσοτικών δεδοµένων 
από τη συµµετοχή φοιτητών ενός ακαδηµαϊκού έτους θεωρώ πως είναι µία παράµετρος αρκετά 
περιοριστική, ως προς τη γενίκευση των συµπερασµάτων στα οποία καταλήγει. Η Psychogyiou 
(2015) από την άλλη ασχολείται µε Έλληνες φοιτητές. Συλλέγει και βασίζεται µόνο σε ποσοτικά 
δεδοµένα. Επίσης όπως και η ίδια επισηµαίνει δε χρησιµοποίησε τυχαία δειγµατοληψία και τα 
συµπεράσµατά της δε µπορούν να είναι γενικεύσιµα. Η Oborune (2013) χρησιµοποιεί µόνο 
ποσοτικές µεθόδους στην έρευνά της. Ωστόσο βρίσκω εξαιρετικού ενδιαφέροντος το εξής 
συµπέρασµα της µελέτης της. Αναφέρει λοιπόν πως η επαρκής γνώση µια ξένης γλώσσας, η 
εξοικείωση µε ένα πολυπολιτισµικό περιβάλλον, καθώς και µία ήδη αποκτηθείσα εµπειρία 
διεθνούς ανταλλαγής φοιτητών θα µπορούσαν δυνητικά να αποτελέσουν τροχοπέδη για έναν µη 
µετακινούµενο φοιτητή, ώστε να αποφασίσει να συµµετάσχει στο Πρόγραµµα. Την ίδια στιγµή 
όµως υπαγορεύει και µία προϋπόθεση για την υιοθέτηση µίας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. 
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Όσες από τις προαναφερθείσες µελέτες χρησιµοποίησαν και ποιοτικές µεθόδους ήταν για 
να ανιχνεύσουν την κατάσταση στο Ηνωµένο Βασίλειο. Στις υπόλοιπες τα εµπειρικά τους 
δεδοµένα ήταν µόνο ποσοτικά. Μία από αυτές απευθύνθηκε σε Έλληνες φοιτητές. Οι 
παράµετροι που συνθέτουν το πλαίσιο στο οποίο εξελίσσεται η εµπειρία Erasmus είναι 
παρόµοιες. Η γλώσσα, τα κοινωνικά δίκτυα, η πολυπολιτισµικότητα, η συνύπαρξη που επιβάλει 
η καθηµερινότητα. Οι ταυτότητες ατοµικές, συλλογικές, εθνικές µε ζητούµενο την κοινή 
ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αυτή είτε είναι πολιτική είτε πολιτισµική. Στην Ελλάδα ο επιστηµονικός 
διάλογος είναι φτωχός. Η περαιτέρω διερεύνηση των επιρροών του Erasmus κατά την άποψη 
των Ελλήνων συµµετεχόντων στο Πρόγραµµα είναι πολλά υποσχόµενη.   
 

2.4  ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
Το κεφάλαιο που προηγήθηκε αφορά στη βιβλιογραφική ανασκόπηση της θεωριών αλλά 

και εµπειρικών ευρηµάτων διαφόρων ερευνών που εκπονήθηκαν σε σχέση: 1) την ευρωπαϊκή 
ταυτότητα και τις εκφάνσεις της καθώς και το πως αυτή συσχετίζεται µε την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση και κατ’ επέκταση µε την ευρωπαϊκή ενοποίηση, 2) το ποιους σκοπούς 
σχεδιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπηρετήσει το Πρόγραµµα Κινητικότητας Φοιτητών 
Erasmus, ως εργαλείο άσκησης πολιτικής. Ποια είναι η συζήτηση που υπάρχει γύρω από αυτή 
τη θεµατική και 3) το αν και κατά πόσο προκύπτει ότι το Πρόγραµµα Erasmus επηρεάζει ή 
συνθέτει µια Ταυτότητα Ευρωπαϊκή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

3.1 Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 
Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και στη βάση του εννοιολογικού της πλαισίου 

χρησιµοποιούνται φιλοσοφικές υποθέσεις. Αυτές παρέχουν µια σειρά βασικών ιδεών, που 
καθοδηγούν την έρευνα. Ανιχνεύονται τέσσερις κυρίαρχοι τύποι παραδειγµάτων. Ο µετα-
θετικισµός– postpositivism, o κοινωνικός κονστρουκτιβισµός- 
social constructivism, o υπερασπιστικός/ συµµετοχικός- advocacy/ participatory 
και o πραγµατισµός– pragmatism (Creswell, 2007). 

Ο µετα-θετικισµός είναι η θεωρητική πλαισίωση της µελέτης µιας και επιτρέπει την 
αναζήτηση και παρουσίαση «των τοπικών και ειδικών δοµικών αληθειών» της άποψης των 
συµµετεχόντων για το υπό µελέτη φαινόµενο (Lincoln & Guba, 2000, σελ.168). Ο ερευνητής 
ψάχνει να διερευνήσει επαγωγικά το προς συζήτηση φαινόµενο µέσω των υποκειµενικών 
εµπειριών των συµµετεχόντων. Εικάζει ότι κάθε άτοµο έχει την δική του υποκειµενική άποψη 
για την πραγµατικότητα (Berger & Luckman, 1966). Αυτή η έρευνα εξετάζει την 
πραγµατικότητα της εµπειρίας των φοιτητών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, οι 
οποίοι µετακινήθηκαν µε το Πρόγραµµα Κινητικότητας Erasmus σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µε σκοπό την Εκπαίδευση για τα ακαδηµαϊκά έτη από 2010 έως και το 2016. Κατά 
πόσο η εµπειρία αυτή συµβάλλει στην απόκτηση µιας συλλογικής ευρωπαϊκής ταυτότητας και 
κατ’ επέκταση στη σφυρηλάτηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης; 
 

3.2 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Σ’ αυτή τη µελέτη χρησιµοποιήθηκε συνδυασµός ποιοτικών κατά κύριο λόγο αλλά και 

κάποιων ποσοτικών µεθόδων, γνωστή και ως µικτή προσέγγιση (Creswell, 2007). 
Αναµειγνύοντας τις δυο προσεγγίσεις το ερευνητικό αποτέλεσµα επισηµαίνει δυνατά στοιχεία 
και των δυο παρακάµπτοντας αδυναµίες (Brewer & Hunter, 1989). Μια µελέτη µπορεί να 
διεξαχθεί είτε µε κάποιο κυρίαρχο παράδειγµα ή µε δυο, ταυτόχρονα ή µε ακολουθία (Morse, 
1991) επιτυγχάνοντας τριγωνοποίηση στοιχείων (Duffy, 1987). Λαµβάνοντας υπόψη τον 
περιορισµό σε χρόνο και πόρους καθώς και τη φύση της έρευνας, η µελέτη αυτή ακολούθησε 
ένα κυρίαρχο παράδειγµα, την ποιοτική µεθοδολογία ως προς το σχεδιασµό, συλλογή 
δεδοµένων και την ανάλυση τους. Ταυτόχρονα χρησιµοποίησε εργαλεία από την ποσοτική 
µεθοδολογία ως προς τη δειγµατοληψία και την ανάλυση. Η µελέτη είναι διερευνητική γι’ αυτό 
και προτιµήθηκε η ποιοτική µεθοδολογία ως κυρίαρχο παράδειγµα. Ερευνάται, σκιαγραφείται κι 
ερµηνεύεται ένα κοινωνικό φαινόµενο. Μέσα από τις ιδέες, τις απόψεις και τις ανησυχίες των 
ερωτώµενων και µε εργαλείο την επαγωγική σκέψη ιχνηλατούνται οι αιτίες και οι προεκτάσεις 
εµφάνισης του εν λόγω φαινοµένου (Ζαφειρόπουλος, 2005). 
 

3.3  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  
Η έρευνα εξεταζόµενης περίπτωσης είναι µια µέθοδος µε ερώτηµα όπου  «…ο ερευνητής 

µελετά ένα οριοθετηµένο σύστηµα (περίπτωση) ή πολλαπλά οριοθετηµένα συστήµατα µέσω 
µιας βαθιάς περιγραφής της περίπτωσης και θέµατα βασισµένα στην περίπτωση υπό µελέτη 
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(Creswell, 2007). Οι µελέτες περιπτώσεων επιδιώκουν µια εις βάθος διερεύνηση της 
πολυπλοκότητας ενός φαινοµένου µέσα στο φυσικό του περιβάλλον και πλαίσιο (Lee et al., 
2010; Yin, 2003). Στοχεύει να εξερευνήσει και να περιγράψει το πώς και όχι το γιατί µια 
κατάσταση, σύστηµα ή γεγονός λειτουργεί (Tetnowski et al., 2001).  

Υπάρχουν 3 τύποι έρευνας : η εγγενής, η απλή βασική, και η πολύπλοκη (Creswell, 
2007). Για να επιτευχθούν οι στόχοι της έρευνας επιλέχτηκε ο εγγενής τύπος. ∆ιότι αυτός 
εξερευνά µια περίπτωση (π.χ. άτοµο, ή συγκεκριµένο γκρουπ ανθρώπων, επάγγελµα, τοµέα, 
οργανισµό) στην οποία η ίδια η περίπτωση είναι το πρωτεύον ενδιαφέρον. Η έρευνα οδηγείται 
από την επιθυµία να αποκτήσει µια βαθύτερη κατανόηση της περίπτωσης και του υποκειµένου, 
αντί να χτίσει πάνω στη θεωρία (Stake, 2000). Στο συγκεκριµένο πόνηµα ως περίπτωση προς 
µελέτη επιλέχθηκε το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. Πρόκειται για µια ιδιάζουσα 
περίπτωση Ανώτατου Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος της χώρας για λόγους που έχουν ήδη 
αναφερθεί στο Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. 

 

3.4  ΕΥΡΕΙΑ ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
Κατά την παρούσα έρευνα ως πληθυσµός έρευνας ορίστηκε το σύνολο των ενεργών 

(Ν+2) προπτυχιακών φοιτητών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, που µετακινήθηκαν 
µε το Πρόγραµµα Κινητικότητας Erasmus σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την 
εκπαίδευση κατά τα ακαδηµαϊκά έτη από 2010 έως και 2016. Το δειγµατοληπτικό πλαίσιο 
καθορίστηκε από τα ψηφιοποιηµένα αρχεία της ∆ιεύθυνσης Ακαδηµαϊκών Θεµάτων και του 
Γραφείου ∆ιεθνών Σχέσεων του εν λόγω Πανεπιστηµίου. Το δείγµα προέκυψε µε απλή τυχαία 
δειγµατοληψία, στρωµατοποιηµένη κατά πόλη. Χρησιµοποιήθηκαν δηλαδή ποσοτικά εργαλεία 
σε µια ποιοτική έρευνα. Αυτό είναι θεµιτό διότι το δειγµατοληπτικό πλαίσιο, λόγω της µελέτης 
περίπτωσης-∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης-, ήταν συγκεκριµένο κι όχι πολύ µεγάλου 
µεγέθους ή άπειρο (Ζαφειρόπουλος, 2005).  

Η δειγµατοληψία είναι στρωµατοποιηµένη καθώς τα στρώµατα υφίστανται ήδη και δε 
διαµορφώθηκαν για να εξυπηρετήσουν τις απαιτήσεις της έρευνας. Πρόκειται για τις τέσσερις 
πόλεις στις οποίες εκτείνεται το συγκεκριµένο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Με τον τρόπο αυτό 
διασφαλίζεται η αντιπροσώπευση κάθε υποοµάδας του συνολικού αριθµού των φοιτητών που 
µετακινήθηκαν στο πλαίσιο του Erasmus κατά την εξεταζόµενη χρονική περίοδο. Επιπλέον µε 
τον τρόπο αυτό µειώνεται το σφάλµα εκτίµησης (Babbie, 2011). Η οµοιογένεια µεταξύ του 
πληθυσµού των στρωµάτων υπαγορεύεται από το γεγονός ότι κάθε ερωτώµενος, ως 
δειγµατοληπτική µονάδα, είναι προπτυχιακός φοιτητής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου 
Θράκης, που συµµετείχε στο πρόγραµµα κινητικότητας Erasmus µε σκοπό την εκπαίδευση από 
το 2010 έως και το 2016. Στη συνέχεια προστέθηκε ο αριθµός των ενεργών (Ν+2) προπτυχιακών 
φοιτητών για τα ακαδηµαϊκά έτη από το 2010 έως και το 2015 (ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2). Από τη 
συσχέτιση του αθροίσµατος αυτού µε το άθροισµα των προπτυχιακών φοιτητών, που 
συµµετείχαν στο Πρόγραµµα Κινητικότητας Erasmus για το ίδιο υπό εξέταση διάστηµα 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3), υπαγόρευσε και τον ελάχιστο αριθµό των συνεντεύξεων. Ο αριθµός αυτός 
αυξηµένος προς τα πάνω, για τον περιορισµό του σφάλµατος εκτίµησης, έφτασε κι 
οριστικοποιήθηκε στις 30 ηµιδοµηµένες και σε βάθος συνεντεύξεις. Μεταξύ των µονάδων του 
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πληθυσµού της έρευνας υπήρχε η ίδια ευκαιρία επιλογής για συµµετοχή σ’ αυτήν 
(Ζαφειρόπουλος, 2012).  

Ο καθορισµός του αριθµού των ερωτώµενων ανά Τµήµα υπαγορεύτηκε από τον αριθµό 
των συµµετεχόντων, που είχε το Τµήµα αυτό στο Πρόγραµµα Erasmus, σε σχέση µε τον αριθµό 
των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών του τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο 2010 µε 2015 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1, ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2). Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι ο αριθµός των 30 συνεντεύξεων 
ταυτίστηκε µε το σηµείο κορεσµού, δηλαδή πέρα από αυτό δεν προέκυπταν νέες πληροφορίες 
και η αποκτηθείσα από αυτές γνώση, ως προς τις εµπειρίες των ερωτώµενων θεωρήθηκε αρκετή 
(Creswell, 2007). 
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ΤΜΗΜΑ 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

N+2 ERASMUS N+2 ERASMUS N+2 ERASMUS N+2 ERASMUS N+2 ERASMUS 

ΝΟΜΙΚΗ 2439 21 2561 27 2069 21 2793 23 2549 22 

ΔΟΣΑ 925 4 950 3 994 6 1547 10 1455 9 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 818 12 890 16 1021 16 996 28 915 13 

Γ.Φ.Π. ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 695 5 678 9 722 11 771 17 714 12 

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 468 4 467 1 456 1 483 3 505 1 

ΤΕΕΠΗ 678 2 692 0 691 6 688 3 657 10 

ΠΤΔΕ 1439 3 984 2 1209 2 1100 10 1010 4 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 301 3 286 1 412 0 381 0 449 0 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 856 5 850 3 877 2 917 0 866 3 

ΤΕΦΑΑ 1314 6 1363 9 1444 11 1467 3 1482 4 

ΜΗΧ.  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ κ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 529 6 531 5 572 4 644 4 692 9 

ΗΜΜΥ 795 3 911 0 1066 5 1094 1 1057 0 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 571 1 522 2 612 1 682 1 721 6 

ΙΑΤΡΙΚΗ 675 4 711 4 737 2 802 0 784 0 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 492 1 508 11 543 13 576 9 604 16 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 809 0 944 8 982 5 1090 7 900 3 

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 435 0 434 0 460 1 520 3 527 2 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 972 0 1024 0 1046 2 1667 2 1672 2 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 217 0 348 0 515 0 0 0 0 0 

ΔΙΟΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 229 0 352 0 512 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 15657 80 16006 101 16940 109 18218 124 17559 116 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 ∆ΠΘ Ν+2 ΚΑΙ ERASMUS 2010-2015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ (∆ΠΘ, 2016) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 ∆ΕΙΓΜΑ 

  ΤΜΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑ 

ΝΟΜΙΚΗ 6 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 5 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 

Γ.Φ.Π. ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 2 

ΤΕΦΑΑ 2 

ΔΟΣΑ 2 

ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ κ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 

ΠΤΔΕ 2 

ΤΕΕΠΗ 2 

ΙΑΤΡΙΚΗ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 30 

 

3.5  ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 
Πριν από κάθε συνέντευξη δόθηκε σε κάθε συµµετέχοντα ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο 

(βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και µετά του ζητήθηκε να προγραµµατιστεί µία συνάντηση για τη 
διεξαγωγή της συνέντευξης, εφόσον το επιθυµούσε. Η συναίνεση ήταν σηµαντικό στοιχείο του 
ενηµερωτικού εντύπου, από τη στιγµή που εξηγούσε τα δικαιώµατα των συµµετεχόντων στη 
διαδικασία της συνέντευξης, όπως για παράδειγµα η εθελοντική φύση της συµµετοχής τους 
(Seidman, 2006). Σε δεύτερη φάση όσοι αποφάσισαν να λάβουν µέρος στην έρευνα 
ενηµερώθηκαν ότι µπορούν να αποσυρθούν πριν το τέλος της συγκέντρωσης των δεδοµένων, 
εφόσον διαπίστωναν πως δεν επιθυµούσαν να συµµετέχουν πια (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 
Επίσης οι ερωτώµενοι, αν είχαν οποιαδήποτε πρόσθετη ερώτηση για την έρευνα ή χρειάζονταν 
επιπλέον πληροφορίες, µπορούσαν να επικοινωνήσουν σχετικά µε τη γράφουσα ή µε τον 
επιβλέποντα καθηγητή.  

 

3.6  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
Οι συνεντεύξεις ήταν αναλυτικές, ηµιδοµηµένες, κι έγιναν  αυτοπροσώπως. Αυτό έδινε 

τη δυνατότητα στους συνεντευξιαζόµενους να περιγράψουν τις προσωπικές τους εµπειρίες όπως 
τις βίωσαν αλλά και τις αντιλήψεις τους µε δικά τους λόγια (Seidman, 2006). ∆ιότι αυτό που 
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ενδιαφέρει τον ερευνητή σε µία προσωπική συνέντευξη είναι να συγκεντρώσει στοιχεία για το 
πώς και το γιατί επιτρέποντας µια έρευνα σε βάθος (Ζαφειρόπουλος, 2005). Επιλέχθηκε ο ηµι-
δοµηµένος τύπος επειδή επιτρέπει σ’ αυτόν που παίρνει τη συνέντευξη να θέσει τις ερωτήσεις 
της λίστας του αλλά και να µη χάσει το χαλαρό του  ύφος (Longhurst, 2010). Επίσης δίνει 
ευελιξία παρέκκλισης  και συζήτησης και άλλων θεµάτων ενδιαφέροντος, τα οποία προκύπτουν 
κατά τη συνέντευξη εκτός της αρχικά σχεδιασµένης λίστας. 

Οι συνεντεύξεις που οργανώθηκαν και προγραµµατίστηκαν πραγµατοποιήθηκαν σε 
χώρους, που επιλέχθηκαν από τους συµµετέχοντες. Η συνάντηση πρόσωπο µε πρόσωπο 
βοήθησε πολύ επειδή µπορούσε να διακριθεί ο τόνος και η χροιά της φωνής, οι χειρονοµίες και 
τα συναισθήµατα του εκάστοτε φοιτητή (Saunders et al., 2009). ∆εν ήταν κανείς παρών πέραν 
της γράφουσας και του συνεντευξιαζόµενου. Όπως σηµειώνουν οι Rubin & Rubin (1995), η 
διεξαγωγή των συνεντεύξεων σε ιδιωτικό χώρο βοηθάει να δηµιουργηθεί µια οικεία και χαλαρή 
ατµόσφαιρα, καθώς δεν υπάρχουν εξωτερικοί αντιπερισπασµοί ούτε και η ανησυχία ότι κάποιος 
θ’ ακούσει τη συνέντευξη. Επίσης προσφέρθηκαν σνακ και αναψυκτικά στη συνέντευξη, όπως 
αναφέρει ο Longhurst (2010), «…αξίζει να προσφέρεις ποτό και φαγητό επειδή είναι ένας 
τρόπος να χαλαρώσουν οι άνθρωποι» (σελ. 107).  

∆ηµιουργήθηκε ένας ηµιδοµηµένος οδηγός συνέντευξης (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ) 
κυρίως µε ανοιχτές ερωτήσεις, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν σε όλες τις συνεντεύξεις. Της 
κατάρτισης του οδηγού συνέντευξης προηγήθηκαν διερευνητικές συζητήσεις µε τον 
Αναπληρωτή Πρύτανη Φοιτητικών Θεµάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων καθώς και µε το 
προσωπικό του Τµήµατος ∆ιεθνών Σχέσεων του συγκεκριµένου Πανεπιστηµίου. Στο σηµείο 
αυτό η γράφουσα θα ήθελε να επισηµάνει πως η παρούσα έρευνα πραγµατοποιείται µε τη 
σύµφωνη γνώµη και του Πρύτανη του εν λόγω Πανεπιστηµίου. Ο οδηγός συνέντευξης πριν 
τεθεί σε εφαρµογή στην παρούσα έρευνα δοκιµάστηκε πιλοτικά σε τρεις προπτυχιακούς 
φοιτητές του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου, οι οποίοι είχαν την εµπειρία της µετακίνησης µέσω 
Erasmus και οι οποίοι επελέγησαν τυχαία. Αυτό έγινε προκειµένου να εξεταστεί η σαφήνεια στη 
διατύπωση των ερωτηµάτων. Επιπλέον για να ελεγχθεί αν και κατά πόσο υπήρχε λογική 
ακολουθία αλλά και εσωτερική συνάφεια µεταξύ των ερωτηµάτων. Ακόµη δοκιµάστηκε αν ο 
αρχικά ορισθείς χρόνος των 30- 45 λεπτών ήταν επαρκής καθώς κι αν ο χρόνος αυτός ήταν 
κουραστικός για τον ερωτώµενο. Τέλος κατέστη εφικτή η αξιολόγηση του οδηγού συνέντευξης, 
ως προς την εφαρµογή των κανόνων δόµησής του.  

Οι συνεντεύξεις ξεκινούσαν µε τις γενικές ερωτήσεις µε σκοπό οι ερωτώµενοι να 
νοιώσουν άνετα και να προαχθεί η οµαλή πορεία της συζήτησης (Babbie, 2011). Οι ερωτήσεις 
επικεντρώθηκαν στο πως αντιλαµβάνονται οι φοιτητές του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου 
Θράκης, που µετακινήθηκαν µε το ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Κινητικότητας Erasmus µε σκοπό 
την εκπαίδευση, την εµπειρία τους αυτή. ∆ίχως να κατευθύνονται είτε µε ερωτήσεις 
φορτισµένες µε αρνητικά ή θετικά νοήµατα είτε προσανατολισµένες µε τη χρήση όρων να 
συσχετίσουν το βίωµά τους αυτό µε την ευρωπαϊκή ταυτότητα και την ευρωπαϊκή ενοποίηση 
(Ζαφειρόπουλος, 2005). Κατά µέσο όρο κάθε συνέντευξη διήρκησε 30-45 λεπτά. Κατά τη 
διάρκεια των συνεντεύξεων κρίθηκε σκόπιµο να κρατώνται και σηµειώσεις. 
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3.7 ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
Η ανάλυση ξεκίνησε συνδυάζοντας τα δεδοµένα και οργανώνοντάς τα σε διαφορετικές 

θεµατικές. Ακολούθησε η αποµαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων. Όπως ο Oliver et al. (2005) 
δήλωσε, είναι «…..µια δυναµική πράξη αναπαράστασης (..), η οποία µπορεί να επηρεάσει τον 
τρόπο που αντιλαµβάνεσαι τα δεδοµένα». Η αποµαγνητοφώνηση άρχισε αµέσως µετά το τέλος 
των συνεντεύξεων διότι όσο πιο γρήγορα ξεκινά κανείς τόσο περισσότερες λεπτοµέρειες 
θυµάται, όπως τη διάθεση του συµµετέχοντος, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, το ύφος της 
συζήτησης κ.λ.π. (Longhurst, 2010).  

Η καταγραφή των συνεντεύξεων έγινε µε Microsoft Word, µε προσέγγιση φυσική, όπου 
όλες οι παύσεις και άλλες γλωσσικές ιδιοσυγκρασίες συµπεριλήφθηκαν στο έγγραφο (Oliver et 
al., 2005). Αυτό ωφελεί τη διαδικασία ανάλυσης καθώς «ο λόγος ζωντανεύει µε λεκτικά και µη 
λεκτικά σήµατα, τα οποία µπορούν να αλλάξουν το γενικό νόηµα και την έννοια της 
συζήτησης». Μετά την καταγραφή τα δεδοµένα αναλύθηκαν. 
 

3.8  ΕΥΕΛΙΞΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ   
Στη θεωρητική έρευνα, ο ερευνητής µπορεί να θεωρηθεί ο ίδιος όργανο της δουλειάς 

του. ∆ιότι  αλληλεπιδρά προσωπικά µε τη µελέτη και τους συµµετέχοντες και είναι µέρος της 
έρευνας (Crabtree & Miller, 1992). Για να πετύχει σε µια τέτοια έρευνα, είναι επιτακτικό ο 
ερευνητής να αναγνωρίζει και να δέχεται το ρόλο του. ∆ηλαδή να κάνει τις συνεντεύξεις και να 
παρατηρεί τα υποκείµενα της µελέτης (Seidman, 2006). Είναι επίσης πολύ σηµαντικό να 
αναγνωρίζει ότι αναπόφευκτα µεταφέρει τις όποιες προκαταλήψεις του, τις εµπειρίες της ζωής 
του και τα κίνητρα του στην έρευνα που διεξάγει (Maxwell, 2005; Fontana & Frey, 2008). 

Κατά συνέπεια σε όλη την διαδικασία της µελέτης, η γράφουσα όφειλε να υπενθυµίζει 
στον εαυτό της τη δική της επίδραση στη διαδικασία της έρευνας (Widdowfield, 2000). Ένα 
σηµαντικό στοιχείο της θεωρητικής έρευνας είναι η διασφάλιση της επιµέλειας, όπως αυτή 
ορίζεται από τους Baxter & Eyles (1997) «….η πλήρωση των συµβατικών κριτηρίων της 
εγκυρότητας, αξιοπιστίας και αντικειµενικότητας». Μια µέθοδος για την επίτευξη αυτών είναι 
µέσω προσεκτικής καταγραφής και περιγραφής του κάθε βήµατος της διαδικασίας της έρευνας. 
Όπως δηλώνει ο Υin (2003) ένας τρόπος χειρισµού της αξιοπιστίας είναι «…να κάνεις την 
έρευνα σαν κάποιος συνεχώς να σε παρακολουθεί».  

Τέλος επιβλήθηκε επιµέλεια στη µελέτη ακολουθώντας τις προτάσεις των Baxter & 
Eyles (1997) : Αιτιολογήθηκε το σκεπτικό, µε βάση το οποίο επιλέχθηκε η συγκεκριµένη 
προσέγγιση για την έρευνα καθώς και τους συµµετέχοντες. Εξηγήθηκε λεπτοµερώς η 
στρατηγική, που χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδοµένων, και παρατέθηκαν τα ακριβή 
λόγια των συνεντευξιαζόµενων στην αναφορά των συµπερασµάτων της έρευνας. 
 

3.9  ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 
Λόγω του ότι η µελέτη συγκεκριµένης περίπτωσης λαµβάνει χώρα µέσα σε ένα 

συγκεκριµένο περιβάλλον µε τα δικά του όρια, η γενίκευση των συµπερασµάτων της συχνά 
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αποτελεί αµφιλεγόµενο θέµα συζήτησης. Μπορεί να είναι απαιτητικό να βγάλει κανείς 
συµπεράσµατα µιας γενικής θεωρίας για ένα φαινόµενο από τη µελέτη συγκεκριµένης 
περίπτωσης (Yin, 2003; Jensen & Rodgers, 2001). Όµως, όπως αναφέρει ο Flyvbjerg (2006) 
στην έρευνα του για τις παρανοήσεις των µελετών µιας εξεταζόµενης περίπτωσης, παρόλο που 
µια περίπτωση µπορεί να αντιπροσωπεύει µια συγκεκριµένη στιγµή ενός συγκεκριµένου 
φαινοµένου, µπορεί και συνεισφέρει στην συσσωρευτική πρόοδο της γνώσης. Παρόλο που µια 
µόνο περίπτωση δεν µπορεί να δηµιουργήσει µια νέα θεωρία, µπορεί όµως να αποδώσει 
συµπεράσµατα προς γενίκευση σε άλλες περιπτώσεις. 

Όπως υποδηλώνεται και από τους Falk & Guenther (2007), η γενίκευση της 
συγκεκριµένης  έρευνας καθορίστηκε τόσο από την περιγραφή των λεπτοµερειών, των µεθόδων 
και των µέτρων της διαδικασίας όσο και από την αναγνώριση των όποιων περιορισµών. 
 

3.10 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
Το κεφάλαιο της Μεθοδολογίας περιγράφει το σκεπτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο κατά τη 

ροή της έρευνας. Αναφέρεται στη δεοντολογία, την περιπτωσιολογική µελέτη, το 
δειγµατοληπτικό πλαίσιο, το δείγµα των ατόµων που συµµετείχαν στην έρευνα, τις πρακτικές 
και τις µεθόδους, που επελέγησαν στο πλαίσιο συγκέντρωσης και ανάλυσης των εµπειρικών 
δεδοµένων που ανέκυψαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 

4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

4.1.1 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ- ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Στην έρευνα συµµετείχαν 30 ερωτώµενοι, που όντας ενεργοί φοιτητές κατά τη διάρκεια 

της φοίτησής τους ως προπτυχιακοί στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης είχαν την εµπειρία 
της εκπαίδευσης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω του Προγράµµατος κινητικότητας 
Erasmus κατά τα ακαδηµαϊκά έτη από 2010 έως και 2016. 16 από τους ερωτώµενους ήταν 
γυναίκες και 14 άνδρες (ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1). Αυτό ήταν τυχαίο και δεν υπαγορεύτηκε από το 
σχεδιασµό για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Από το σύνολο των συµµετεχόντων 3 έφυγαν 
µε Erasmus κατά το 2ο έτος των σπουδών τους, 18 κατά το 3ο έτος, 5 στο 4ο και 4 στο 5ο έτος 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2). Οι τελευταίοι είναι φοιτητές σε Τµήµατα που ο υποχρεωτικός χρόνος σπουδών 
για την απόκτηση πτυχίου είναι περισσότερα από τέσσερα έτη.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 ΦΥΛΟ 

 

% 

ΑΡΡΕΝ 46.66 

ΘΗΛΥ 53.33 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ERASMUS 

 

% 

2ο 10 

3ο 60 

4ο 16,66 

5ο 13,33 

 
Αναφορικά τώρα µε το χρόνο παραµονής τους στη χώρα υποδοχής στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος η πλειοψηφία των ερωτώµενων έµεινε για έξι µήνες. Πιο συγκεκριµένα 20 
φοιτητές παρέµειναν στη χώρα υποδοχής για έξι µήνες, 2 φοιτητές για δύο εξάµηνα, 5 φοιτητές 
για πέντε µήνες, 1 φοιτητής/ φοιτήτρια για τέσσερις και µισό µήνα, 1 φοιτητής/ φοιτήτρια για 
τέσσερις µήνες κι 1 ακόµη φοιτητής/ φοιτήτρια για τρεις µήνες (ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3).  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ERASMUS 

 

% 

3 ΜΗΝΕΣ 3,33 

4 ΜΗΝΕΣ 3,33 

4,5 ΜΗΝΕΣ 3,33 

5 ΜΗΝΕΣ 16,66 

6 ΜΗΝΕΣ 66,66 

2 ΕΞΑΜΗΝΑ 6,66 



 

32 

 

Η διακύµανση αυτή στο χρόνο παραµονής οφείλεται, κατά δήλωση των φοιτητών, στους 
«φοιτητοµήνες», που έχει διαθέσιµους το κάθε πανεπιστήµιο υποδοχής, πράγµα που 
µεταφράζεται και σε διαθέσιµα υποτροφιών, που διαθέτει για να αποζηµιωθούν οι φοιτητές. Η 
δήλωση αυτή διασταυρώθηκε µε το Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων στην Κοµοτηνή και 
επιβεβαιώθηκε ότι ισχύει καθώς προκύπτει από τις διµερείς συµφωνίες µεταξύ των Τµηµάτων 
των Πανεπιστηµίων.  

Σε σχέση µε την καταγωγή των «Ερασµιτών» 3 κατάγονται από την Αθήνα, 4 από την 
Αλεξανδρούπολη, 2 από τα Γιαννιτσά, 2 από τη ∆ράµα, 1 από την Ηγουµενίτσα, 4 από τη 
Θεσσαλονίκη, 2 από τα Ιωάννινα, 2 από την Καβάλα, 1 από την Καστοριά, 3 από την Κοµοτηνή, 
1 από το Κιλκίς, 1 από την Ξάνθη, 1 από τα Χανιά και 1 από χωριό του νοµού Ηλείας, 2 από 
χωριά της Χαλκιδικής (ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4). Η αναφορά των πόλεων και των δύο νοµών έγινε 
αλφαβητικά.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4 ΠΟΛΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

 

% 

ΑΘΗΝΑ 10 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 13,33 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 6,66 

ΔΡΑΜΑ 6,66 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 3,33 

ΗΛΕΙΑ 3,33 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13,33 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 6,66 

ΚΑΒΑΛΑ 6,66 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 3,33 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10 

ΚΙΛΚΙΣ 3,33 

ΞΑΝΘΗ 3,33 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 6,66 

ΧΑΝΙΑ 3,33 

 

Οι χώρες υποδοχής των συµµετεχόντων αναφέρονται επίσης µε αλφαβητική σειρά. 1 φοιτητής/ 
φοιτήτρια µετακινήθηκε στο Βέλγιο. 4 φιλοξενήθηκαν στη Γαλλία. 5 ταξίδεψαν στη Γερµανία. 6 
επέλεξαν την Ισπανία. 2 βίωσαν την Ιταλία. 3 βρέθηκαν στην Ολλανδία. 2 φοιτητές πήγαν στην 
Ουγγαρία. 4 είχαν την εµπειρία της Πολωνίας. 1 φοιτητής/ φοιτήτρια προτίµησε την Πορτογαλία 
κι 1 τη Ρουµανία. Τέλος 1 επέλεξε µία εναλλακτική που συνδύαζε παραµονή σε δύο χώρες 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5). Έτσι για ενάµιση µήνα βρέθηκε στη ∆ανία και για δυόµιση στη Νορβηγία 
κάτω από την οµπρέλα του ίδιου προγράµµατος.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5 ΧΩΡΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ERASMUS 

 

% 

ΒΕΛΓΙΟ 3,33 

ΓΑΛΛΙΑ 13,33 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16,66 

ΔΑΝΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ 3,33 

ΙΣΠΑΝΙΑ 20 

ΙΤΑΛΙΑ 6,66 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 10 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 6,66 

ΠΟΛΩΝΙΑ 13,33 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ 3,33 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3,33 

 

Σε αυτό το σηµείο η γράφουσα υπογραµµίζει πόσο πρόθυµοι και διαθέσιµοι ήταν οι 
φοιτητές προκειµένου να συµµετέχουν σε αυτήν την έρευνα. Το πιο σηµαντικό είναι πως οι 
συναντήσεις έγιναν σε εξεταστική για αυτούς περίοδο. Μάλιστα ήταν όλοι ενθουσιασµένοι µε το 
εγχείρηµα, διότι είχαν την ευκαιρία να µοιραστούν την εµπειρία τους αυτή. «Είµαι πολύ 

χαρούµενη που µπορώ να το µοιραστώ όλο αυτό … ξέρεις όχι µε φίλους και συµφοιτητές….» 

(K_29_A.IE). Συµπληρώνουν µία φόρµα αξιολόγησης, όταν επιστρέφουν στη χώρα αποστολής 
µετά την ολοκλήρωση του Προγράµµατος. ∆ηλώνουν όµως πως δεν υπάρχει περίπτωση να: «… 

στριµωχτεί όλο που κουβαλάµε πίσω σε ένα άψυχο χαρτί…» (Κ_1_∆.Ν) και πως όλο αυτό είναι 
µία όχι ευχάριστη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων µεγάλη ήταν η παλέτα των 
συναισθηµάτων που εξωτερικεύτηκαν. Χαρά, θλίψη, νοσταλγία, πάθος, ενθουσιασµός 
εκδηλώνονταν µε γέλιο, δάκρυα, λόγο χειµαρρώδη. Μετά βίας συγκρατούσαν εαυτόν 
καθισµένο. Χειρονοµούσαν έντονα. Μετά το πέρας της συνέντευξης και αφού είχαν συζητηθεί 
όλες οι θεµατικές κι έκλεινε το ηχογραφικό, η κουβέντα συνεχίζονταν σε κάθε περίπτωση και µε 
τη σύµφωνη γνώµη τους κρατούνταν σηµειώσεις. 
 

4.1.2 ΠΟΙΟΙ  ΛΟΓΟΙ Ο∆ΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ERASMUS ΕΠΙΛΟΓΗ 
Σύµφωνα µε την ετήσια έρευνα το ESN (2007) το 80% των φοιτητών είχαν ως κίνητρο 

ακριβώς το να αποκτήσουν νέες εµπειρίες. Στην παρούσα έρευνα οι ερωτώµενοι φοιτητές κατά 
ένα ποσοστό 70% θεώρησαν µεγάλη ευκαιρία και εξαιρετική δυνατότητα το Πρόγραµµα 
Κινητικότητας Erasmus, πριν ακόµη ταξιδέψουν και ανυποµονούσαν να την αξιοποιήσουν. 
Κατά την άποψη τους και όπως προκύπτει από τα λεγόµενά τους το Πρόγραµµα ανταποκρίνεται 
σε µια εσωτερική τους ώθηση να ικανοποιήσουν τις αισθήσεις τους, την εγγενή περιέργειά τους, 
να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Τα ρήµατα που χρησιµοποιούν οι ίδιοι για να αποτυπώσουν 
το για ποιο λόγο οδηγήθηκαν στην επιλογή Erasmus είναι περισσότερο από εύγλωττα. «Να 

γνωρίσω…» (Κ_3_Α.ΕΦ), «να δω… να µάθω…» (Κ_26_Ι.ΙΕ), «η ανάγκη …. να βγεις… να 

γνωρίσεις…» (Α_18_Ν.ΤΕ). «Μια φορά θα είχα την δυνατότητα να πάω Erasmus…» µας λέει ο 
Κ_9_Θ.ΤΕ, του φαινόταν λοιπόν αδιανόητο να µην την αξιοποιήσει. Από τις πρώτες κιόλας 
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ερωτήσεις της συνέντευξης ανακύπτει το ζήτηµα το αν και κατά πόσο το Erasmus απευθύνεται 
σε µια κοινωνική και οικονοµική ελίτ φοιτητών. Πολλοί είναι οι ερευνητές που συµµερίζονται 
την άποψη πως το Πρόγραµµα απευθύνεται σε φοιτητές που προέρχονται από προνοµιούχο 
περιβάλλον (Oborune, 2013). Ωστόσο η Κ_7_Κ.ΕΦ καταθέτει µία άποψη τελείως διαφορετική 
σε σχέση µε αυτό, όταν λέει: «… ειδικά όταν δεν έχεις την οικονοµική δυνατότητα …. µου δόθηκε 

µια τροµερή δυνατότητα.». Επιπλέον κλείνει τη συνέντευξη λέγοντας πως θα ήθελε τόσο να 
µοιραστεί την εµπειρία της µε παιδιά λιγότερο «εκλεκτών» οικογενειών για να τους πει να µη 
διστάζουν καθόλου να κάνουν αυτό το βήµα. Η συγκεκριµένη Ερασµίτισσα ανήκει στο 23,33% 
επί του συνόλου αυτών που συµµετείχαν στην έρευνα και είχαν φροντίσει να εξοικονοµήσουν 
κάποια χρήµατα πριν το ταξίδι τους και για να µην επιβαρύνουν τους γονείς τους 
(∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1). Το ποσοστό αυτό δεν είναι  αµελητέο. Και θα µπορούσαµε εδώ να 
αντιστρέψουµε το πρίσµα των σκεπτικιστών. Και να πούµε γιατί το Πρόγραµµα είναι 
απαγορευτικό για τους οικονοµικά ασθενέστερους φοιτητές; Θα µπορούσαµε να σκεφτούµε 
τελείως διαφορετικά λέγοντας πως αυτό αποτελεί ισχυρότερο κίνητρο για αυτούς τους λιγότερο 
ευνοούµενους από ότι για τους φοιτητές µε καλύτερη οικονοµική επιφάνεια. ∆ιότι όπως λέει και 
η Α_8_Ε.ΤΕ «τα καθηµερινά έξοδά σου ως φοιτητής, αν δε σπουδάζεις στην πόλη σου, θα τα έχεις 

έτσι κι αλλιώς. Αν βγεις στο εξωτερικό τα επιπλέον σου τα δίνει το Πρόγραµµα». Επίσης σύµφωνα 
µε το Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων του ∆ηµοκρίτειου για τους φοιτητές µε αποδεδειγµένο 
οικονοµικό πρόβληµα υπάρχει επιπλέον οικονοµική ενίσχυση.   

Ο αµέσως επόµενος λόγος για τον οποίο επέλεξαν τη συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα µε 
ποσοστό 83,33% είναι η εµπειρία του να γνωρίσουν ανθρώπους, να αποτελέσουν κοµµάτι µιας 
διαφορετικής καθηµερινότητας και κουλτούρας µιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας για ένα 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Κι αυτό για να συγχρωτιστούν µε συνοµήλικους τους από 
διαφορετικές εθνικότητες, να αντιληφθούν τον τρόπο που σκέφτονται και λειτουργούν. Το ESN 
(2011) αναφέρει πως ένα από τα πιο ισχυρά κίνητρα των φοιτητών, ώστε να µετακινηθούν µε το 
Πρόγραµµα Erasmus είναι να γνωρίσουν κόσµο. «Να έρθω σε επαφή µε παιδιά της ηλικίας µου, 

της ειδικότητάς µου, από διαφορετικές χώρες και το ότι θα έβλεπα µια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, το 

πώς ζουν οι άνθρωποι, τη νοοτροπία...» (Κ_2_Θ.ΟΕ). Μάλιστα ένα ποσοστό 50% από αυτούς 
και 33,33% επί του συνόλου των ερωτηθέντων αντιλαµβάνονται και προσδιορίζουν το ανοίκειο 
και ξένο περιβάλλον στο οποίο επιθυµούν να µεταβούν ως «ασφαλές» µιας και είναι σε 
ευρωπαϊκό έδαφος. Επειδή ακριβώς έχουν αυτήν την αίσθηση, αποφασίζουν να ταξιδέψουν. 
Όπως προκύπτει χαρακτηριστικά από µια φράση του Κ_9_Θ.ΤΕ «να ζήσω στο εξωτερικό… µέσα 

σε ένα ασφαλές περιβάλλον…».  

Η επαφή µε ένα πανεπιστήµιο του εξωτερικού κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους 
σπουδών ώστε να το δουν σε σχέση µε το πανεπιστήµιο αποστολής, καθώς και η διερεύνηση της 
αγοράς για πιθανή εκπόνηση κάποιου µεταπτυχιακού συνθέτει ένα 73,33% επί των ερωτώµενων. 
«… ήθελα … να δω το πανεπιστήµιο πρώτον ως πανεπιστήµιο γενικά του εξωτερικού δηλαδή 

ακριβώς ποια η διαφορά µε την λειτουργία, την οργάνωση ενός πανεπιστηµίου του εξωτερικού….. 

αλλά και στη δική µου περίπτωση … το κοµµάτι µεταπτυχιακού … ήθελα να δω αν παρέχονται 
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ευκαιρίες σε µεταπτυχιακά σε φοιτητές που ανήκουν σε άλλο κλάδο σπουδών …» (Κ_1_∆.Ν), «… 

είτε για µεταπτυχιακό…» (Ξ_23_Π.ΜΠ). 
Κι ερχόµαστε στο θέµα της γλώσσας. Ένα ποσοστό 46,66% θέλησε να φύγει µε Erasmus 

για λόγους που σχετίζονται µε τη γλώσσα. Το ποσοστό αυτό συνάδει µε τα ευρήµατα της 
έρευνας του Mitchell (2012) µε βάση τα οποία αναφέρει πως δεν αποτελεί έκπληξη γι’ αυτόν το 
γεγονός ότι ένας από τους λόγους που παρακινεί τους φοιτητές να φύγουν µε Erasmus είναι η 
εκµάθηση ή η βελτίωση µιας ακόµη γλώσσας. Πράγµα που αποτελεί κι έναν από τους στόχους 
της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Το σκεπτικό τους στο πλαίσιο της µιας ή της άλλης επιλογής 
ποικίλει. «… Ήθελα να πάω Erasmus για να µάθω καταρχάς την γλώσσα των Ισπανικών … τα 

ισπανικά είναι µια γλώσσα που είναι η δεύτερη οµιλούµενη… » (Κ_3_Α.ΕΦ), «.. αγαπούσα τη 

χώρα … και η γλώσσα…» (Κ_6_Χ.Ν), «να βελτιώσω τα ρωσικά µου… αυτός ήταν ο στόχος µου 

από την αρχή…» (Κ_12_Κ.ΓΦ).  
Ένα 33,33% βλέπει ακόµη πιο µακροπρόθεσµα. Θέλει να βολιδοσκοπήσει την αγορά 

εργασίας εκεί. Με αφορµή αυτήν την επιλογή θα µπορούσε να ειπωθεί πως δεν είναι µικρό το 
ποσοστό των προπτυχιακών, ας σηµειωθεί, φοιτητών που είναι εξοικειωµένοι µε την ιδέα του να 
εργαστούν σε µια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και το γνωρίζουν αυτό πριν ακόµη φύγουν µε Erasmus. 
«… ∆εν είναι θέµα κοσµοπολίτη … αλλά είναι η αλλαγή σκηνικών και πάλι έµµεσα γνωρίζεις, 

πέρα από το να βλέπεις καινούργια µέρη, γνωρίζεις την νοοτροπία λαών … και µου άρεσε αυτή η 

επικοινωνία γιατί … θέλω να δουλέψω σε ένα διεθνές περιβάλλον…. ουσιαστικά να καταλαβαίνω 

την νοοτροπία του καθενός και την ιδιοσυγκρασία του για να µπορέσω να λειτουργώ έτσι 

ανάλογα…» (Κ_1_∆.Ν), «… θέλω να δουλέψω στο εξωτερικό…» (Ξ_20_Β.ΜΠ). Έρευνα που 
διεξήχθη διαπιστώνει την κατά 42% αύξηση του αριθµού των µετακινούµενων φοιτητών σε 
καιρούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, από το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 έως το αντίστοιχο 
2011-2012. Επισηµαίνει πως η αύξηση οφείλεται στο ότι οι φοιτητές αντιµετωπίζουν το 
Πρόγραµµα Erasmus ως ευκαιρία να βελτιώσουν τις επαγγελµατικές προοπτικές τους µετά το 
πέρας των σπουδών τους. Στην Ιταλία για παράδειγµα το ποσοστό των φοιτητών αυτών φτάνει 
στο 70% των εξερχόµενων φοιτητών (Orr & Haaristo, 2013). Επίσης σύµφωνα µε τα 
συµπεράσµατα της ετήσιας έκθεσης του ESN (2007) οι λόγοι που κινητοποίησαν φοιτητές από 
την Νότια και Ανατολική Ευρώπη προκειµένου να µετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος σχετίζονταν περισσότερο µε τη µελλοντική τους καριέρα. Ως εφαλτήριο για 
εύκολη και οικονοµική περιπλάνηση στην Ευρώπη θεωρεί την Erasmus επιλογή ένα 30%. Και 
εξηγώντας τη σκέψη τους ζωγράφισαν το χάρτη της Ευρώπης µε εννέα διαφορετικούς τρόπους, 
όσοι και οι φοιτητές που συµπεριέλαβαν τα ταξίδια στην απάντησή τους. «… Οπότε µπόρεσα να 

ταξιδεύω παντού και φτηνά…» (Α_8_Ε.ΤΕ). 
Ένα 26,66% το βλέπουν πάλι και ως ταξίδι αυτογνωσίας. «… να δοκιµάσω τον εαυτό µου 

αν µπορώ να το κάνω αυτό…» (Κ_15_Κ.ΕΦ). Η Krzaklewska (2013) αναφέρει πως από το 
Πρόγραµµα αναδύονται ενήλικες. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία η αυτοβελτίωση των φοιτητών 
ως προσωπικότητες γίνεται πιο εύκολη και µε πλουσιότερη παλέτα επιλογών. Κάποιοι στο ίδιο 
πάντα µήκος κύµατος, αυτό της αυτογνωσίας, το προσεγγίζουν διαφορετικά. Συγκεκριµένα ένα 
26,66% αναρωτιόταν αν θα µπορούσε να απελευθερωθεί από τα βαρίδια των στερεοτύπων µέσα 
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από την Erasmus εµπειρία. «… Ίσως να δω αν θα καταρρίψω στερεότυπα…» (Ξ_20_Β.ΜΠ). 
Ορισµένοι ελάχιστοι πάλι ακολουθούν µια οικογενειακή παράδοση, ποσοστό 3,33%. «Η µητέρα 

µου… είχε πάει σε πρόγραµµα Comenius µας είχε πάρει µαζί εµένα και…» (Κ_4_Μ.Ν). Για 
αυτούς τους λόγους οι ερωτώµενοι φοιτητές αποφάσισαν να συµµετέχουν στο Πρόγραµµα 
Κινητικότητας. 

Σε µια πρώτη επαφή µε τις σκέψεις και τις απόψεις των ερωτώµενων στο ξεκίνηµα 
κιόλας των συνεντεύξεων η γράφουσα προβληµατίστηκε αρκετά. Κι αυτό γιατί σε µια 
προσπάθεια να συνδυαστούν τα όσα ειπώθηκαν από τους φοιτητές µε τα όσα προέκυψαν από 
θεωρίες ή από στατιστικά άλλων εµπειρικών ερευνών πρέπει να καταστεί σαφές το εξής. ∆εν 
αναµένεται κατά την πορεία του εγχειρήµατος από τους φοιτητές ούτε να ορίσουν ούτε να 
περιγράψουν τα όσα έζησαν µε λέξεις κλειδιά, που πιθανά εξυπηρετούν την παρούσα έρευνα κι 
ανταποκρίνονται στη θεωρία. Θα ακολουθηθεί ο δικός τους τρόπος, από σεβασµό στο δικαίωµά 
τους να αντιλαµβάνονται, να κωδικοποιούν και να αποκωδικοποιούν τον κόσµο και τα 
πράγµατα, όπως αυτοί το επιλέγουν και όχι κατά ένα τρόπο που τους υποδεικνύεται µέσα και 
από αυτήν ακόµη τη διατύπωση των ερωτήσεων.  

Από την παραπάνω ανάλυση των στοιχείων προφανώς και δε συνάγεται εξ αρχής ότι οι 
φοιτητές κινήθηκαν ορµώµενοι από κάποιο ευρωπαϊκό ιδεώδες. Προκύπτει όµως ότι σίγουρα 
δεν αντιλαµβάνονται εαυτόν περιχαρακωµένο στα εθνικά όρια. Επιθυµούν να δοκιµάσουν να 
κάνουν το επόµενο βήµα σε ένα περιβάλλον προστατευµένο και ασφαλές, όπως δηλώνουν οι 
ίδιοι αναφερόµενοι στην Ένωση. Επιπλέον το ταξίδι στην Ευρώπη και το ταξίδι στην 
αυτογνωσία είναι δύο δρόµοι παράλληλοι κι αλληλοεµπλεκόµενοι. Υπάρχουν άλλωστε 
ερευνητές που υποστηρίζουν πως το Erasmus συνεισφέρει στη σφυρηλάτηση της ευρωπαϊκής 
ταυτότητας µέσα από ασυνείδητες αλλά παρόλα αυτά σταθερές διαδικασίες (Etzioni, 2007; 
Fligstein, 2008). 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1 ΠΟΙΟΙ ΛΟΓΟΙ Ο∆ΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ERASMUS ΕΠΙΛΟΓΗ 
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4.1.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
Το Erasmus ως Πρόγραµµα δεν έχει µεγάλη δηµοφιλία εντός της φοιτητικής κοινότητας. 

Έτσι δεν έχουν οριστεί κριτήρια επιλογής από τα Τµήµατα που το συνθέτουν. Όσοι θελήσουν να 
µετακινηθούν µπορούν να το δουν να πραγµατοποιείται δίχως δυσκολία. Όπως επισηµαίνουν οι 
ίδιοι οι συµµετέχοντες κάτι τέτοιο δε συµβαίνει και στα άλλα Πανεπιστήµια της χώρας. Είναι 
χαρούµενοι µε αυτήν την ευτυχή για αυτούς συγκυρία. Ποια είναι η διαδροµή που ακολουθεί η 
σκέψη τους όταν έχουν ήδη αποφασίσει να φύγουν µε Erasmus, ώστε να κάνουν την επιλογή 
τους ως προς τη χώρα υποδοχής; Στην προκειµένη περίπτωση η γλώσσα καθίσταται ως το πιο 
ισχυρό κριτήριο επιλογής, µε ποσοστό 70% (∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2). Αλλά και το ίδιο το στοιχείο 
της γλώσσας υφίσταται τροποποίηση ως προς τις παραµέτρους της. Στην προηγούµενη 
υποενότητα η εκµάθηση ή η βελτίωσή της αποτελούσε κίνητρο για µετακίνηση. Εδώ βλέπουµε 
την ευχέρεια που έχει κανείς σε µία γλώσσα και η ευκαιρία που του δίνεται να τη βελτιώσει να 
υπαγορεύει σε αρκετά µεγάλο ποσοστό την επιλογή του. «..Ήταν το µόνο αγγλόφωνο 

Πανεπιστήµιο µε το οποίο συνεργάζεται η σχολή µου… όλα τα υπόλοιπα είναι γερµανόφωνα, 

γαλλόφωνα, κάποια ιταλόφωνα…» (Κ_10_Κ.Ν), «…στα αγγλικά έχω καλύτερη ευχέρεια του 

λόγου...» (Ξ_20_Β.ΜΠ), «τα γαλλικά επειδή τότε δεν ήταν σε πολύ καλό επίπεδο…»(Κ_1_∆.Ν).   
Στο υποκεφάλαιο αυτό το ποσοστό του να βιώσει κανείς το πώς είναι να ζει στο 

εξωτερικό φτάνει στο 33,33%. Ίσως γιατί από τη στιγµή που αποφασίζεις ότι θα φύγεις πια, η 
εµπειρία µια χώρας διαφορετικής είναι πλέον δεδοµένη. Έτσι υπάρχουν παράγοντες 
περισσότερο συγκεκριµένοι, που σε κάνουν να επιλέξεις. «…Πιο πολύ για την εµπειρία του 

εξωτερικού…» (Κ_26_Ι.ΙΕ). Το κριτήριο της εµπειρίας του εξωτερικού ίσως θα είχε νόηµα να 
συσχετιστεί µε το ποσοστό της τάξης του 10% που έλαβε η ίδια η χώρα- προορισµός, ως 
προτίµηση µεταξύ των φοιτητών που συµµετείχαν στην παρούσα έρευνα. «Συνδύαζε δυο 

πολιτισµούς (τον δυτικό) και το αραβικό στοιχείο πάρα πολύ και ήταν κάτι πολύ διαφορετικό…» 

(Κ_3_Α.ΕΦ). Επίσης η γεωγραφική θέση µιας χώρας την κατέστησε σε κάποιες περιπτώσεις 
περισσότερο γοητευτική σε σχέση µε κάποιες άλλες. ∆ιότι έδινε στους φοιτητές µεγαλύτερη 
ευχέρεια να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν και την υπόλοιπη Ευρώπη σε ποσοστό 13,33%. «Η 

χώρα αναφορικά µε το σηµείο που βρίσκεται στην Ευρώπη ….. το κοµµάτι των ταξιδιών και της 

επαφής…» (Κ_1_∆.Ν). 
Ένα ποσοστό 30% επέλεξε τη χώρα υποδοχής µε βάση το πανεπιστήµιο το οποίο 

επιθυµούσε και στόχευε να γνωρίσει. Πράγµα που σηµαίνει πως αυτή η µερίδα των φοιτητών 
είχε ήδη αναζητήσει στοιχεία και είχε εικόνα σε σχέση µε τα πανεπιστήµια στα οποία υπήρχε η 
πιθανότητα να φοιτήσει. Πρόκειται για µια συνειδητή επιλογή. Κάποιοι µεταξύ αυτών θέλησαν 
να δουν τα µεταπτυχιακά προγράµµατα, όπως µου είπε και ο Ξ_24_Π.ΠΜ: «ήθελα να δω το 

πανεπιστήµιο… γιατί έχει πολύ καλό µεταπτυχιακό πάνω στο αντικείµενο που θέλω να ασχοληθώ, 

οπότε το είχα ψάξει πριν φύγω…», «… ξεκάθαρα, πρώτα για το Πανεπιστήµιο νοµίζω αν δεν 

κάνω λάθος είναι το δεύτερο, τρίτο καλύτερο µετά το Παρίσι. Είναι πολύ καλό!» (Κ_11_Ε.Ν).      
Υπήρξε και το εξής κριτήριο επιλογής. Κατά 30% λοιπόν οι φοιτητές οδηγήθηκαν στη 

συγκεκριµένη επιλογή διότι το Τµήµα αποστολής διέθετε εξαιρετικά περιορισµένες διµερείς 
συµφωνίες µε πανεπιστήµια του εξωτερικού, καθιστώντας τα πολλές φορές ως µόνη επιλογή. 
«Από το πανεπιστήµιο µας έστελναν στον τόπο προορισµού οπότε δεν το επέλεξα µόνος µου…» 
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(Κ_2_Θ.ΟΕ), «Καλά δεν είχα και πολλές επιλογές είναι η αλήθεια…» (Κ_16_Μ.ΓΦ). Οι διµερείς 
συµφωνίες, που διατηρεί ένα Τµήµα µε αντίστοιχα του εξωτερικού ανιχνεύεται να επηρεάζει την 
επιλογή της χώρας προορισµού δύο φορές περισσότερο από το αν αυτή είναι ακριβή ή όχι. Σε 
αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί ότι σε ένα από τα Τµήµατα του υπό εξέταση Πανεπιστηµίου 
το που θα πάει ο φοιτητής διαµορφώνεται από το πόσο καλά θα πάει στις εξετάσεις γλώσσας 
που διεξάγονται. Πρόκειται για µια πρακτική ενδοτµηµατική, που υφίσταται κατόπιν απόφασης 
της Συνέλευσης του Τµήµατος λόγω αυξηµένης ζήτησης για το Πρόγραµµα. «… είναι 

περιορισµένες οι θέσεις … είναι περιορισµένες οι συµβάσεις οπότε το καλύτερο που µπορεί να 

γίνει είναι να γίνουν εξετάσεις….. σε όλες τις γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, σε όλες, 

ιταλικά, γερµανικά…. µε σειρά προτεραιότητας, µε τον καλύτερο βαθµό, διαλέγεις…» (Κ_1_∆.Ν).   
Ένα ποσοστό, όχι µεγάλο, αλλά µε το δικό του ειδικό βάρος, ένα 16,66% επέλεξε τη 

χώρα προορισµού, η οποία εξασφάλιζε την εγγύηση µιας πιο οικονοµικής διαβίωσης. Ως 
ποσοστό µαρτυρά πως µάλλον συνδιαµόρφωσε παρά καθόρισε την επιλογή της χώρας. Ίσως 
βέβαια κάποιος να ισχυριζόταν πως και µε αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι επιλογές των 
οικονοµικά ασθενέστερων φοιτητών. Ένας τέτοιος ισχυρισµός δε θα µπορούσε να θεωρηθεί ως 
αναληθής. ∆εν υπήρξε δυσαρέσκεια ή πικρία από πλευράς φοιτητών όσον αφορά το 
συγκεκριµένο κριτήριο. Ούτε στην πορεία των συγκεκριµένων συνεντεύξεων φάνηκε να το 
αξιολογούν στα αρνητικά του Προγράµµατος. ∆εν εστίασαν στο να διαµαρτυρηθούν γι’ αυτό. 
Αντίθετα απόλαυσαν την κάθε στιγµή, όπως και οι υπόλοιποι στο σύνολό τους. «∆ιάλεξα την 

συγκεκριµένη επειδή είχα µάθει ότι ήταν πιο οικονοµική για φοιτητές η ζωή …» (Κ_3_Α.ΕΦ). 
Έρευνα που έγινε σε φοιτητές που µετακινήθηκαν από την Ελλάδα προς άλλες χώρες της 
Ένωσης την περίοδο από το 2008-2009 έως και το 2011-2012 επέλεξαν στη χώρα προορισµού 
µία µικρότερη πόλη, που θα τους εξασφάλιζε οικονοµικότερη ζωή ή αποφάσισαν να φύγουν για 
µικρότερο χρονικό διάστηµα (Orr & Haaristo, 2013). Επιπλέον, σύµφωνα µε στοιχεία του ESN 
(2011), σε σχέση µε το κατά πόσο ο οικονοµικός παράγοντας συντείνει στην επιλογή της χώρας 
προορισµού, καταλήγει πως το 25% των φοιτητών, που συµµετείχαν στη συγκεκριµένη έρευνα, 
επέλεξαν το πανεπιστήµιο υποδοχής µε βάση το ύψος της υποτροφίας.  

Η απόφαση των φοιτητών να συµµετέχουν σε ένα πρόγραµµα ευρωπαϊκό όπως 
δηλώνουν είναι για αυτούς αξιοποίηση µιας εξαιρετικής ευκαιρίας που τους δίνεται. Το πώς 
επέλεξαν τη χώρα προορισµού έχει να κάνει µε τι τους άγγιξε ώστε να τους κινητοποιήσει αλλά 
και τι θέλουν να αγγίξουν για να συµµετέχουν. Περνάµε τώρα από την έµπνευση « έµπνευση… 

ένας πίνακας του Munch, η Κραυγή..» (Κ_29_Α.ΙΕ) και το σχεδιασµό στην υλοποίηση µε 
αφετηρία την προετοιµασία.   
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

 
 

4.1.4 Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
Κατά το στάδιο της προετοιµασίας τους οι ερωτώµενοι αντιµετώπισαν λιγότερες ή 

περισσότερες δυσκολίες και προκλήσεις. Ένα ποσοστό 53,33% χαρακτήρισε τη διαδικασία µε 
την προετοιµασία των εγγράφων που απαιτούνται ως τροµερά πολύπλοκη και κουραστική 
(∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3): «…Πολύ µεγάλη προετοιµασία για τα έγγραφα που χρειάζονται … Απίστευτα 

κουραστική… κακή ενηµέρωση» (Ξ_24_Π.ΠΜ). Επιπλέον σε κάποια Τµήµατα οι φοιτητές ήρθαν 
αντιµέτωποι µε έναν αδιάφορο έως και ανύπαρκτο Συντονιστή Erasmus, όπως µου είπε η 
Α_17_Σ.Ι: «… στην πληροφόρηση και στο διαδικαστικό εδώ είχαµε πρόβληµα µε το Συντονιστή 

µας…». Σύµφωνα µε το ESN (2007) οι φοιτητές αναφέρουν πως πρόβληµα αποτελεί η 
πληµµελής ενηµέρωσή τους από το Ίδρυµα αποστολής. Σε µία κλίµακα από το 1 κι ως το 5 (µε 
το 5 να είναι ο χειρότερος βαθµός ενηµέρωσης) η πλειοψηφία έδωσε ένα 3 σε σχέση µε την 
κακή πληροφόρηση. Οι λιγότερο ευχαριστηµένοι φοιτητές ήταν αυτοί µε καταγωγή από Ελλάδα, 
Ιρλανδία, Ισπανία και Ιταλία. Όµως το θέµα της γραφειοκρατίας, κατά τον Κ_1_∆.Ν, όσο 
επίπονο κι αν είναι, δεν πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά από το να πάρει κάποιος την απόφαση 
να φύγει µε  Erasmus.  «∆υσκολίες είχα … στο θέµα της γραφειοκρατίας είναι γνωστό στην 

Ελλάδα αλλά … και (σε) άλλες χώρες πχ στη Γαλλία, στο Βέλγιο…. αλλά θέλω … να απωθήσω … 

την οποιαδήποτε επιφύλαξη κάποιου για να πάει Erasmus λόγω της διαδικασίας. ∆εν πρέπει να 

υφίσταται καν ως προβληµατισµός για κάποιον!». 
Στον αντίποδα ένα ποσοστό 40% θεωρεί το διαδικαστικό κοµµάτι απλό: «θα έλεγα ότι ήταν πολύ 

εύκολη η διαδικασία…» (Κ_2_Θ.ΟΕ), µέχρι και ευχάριστο: «.. όλα ήταν ευχάριστα και µε την 

διαδικασία µε τα χαρτιά δεν αντιµετώπισα πρόβληµα. Όλοι πολύ βοηθητικοί …. Συντονίστρια …» 
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(Κ_7_Κ.ΕΦ). Πέρα από τις αντικειµενικές δυσκολίες της διαδικασίας προετοιµασίας, ο εκ 
διαµέτρου αντίθετος τρόπος που την αντιµετωπίζουν οι φοιτητές έχει να κάνει και µε το πρίσµα 
θέασης υπό το οποίο επιλέγουν να δουν την κατάσταση αυτή.   

Στη γραφειοκρατία και τη διαδικαστική προετοιµασία όσο περισσότερο ή λιγότερο 
ευχάριστη και αν ήταν ανακύπτει ένα σηµαντικό θέµα σε ποσοστό 56,66%. Είναι το θέµα της 
αναγνώρισης µαθηµάτων. Αυτό δε θεωρείται αυτονόητο ούτε και υπαγορεύεται απαραίτητα από 
τις διµερείς «συµφωνίες µάθησης». «Οι καθηγητές εδώ δεν δέχτηκε κανένας να µου αναγνωρίσει 

µαθήµατα… Ήξερα ότι πάω και δε µου αναγνωρίζει κανένας µάθηµα…» (Ξ_24_Π.ΠΜ), «Ελλάδα 

… και δεν το αναγνωρίζει η συγκεκριµένη καθηγήτρια … είναι ακριβώς ίδια η ύλη, ακριβώς ίδια η 

ύλη.» (Κ_10_Κ.Ν). Πολλοί είναι οι φοιτητές που παραπονιούνται για τις χρονοβόρες και πολλές 
φορές ατελέσφορες διαδικασίες αναγνώρισης των µαθηµάτων, που διδάχτηκαν στο 
πανεπιστήµιο υποδοχής από το πανεπιστήµιο αποστολής. Η ανησυχία αυτή περί πιθανής µη 
αναγνώρισης των εκεί διδαχθέντων µαθηµάτων αποτελεί ανασχετικό παράγοντα για φοιτητές 
διστακτικούς να συµµετέχουν σε ένα Πρόγραµµα Κινητικότητας. Αυτό που αγνοούν οι φοιτητές 
είναι πως υπάρχει η Σύµβαση Αναγνώρισης της Λισσαβόνας, η οποία τους διασφαλίζει 
αναφορικά µε το θέµα αυτό (ESN, 2014).               

Η γλώσσα είναι παρούσα και κατά το στάδιο της προετοιµασίας σε ποσοστό 33,33%. 
Κάποιοι επειδή θέλησαν να φρεσκάρουν µια γλώσσα που ήδη γνώριζαν: «…µήνες προετοιµασία 

Γερµανικά να τα ξαναθυµηθώ» (Ξ_20_Β.ΜΠ). Άλλοι για να προετοιµαστούν να αντιµετωπίσουν 
την πρόκληση επιστηµονικής ορολογίας κατά τη διάρκεια των εκεί σπουδών τους: «… µαθήµατα 

νοµικής ορολογίας στα γαλλικά και επανάληψη τα γαλλικά που ήδη γνώριζα σε επίπεδο Γ1..» 

(Κ_6_Χ.Ν). Ορισµένοι για να µπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις απαιτήσεις µιας 
βασικής επικοινωνίας: «µόνο κάτι µαθήµατα πολωνικών .. για να … συνεννοηθώ στην αρχή» 
(Κ_5_Β.ΕΦ). Ενώ κάποιοι άλλοι έκαναν µαθήµατα συστηµατικά, ώστε να µάθουν µια γλώσσα 
που δε γνώριζαν, εφόσον αυτό αποτελούσε προϋπόθεση για τις σπουδές τους στη χώρα 
υποδοχής:  «… εγώ από το πρώτο έτος … Ξεκίνησα να µαθαίνω ισπανικά γιατί ήξερα ότι για την 

Ισπανία ήταν απαραίτητο για το πανεπιστήµιο, ότι τα µαθήµατα γινόταν σε εκείνη την γλώσσα και 

ήθελα να πάω Erasmus…» (Κ_3_Α.ΕΦ). Με βάση και τα στοιχεία του ESN το ένα τρίτο των 
φοιτητών παρακολούθησαν µαθήµατα γλώσσας στη χώρα προέλευσης προπαρασκευαστικά πριν 
την αναχώρησή τους για τη χώρα υποδοχής (ESN, 2014).   

Ο οικονοµικός παράγοντας περνά και φτάνει και σ’ αυτό το στάδιο της προπαρασκευής. 
Ένα ποσοστό 16,66% δηλώνει ότι εργάστηκε και εξοικονόµησε χρήµατα, προκειµένου να τα 
έχει διαθέσιµα στο εκεί ξεκίνηµά του. Με τον τρόπο αυτό τονώνεται η αυτοπεποίθησή τους 
επειδή είναι κάτι που µόνοι τους κέρδισαν. Επιπλέον νοιώθουν ικανοποίηση, διότι δεν 
επιβαρύνουν οικονοµικά περισσότερο τους γονείς τους µε αυτή τους τη δραστηριότητα. 
«…Άρχισα να αποταµιεύω χρήµατα..» (Α_8_Ε.ΤΕ).     

Ένα ποσοστό 6,66% αναφέρει πως η συγκυρία µε τα Capital Controls στην Ελλάδα τους 
βρήκε το καλοκαίρι του 2015 στο στάδιο της διευθέτησης των τελευταίων λεπτοµερειών πριν 
την αναχώρησή τους. Μπόρεσαν να υπερκεράσουν τον αιφνίδιο αυτό σκόπελο µε το δίχτυ 
ασφαλείας που προσέφεραν συγγενείς ή φίλοι της οικογένειας, που διέµεναν εκτός Ελλάδας.  
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«…. Έπεσα µε µηχανή … Έτυχαν και τα capital  controls τότε … έπρεπε να βάλω χρήµατα και για 

ξενοδοχείο … αλλά και για τις εστίες, πρέπει να βάλεις από πριν, µε τα capital controls δεν 

µπορούσαµε να κάνουµε ούτε έµβασµα … τελικά βρήκα ένα θείο, τα έβαλε αυτός τα λεφτά και τα 

δώσαµε εµείς…. (σε παρόµοια κατάσταση) και τα υπόλοιπα παιδιά » (Κ_9_Θ.ΤΕ).  
Στο κοµµάτι της προετοιµασίας εντάσσει ένα 6,66% των φοιτητών το άγχος, την 

ανασφάλεια, το φόβο ίσως, που νοιώθουν τις πρώτες µέρες της άφιξής τους οι φοιτητές στη 
χώρα προορισµού. Τα όχι και τόσο εύκολα στο να τα διαχειριστείς συναισθήµατα, που επιδρούν 
αρνητικά στην ψυχολογία τους, εκπορεύονται από µια σειρά αιτιών. Η αναζήτηση στέγης, η 
προσαρµογή σε ένα καινούργιο εκπαιδευτικό περιβάλλον, η εξ’ ολοκλήρου διαχείριση κάθε 
θέµατος που µπορεί να προκύψει καθηµερινά, η έλλειψη φίλων κι όλα τούτα σε µια γλώσσα που 
µπορεί µεν να τη γνωρίζεις αλλά δε νοιώθεις και τόσο ασφαλής για αυτό ακόµη. «… Σίγουρα 

φοβάται την αλλαγή, να πάει έξω να βρει σπίτι, να αναζητήσει καλές συνθήκες για τη στέγαση, έχει 

το άγχος, δεν γνωρίζει, δεν υπάρχει καλή ενηµέρωση από το Πανεπιστήµιο οπότε αυτό επιτείνει 

αυτό το φόβο…. που δεν ξέρεις καν την χώρα, δεν ξέρεις καν την γλώσσα...» (Κ_1_∆.Ν) αλλά και 
«Ψυχολογικά καταρχήν νοµίζω είναι ότι θα αντιµετώπιζε ο καθένας δηλαδή ότι διαµονή σε µια 

ξένη χώρα, πως θα επικοινωνώ ουσιαστικά σε µια γλώσσα που δεν είναι η µητρική µου…» 

(Κ_4_Μ.Ν). Μια από τις διαστάσεις του ψυχολογικού παράγοντα είναι το στρες, που ανησυχούν 
ότι θα βιώσουν οι συµµετέχοντες στη χώρα υποδοχής. Επιπλέον συνειδητοποιούν πως ο φόβος 
αυτός προέρχεται από την πελιδνή πληροφόρηση σε σχέση µε την επικείµενη εµπειρία 
(Krzaklewska and Skórska, 2013). Αυτές είναι οι προκλήσεις, που καταγράφηκαν από τους 
συµµετέχοντες φοιτητές σε σχέση µε το στάδιο της προετοιµασίας τους για συµµετοχή στο 
Πρόγραµµα. Τίποτε δε διακρίνεται ικανό να κάµψει την έξαψη για την απόφασή τους αυτή.  

 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3 Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
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4.1.5 Η ERASMUS ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Όλοι οι φοιτητές που µετακινήθηκαν µε το Πρόγραµµα Erasmus στο σύνολό τους το 

αποτιµούν ως: «… εµπειρία ζωής.» (Ξ_30_Κ.ΜΠ), «εµπειρία… µε άριστα το 10… 10 θα 

έλεγα!!..» (Κ_28_Ν.ΟΕ). Μιλώντας µε ποσοστά θα µπορούσε να ειπωθεί µε σιγουριά πως αυτή 
είναι η άποψη του 100% των ερωτηθέντων (∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4). Ίσως να φαίνεται υπερβολικό 
αυτό αλλά ο καθένας την ίδια εικόνα θα είχε αν φυλλοµετρούσε τις συνεντεύξεις µια προς µια. 
Από κει και πέρα η όποια διαφοροποίηση υφίσταται ανάλογα µε το ποια χορδή άγγιξε στον 
καθένα η εµπειρία αυτή. Αυτό κάποιες φορές είχε να κάνει µε την επαφή των φοιτητών µε τη 
φύση: «εµπειρίες … απίστευτες εικόνες… πικ νικ στην φύση, στο βουνό, η πεζοπορία στις Άλπεις, 

δοκίµασα και αναρρίχηση στο Erasmus…» (Κ_4_Μ.Ν). Για ορισµένους το ότι ζούσαν στο 
εξωτερικό βιώνοντας µια τελείως διαφορετική πραγµατικότητα καθηµερινά: «είναι πολύ 

σηµαντικό… καθηµερινότητα… η εµπειρία για όλο αυτό..» (Ξ_20_Β.ΜΠ). Κάποιοι αναφέρθηκαν 
στο γεγονός ότι όλα όσα έζησαν γνώριζαν εκ των προτέρων πως θα διαδραµατιστούν σε: «..ένα 

ασφαλές περιβάλλον … ήξερες ότι υπάρχει κάποιος υπεύθυνος που µπορεί να απευθυνθείς, να σε 

βοηθήσει … Επίσης η χρηµατική ενίσχυση είναι σηµαντικό πολύ. Σαν σύνολο πιστεύω µόνο θετικά 

έχει…» (Κ_9_Θ.ΤΕ). Μερικοί θεωρούσαν πως: «…είµαι απ’ τους τυχερούς που πήγα...» 

(Κ_12_Κ.ΓΦ). Άλλοι θα δηλώσουν πιο παθιασµένα πως την εµπειρία Erasmus την 
αντιλαµβάνονται: «ως την οµορφότερη περίοδο, όχι µόνο της φοιτητικής µου ζωής αλλά και 

γενικότερα» (Κ_7_Κ.ΕΦ). Το σίγουρο είναι ότι µέσα από το βίωµα αυτό παίρνουν µια πρώτη 
γεύση του παγκόσµιου γίγνεσθαι: «Είναι πολύ σηµαντικό γιατί αρχίζεις και µπαίνεις στο κλίµα 

του τι γίνεται στον κόσµο…» (Α_18_Ν.ΤΕ). Τέλος προτείνουν: «… κάθε φοιτητής στις ηµέρες µας 

πρέπει να φύγει έστω ένα εξάµηνο Erasmus» (Κ_15_Κ.ΕΦ). Σε αντίστοιχα συµπεράσµατα 
κατέληξε και το ESN το οποίο µετά από έρευνά του διαπιστώνει, πως σε µία διαβάθµιση από το 
1 κι ως το 5, µε το 5 να δείχνει το µεγαλύτερο βαθµό ικανοποίησης, οι φοιτητές αποτίµησαν µε 
3,9 το βαθµό ικανοποίησης µε τις σπουδές τους στο εξωτερικό και 4,3 τον αντίστοιχο βαθµό 
ικανοποίησής τους από την διαµονή τους στο εξωτερικό (ESN, 2013α). Την επόµενη χρονιά, το 
2014, αυξήθηκε ο τελευταίος στο 4,4% (ESN, 2014).  

Στην ψυχολογία η θεωρία της υπόθεσης επαφής υπογραµµίζει τη σηµασία της 
διαδικασίας και των συνθηκών επαφής. Η επαφή µεταξύ ατόµων και µελών µίας οµάδας µε 
παρόµοιο προφίλ και κοινά ενδιαφέροντα έχει αποδειχθεί πως οδηγεί σε φιλίες (Allport, 1954). 
Τα δίκτυα, οι φιλίες και δεσµοί, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Erasmus εµπειρίας κατέχουν 
υψηλή θέση στη συνείδηση των Ερασµιτών φοιτητών, που έλαβαν µέρος στην παρούσα έρευνα. 
Πρόκειται για ένα ποσοστό της τάξης του 73,33%. Οι αποχρώσεις του ποσοστού αυτού ξεκινούν 
µε δηλώσεις όπως: «Η… παρέα, έτυχε να γνωριστούµε από ένα πάρτι… από τα 15 άτοµα .. τα 12 

ήµασταν αχώριστα... είχαν την ίδια τρέλα, τα κοινά, αυτά που τους άρεσαν τα ίδια…» 

(Ξ_24_Π.ΠΜ) και «… είναι πολύ ωραίο … φτιάχνεις µια οµάδα…» (Α_27_Φ.ΠΤ). Καταλήγουν 
αρκετοί πολύ πιο ένθερµα να λένε : «Το πιο δυνατό από όλα νοµίζω ήταν οι φιλίες ... γίναµε µια 

οικογένεια … ξαναβρεθήκαµε είχαν έρθει Ελλάδα, πήγα εγώ… προγραµµατίζουµε συνεχώς 

ταξίδια» (Α_19_Σ.ΠΤ), «…µας λέγανε αδέρφια… ξέρω πως µε ένα τηλέφωνο θα ανοίξουν πολλές 
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πόρτες για µένα στον κόσµο…» (Ξ_23_Π.ΜΠ) και «.. είναι το δεύτερο σπίτι µου... ξαναγυρνώ 

συχνά εκεί..» (Κ_14_Φ.Ν). Έρευνα του ESN (2009) αναφέρει ακριβώς αυτό. Ότι δηλαδή οι 
φοιτητές Erasmus θεωρούν ως δεύτερο σπίτι τους την περιοχή που έµειναν κατά τη διάρκεια του 
Προγράµµατος Κινητικότητας. Στο σηµείο αυτό τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας 
συµβαδίζουν µε αυτά της έρευνας του Van Mol (2013). Αυτός αναφέρει ότι οι φοιτητές 
Ερασµίτες δε µένουν µόνο στο να τονίζουν το συναρπαστικό της εµπειρίας τους. 
Αντιλαµβάνονται το Erasmus ως εφαλτήριο για νέα ταξίδια και νέους προορισµούς µε τους 
φοιτητές που έχουν γνωρίσει µέσω του Προγράµµατος. Έτσι ενδυναµώνονται τα «κοινωνικά 
δίκτυα», που έχουν ήδη χτιστεί και µέσα στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Με αυτές τις παρέες 
λοιπόν ένα ποσοστό 56,66% αναφέρει πως ταξίδεψε αρκετά είτε εντός της χώρας είτε και σε 
γειτονικές χώρες: «ταξίδια πάρα πολλά…» (Α_27_Φ.ΠΤ). Σύµφωνα µε τον Fligstein (2008) η 
σηµαντική συνεισφορά του Erasmus είναι η «ευκαιρία για αλληλεπίδραση» µεταξύ των 
ευρωπαίων φοιτητών που εξασφαλίζει. ∆ιότι από τη στιγµή που οι φοιτητές φεύγουν στο 
εξωτερικό και σχηµατίζουν φιλίες µε άλλους Ευρωπαίους διακρίνουν τα κοινά τους στοιχεία. 
Επιπλέον οι γραµµές µεταξύ των «εντός οµάδας» και των «εκτός οµάδας» είναι δυσδιάκριτες 
και αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους κι ως Ευρωπαίο πέρα από τη στενή εθνική τους ταυτότητα.  

Είναι εξαιρετικά σηµαντικό το ότι φοιτητές όπως ο Κ_26_Ι.ΙΕ συνειδητοποιούν κι 
εκφράζουν το εύρος της αλλαγής στη ζωή τους: «Πολιτισµικό σοκ! Βερολίνο είχα πάει δυο φορές 

επίσκεψη … ήθελα να δω την καθηµερινότητα των Γερµανών…». Ακριβώς ως «πολιτισµικό σοκ» 
περιγράφουν οι µελετητές την κατάσταση στην οποία βρίσκονται µε την άφιξή τους πολλοί από 
τους συµµετέχοντες. Η περίοδος της προσαρµογής στη χώρα υποδοχής είναι στρεσογόνα για 
αυτούς. Νοιώθουν ανασφαλείς, ανήσυχοι και µπερδεµένοι. Όλα αυτά οφείλονται στην ελλειπή 
πληροφόρηση που έχουν οι φοιτητές, για παράδειγµα σε σχέση µε το πανεπιστήµιο υποδοχής 
και πως αυτό λειτουργεί. Ή ακόµη σε σχέση µε τη διαδικασία εξεύρεσης στέγης (Krzaklewska 
and Skórska, 2013). Μέσα σε αυτό το κάδρο µοιράστηκαν το πόσο δυσκολεύτηκαν στην αρχή 
στη χώρα προορισµού, αν και για κάποιους το να ακολουθήσουν το δύσκολο µονοπάτι της 
άµεσης ανεξαρτητοποίησης ήταν µια συνειδητή επιλογή: «Αυτό που δεν µου άρεσε στην αρχή 

ήταν επειδή ήµουν τελείως µόνη µου δυσκολεύτηκα  αρκετά. … αλλά ήθελα να πάω και µόνη µου 

για να ψηθώ και λίγο παραπάνω…» (Κ_3_Α.ΕΦ). ∆εν είναι λίγοι οι φοιτητές που 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα µοναξιάς είτε κατά το στάδιο προσαρµογής τους είτε και κατά τη 
διάρκεια παραµονής τους εκεί. ∆ιότι νοιώθουν πως δεν έχουν κάποιον τον οποίο µπορούν να 
εµπιστευτούν (ESN, 2009). Για άλλους αυτή η διαδικασία αυτονόµησης είναι συνυφασµένη µε 
την Erasmus εµπειρία: «… αυτό είναι από τα πολύ πετυχηµένα σηµεία του Erasmus γιατί βγαίνεις 

από το comfort zone. Μαθαίνεις να ζεις µόνος σου …. να επιβιώνεις και να ανταπεξέρχεσαι στις 

προκλήσεις…» (Κ_14_Φ.Ν). Το βίωµα αυτό αποτελεί για τους συµµετέχοντες τη µετάβαση στην 
ενήλικη ζωή. Ανεξαρτητοποιούνται καθώς αντιµετωπίζουν τα όποια ζητήµατα της 
καθηµερινότητας µόνοι. Καλούνται να δώσουν λύσεις κι αυτό τους ωριµάζει και τους καθιστά 
πιο υπεύθυνους από πριν (Krzaklewska, 2013). Καθοριστικός είναι και ο ρόλος του 
πανεπιστηµίου υποδοχής στο πλαίσιο κοινωνικοποίησης και ενσωµάτωσης των φοιτητών 
Erasmus: «πρώτες µέρες… δεν έχεις φίλους,…. µέσα από το Πανεπιστήµιο κοινωνικοποιείσαι» 
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(Κ_29_Α.ΙΕ).  Ένα ποσοστό δηλαδή 43,33% αντιλαµβάνεται την Erasmus εµπειρία και ως µια 
ευκαιρία για αυτοβελτίωση. Κατά την παραµονή τους στο εξωτερικό οι συµµετέχοντες στο 
Πρόγραµµα βελτιώνουν κατά πολύ τις δεξιότητές τους. Κατά ένα ποσοστό 91% θεωρούν πως 
µαθαίνουν να προσαρµόζονται γρηγορότερα σε διάφορες καταστάσεις και να ανταποκρίνονται 
σε προκλήσεις (ESN, 2011).  Επιπλέον και σύµφωνα µε την ίδια έρευνα ένα 93% αισθάνονται 
µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε σχέση µε την πολυπολιτισµικότητα από τη στιγµή που µε 
µεγάλη άνεση συναναστρέφονται µε φοιτητές από όλο τον κόσµο.  

Κατά 50% οι ερωτώµενοι συγχρωτίστηκαν κι έκαναν παρέες µε φοιτητές από όλον τον 
κόσµο. Κι αυτό διότι ούτως ή άλλως το ευρωπαϊκό έδαφος στο οποίο βρέθηκαν ήταν κι αυτό 
παγκοσµιοποιηµένο: «… είναι το προφανές… να απογαλακτιστείς από την χώρα την οποία 

κατάγεσαι, γενικά και λόγω του ότι τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει µια διεθνής  διάσταση δηλαδή 

παγκοσµιοποίηση, κ.τ.λ. είναι ωραίο να υπάρχει όλο αυτό το πολυπολιτισµικό στοιχείο και να µην 

είσαι κλεισµένος στο καβούκι σου…» (Κ_11_Ε.Ν). Προσεγγίζουν µε ενδιαφέρον τη 
διαφορετικότητα φοιτητών από όλο τον κόσµο, ακόµη κι αν οι πληροφορίες που παίρνουν δεν 
είναι πάντα χρήσιµες: «…συναναστρέφοµαι... συζήτηση … παιδιά από την Μαλαισία…  Ιαπωνία... 

µαθαίνεις πράγµατα … πολλές πληροφορίες ίσως είναι και άχρηστες… δεν είναι ας πούµε κάπου 

απαραίτητα χρήσιµες να πω ότι ναι αλλά εµένα µου αρέσει αυτό το πράγµα…» (Κ_9_Θ.ΤΕ) ή κι 
αν αυτούς τους ανθρώπους ίσως να µην τους ξαναδείς ποτέ: «Το  ότι µιλάς µε ανθρώπους ίδιας 

ειδικότητας µε σένα. Ισπανούς, Γάλλους , Ρουµάνους, Μολδαβούς, που είναι οι ντόπιοι ας πούµε 

της περιοχής. Είχαµε και δυο παιδιά από το Τουρκµενιστάν…. ήρθα σε επαφή µε άτοµα που δεν θα 

συναντήσω ξανά στην ζωή µου. Το πώς σκέπτονται, τον τρόπο ζωής τους, τον τρόπο 

αντιµετώπισης των πραγµάτων, την καθηµερινότητα» (Κ_2_Θ.ΟΕ). Σύµφωνα µε την Elizabeth 
Murphy-Lejeune (2002) η πολιτισµική αποµόνωση των φοιτητών που µετακινήθηκαν µε το 
Πρόγραµµα και συµµετείχαν στην έρευνά της τους οδήγησε στην επιλογή να συναναστραφούν 
µε διεθνείς φοιτητές παρά µε γηγενείς της χώρας υποδοχής. Ωστόσο οι φοιτητές που 
συµµετέχουν στο Erasmus έχουν την ευκαιρία να αναµειχθούν, να συναναστραφούν και να 
δεθούν µε φοιτητές και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να αποκτήσουν από κοινού µία γόνιµη 
εµπειρία σε σχέση µε την κουλτούρα της χώρας υποδοχής καλλιεργώντας την ίδια στιγµή και 
την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Την ίδια διαπίστωση διατυπώνει και το ESN (2009) ότι οι φοιτητές 
που συµµετείχαν σε Πρόγραµµα κινητικότητας είχαν περισσότερες επαφές µε φοιτητές που 
βρίσκονταν στη χώρα υποδοχής µε Προγράµµατα Κινητικότητας επίσης ή µε άλλους διεθνείς 
φοιτητές. Για να καταλήξει ότι λόγω της σχετικά µακράς παραµονής τους είναι πιο πιθανό να 
αναπτύξουν ευρύτερα κοινωνικά δίκτυα.  

Ένα 30% προτίµησαν να συναναστραφούν µε άλλους Ερασµίτες γιατί είχαν περισσότερα 
κοινά: «.. κάναµε παρέα µε τα παιδιά από Erasmus» (Α_19_Σ.ΠΤ), «Οι Ερασµίτες που ήµασταν 

εκεί βλέπαµε τις διαφορετικές απόψεις» (Κ_21_Π.ΕΦ) παρά µε ντόπιους φοιτητές: «… φοιτητές 

Erasmus είναι στην ίδια φάση και όλοι θέλουν να κάνουν γνωριµίες, να περάσουν καλά, να 

ταξιδέψουν, να βγουν ενώ οι φοιτητές εκεί, οι Γερµανοί είναι µεταξύ τους και νοµίζω είναι πιο 

αφοσιωµένοι στις σπουδές…» (Ξ_24_Π.ΠΜ). Η εικόνα αυτή είναι διαφορετική από αυτήν του 
Fligstein (2008), ο οποίος διαπίστωσε ότι οι φοιτητές που βρίσκονται σε µία χώρα µε το 
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Πρόγραµµα Erasmus αναµειγνύονται µε τους φοιτητές της χώρας υποδοχής, πράγµα που τους 
κάνει περισσότερο Ευρωπαίους. Κάποιοι ελάχιστοι, ένα 6,66%, προτίµησαν να γνωριστούν µε 
τη νοοτροπία των ντόπιων φοιτητών: «…(άλλοι) ανοίχθηκαν σε πιο διεθνές πλαίσιο. Και εγώ 

πήγαινα µαζί τους κάποιες φορές και σε διεθνή πάρτι και µε ανθρώπους από όλο το κόσµο, αλλά 

προτιµούσα να είµαι µε τους Γερµανούς…» (Κ_26_Ι.ΙΕ). Από τα παραπάνω προκύπτει πως τα 
όρια δεν ήταν στεγανά και η όλη διαδικασία εξελίσσονταν ασυνείδητα (Van Mol, 2013). 

Το ποσοστό του 10% των ερωτώµενων αναφέρθηκε στο ESN και τη συµβολή του στο να 
τους φέρει σε επαφή µεταξύ τους: «υπάρχει και ένας σύλλογος φοιτητών, ESN, … που ακριβώς 

σκοπός του … είναι οι φοιτητές εκεί της εκεί πόλης, του εκεί Πανεπιστηµίου µέσα από εκδηλώσεις, 

µέσα από πάρτι, να σε κοινωνικοποιήσουν, να σε φέρουν σε επαφή µε άλλους Ερασµίτες αλλά και 

µε τους ίδιους τους ντόπιους. Παίζει µεγάλο ρόλο ένας σύλλογος ESN που συνήθως υπάρχει απλά 

αυτό είναι αναλόγως τον σύλλογο. Κάποιοι σύλλογοι λειτουργούν καλά, κάποιοι όχι, οπότε και 

αυτό είναι επισφαλές» (Κ_1_∆.Ν). Σε κάποιες χώρες περισσότερο δραστήρια, ως προς αυτήν την 
κατεύθυνση, ήταν τα γραφεία ∆ιεθνών Σχέσεων των Πανεπιστηµίων. Η άποψη αυτή 
αποτυπώνεται στο 16,6% των συµµετεχόντων. Η άποψη αυτή συνάδει µε την ετήσια έκθεση του 
ESN (2009). «Πάρα πολύ καλή οργάνωση υποδοχής των φοιτητών Erasmus και από το 

International Office και από τις οµάδες … (των φοιτητών) που οργάνωναν πολλά ταξίδια και 

πολλές δραστηριότητες. ∆εν ήταν ESN, ήταν κάτι διαφορετικό. Όλη αυτή η ενασχόλησή τους µαζί 

µας όλο το εξάµηνο ήταν φοβερή…» (Ξ_20_Β.ΜΠ). 
Στο κοµµάτι της εµπειρίας Erasmus ένα ποσοστό της τάξης του 53,33% συγκαταλέγει 

και το βαθµό οργάνωσης της χώρας υποδοχής. Μάλιστα κάποιοι επισηµαίνουν πως ως απόρροια 
αυτού οι άνθρωποι λειτουργούν τελείως µηχανικά: «Απίστευτα οργανωµένη χώρα. Όλα κυλάνε 

ρολόι σε σηµείο που οι άνθρωποι να µην σκέπτονται δηλαδή είναι κάποιες φορές …πολύ 

αργόστροφοι… δεν καταλαβαίνουν. Ζήτησα τρεις φορές οδηγία πώς να πάω σε τράπεζα…» 

(Κ_10_Κ.Ν).   
Το 26,66% των συµµετεχόντων επισηµαίνει πως µέσα από το Erasmus  βελτιώθηκαν 

στην ξένη γλώσσα: «κυρίως ως προς την γλώσσα… τη βελτίωσα λόγω των παρακολουθήσεων…» 

(Κ_4_Μ.Ν). Αυτή είναι και η εικόνα του ESN (2014), όπως προκύπτει από τα στοιχεία που 
διαθέτει. Ότι δηλαδή οι φοιτητές βελτιώνουν τη γλώσσα διδασκαλίας των µαθηµάτων τους στη 
χώρα υποδοχής. Καταγράφεται επίσης και η εξής άποψη: «… αλλά ήξεραν πολύ καλά αγγλικά 

…» (Κ_12_Κ.ΓΦ). Η πλειοψηφία των φοιτητών θεωρούσε αυτονόητο το να µιλούν τη γλώσσα 
των αγγλικών στη χώρα υποδοχής. Επιπλέον εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι ένα 
ποσοστό 33,33% αναφέρει πως µεταξύ των θεµάτων που συζητούσαν στις παρέες τους οι 
φοιτητές ήταν και το θέµα των θρησκειών: «.. ή το θέµα της θρησκείας πολύ σηµαντικό επίσης…» 

(Κ_29_Α.ΙΕ). 
Στο σηµείο αυτό και πέρα από τα ποσοστά παρατίθενται σταχυολογηµένες κάποιες 

σκέψεις των ερωτώµενων φοιτητών σε σχέση µε την Erasmus εµπειρία τους. Η εµπειρία αυτή 
λοιπόν αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεται κανείς: «…όταν είσαι Erasmus µπαίνεις σε µια άλλη 

διάσταση… (αυτό) σε ακολουθεί και στα ταξίδια σου και στην καθηµερινή σου ζωή µπορεί να 

είσαι πιο yolo, you only live once!..» (Κ_14_Φ.Ν). Αντιλαµβάνεσαι τους µηχανισµούς της 
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κοινωνίας: «… Ο συνδυασµός… είναι κορυφή, αν το διαβάσεις και µετά το δεις ζωντανά κιόλας, 

γιατί καταλαβαίνει κάνεις έτσι το πώς λειτουργεί η κοινωνία…» (Κ_26_Ι.ΙΕ). Επιπλέον βιώνοντας 
την καθηµερινότητα ενός λαού σε µια χώρα σου δίνεται η δυνατότητα να εντοπίσεις και 
διαφορές στον τρόπο διασκέδασης: «… πίνουν, πίνουν πάρα πολύ και υπάρχουν και 

ναρκωτικά.…» ( Ξ_23_Π.ΜΠ),  «…τον καφέ όπως έχουµε εµείς … να πούµε την ιστορία της ζωής 

µας. …όχι απαραίτητα σε καφετέρια, σε ένα παγκάκι µε τους φίλους µου, σε ένα σπίτι … αυτή η 

επαφή, γιατί οι Γερµανοί είναι  λίγο ψυχροί» (Κ_9_Θ.ΤΕ)  ή και στον τρόπο σκέψης ακόµη: 
«…αισθανόµουν είναι λίγο κακό αυτό που θα πω… πολύ έξυπνος… µπροστά στους άλλους. 

Μπορούσα να τους διαχειριστώ όπως ήθελα, αν ήθελα. Τα παιδιά εκεί σαν να είναι έτσι κοπάδι … 

κάπως αγαθοί να το πω… ∆εν ξέρω αν είναι θέµα ευστροφίας ή επιπέδου IQ. Πιστεύω το EQ τους 

είναι πολύ χαµηλό…» (Κ_9_Θ.ΤΕ). Επιπρόσθετα κατατέθηκε και η εξής άποψη: «…το παίζουν 

λίγο alternative (εναλλακτικοί). … επαναστάτης και εγώ γίνοµαι αν έχω κάποιον να µου δίνει δυο 

χιλιάρικα το µήνα …όχι να έχεις τον µπαµπά σου και να λέει έχω πάει εθελοντικά στην Χιλή και 

κάθισα ενάµιση χρόνο …» (Κ_9_Θ.ΤΕ), «… ακριβά ταξίδια πήγαινε στις ΗΠΑ … χρηµατοδότηση 

των γονιών του… Και µια άλλη κοπέλα που είχα γνωρίσει που πήγαινε σε διάφορα προγράµµατα, 

εθελοντικά… και εκείνη οι γονείς. Μια άλλη κοπέλα πάλι, οι γονείς της πούλησαν σπίτι για να τη 

σπουδάσουν, δουλεύει βέβαια αλλά οι γονείς της της έδωσαν τα πάντα. Όταν λέµε πούλησαν σπίτι 

στη Γερµανία, πολλά λεφτά…» (Κ_26_Ι.ΙΕ). Τέλος και όπως προκύπτει από τις παρακάτω 
δηλώσεις των ερωτηθέντων φοιτητών το Erasmus µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως «εργαλείο» και 
να αποτελέσει «πείραµα» προκειµένου να κάνουν το επόµενο βήµα: «… Οι νέοι του σήµερα 

πιστεύω βλέπουν πιο ανοιχτόµυαλα τον κόσµο. ∆εν είναι τόσο προσκολληµένοι σε ιδέες και 

πολιτικά κόµµατα,  όπως έκαναν οι παλιότεροι, οι γονείς µας. ….. οπότε πιστεύω (το Erasmus) 

είναι πολύ σηµαντικό εργαλείο για τους νέους…» (Κ_12_Κ.ΓΦ), «… ο κόσµος έχει µικρύνει… το 

Erasmus δίνει αυτή την δυνατότητα να πάει για ένα καλό διάστηµα, ένα εξάµηνο ή ένα έτος … και 

να δει αν του αρέσει ο τόπος, οι άνθρωποι, ο καιρός, όλα και να µείνει εκεί πέρα οριστικά (… να 

δουλέψει…)… το Erasmus είναι πείραµα» (Κ_26_Ι.ΙΕ). 
Όλες οι προαναφερθείσες απόψεις ήταν απαντήσεις των φοιτητών όταν κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν το Erasmus ως ευρωπαϊκό πρόγραµµα. Οι αναφορές σε ευρωπαϊκά θέµατα µόνο 
έµµεσα µπορούν να ανιχνευθούν. Όπως η απάντηση του Κ_9_Θ.ΤΕ : «..ένα ασφαλές περιβάλλον 

… ήξερες ότι υπάρχει κάποιος υπεύθυνος…» που συνεχίζει λέγοντας: «… Επίσης η χρηµατική 

ενίσχυση είναι σηµαντικό πολύ». Αυτό σε συνδυασµό µε εκφράσεις που ήδη αναφέρθηκαν όπως: 
«φτιάχνεις µια οµάδα…» (Α_27_Φ.ΠΤ), «… γίναµε µια οικογένεια …» (Α_19_Σ.ΠΤ), «..το 

δεύτερο σπίτι µου...» (Κ_14_Φ.Ν) και «…αδέρφια…» (Κ_12_Κ.ΓΦ) είναι ενδεικτικό του ότι οι 
φοιτητές εξοικειώνονται και δένονται µε µέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας. Κι όπως αναφέρει κι 
ο Green (2007) αφήνοντας κάποιος τους δεσµούς της πατρίδας του, ίσως για την πρώτη 
παρατεταµένη διαµονή του ή για πρώτη φορά µόνος του, συναντά νέους φίλους, βιώνει άλλες 
κουλτούρες κι αυτά είναι πολύ πιθανό να επεκτείνουν την αίσθηση που έχει το άτοµο αυτό για 
το "σπιτικό” από τα εθνικά όρια σε ηπειρωτικά. Αλλά όχι απαραίτητα µόνο αυτής της 
ευρωπαϊκής οικογένειας, θα µπορούσε να ισχυριστεί κάποιος άλλος. Σε κανένα σηµείο δεν 
αναφέρεται η λέξη ευρωπαϊκός ή Ευρώπη κλπ. Όπως λέει κι η Α_17_Σ.Ι: «… δεν το 
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αντιλαµβάνονται για να σας πω την αλήθεια…. Στην πράξη δε νοµίζω ότι κάποιος πηγαίνοντας 

έχει στο µυαλό του όλα αυτά.»   
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4 Η ERASMUS ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

4.1.6 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ  
Αναφορικά µε την οικονοµική διάσταση η έρευνα έδειξε ότι η χώρα προορισµού και πιο 

συγκεκριµένα η πόλη στην οποία βρισκόταν το πανεπιστήµιο υποδοχής είχε καθοριστικό ρόλο 
στο κόστος διαβίωσης υπαγορεύοντας ως ένα βαθµό τις επιλογές των φοιτητών. Θυµίζω πως σε 
ποσοστό 16,66% στο παρόν πόνηµα αποτέλεσε και κριτήριο επιλογής του πανεπιστηµίου στο 
οποίο θα πραγµατοποιούνταν η εκπαίδευση. 

Συγκεκριµένα οι φοιτητές που επέλεξαν να πάνε στην Πολωνία και τη Ρουµανία 
(16,66%) µπόρεσαν να καλύψουν το σύνολο των εξόδων τους από την υποτροφία του Erasmus 
(∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.5). Πρώτος λόγος η ισοτιµία νοµισµάτων. Το ευρώ είναι ισχυρότερο του 
τοπικού νοµίσµατος. Αυτό σε συνδυασµό µε το κατά πολύ οικονοµικότερο εκεί κόστος 
διαβίωσης είχαν ως αποτέλεσµα να καλύπτονται πλήρως οι φοιτητές από τα χρήµατα που 
έλαβαν. Η Κ_5_Β.ΕΦ είπε όταν ρωτήθηκε για το θέµα αυτό: «ναι και κατά πολύ µάλιστα γιατί 

έχουµε διαφορετικό νόµισµα…και ήταν όλα πολύ οικονοµικά…» αλλά και η Κ_16_Μ.ΓΦ 
ανέφερε: «…τα χρήµατα έως και υπεραρκετά…». 

Αρκετά ικανοποιηµένοι από τη χρηµατοδότηση αναφέρουν πως είναι και οι φοιτητές που 
µετακινήθηκαν προς την Ιταλία και την Πορτογαλία (10%). Κι αυτό γιατί στο πλαίσιο 
εξοικονόµησης χρηµάτων επέλεξαν µικρότερες και κατά συνέπεια οικονοµικότερες πόλεις της 
χώρας αυτής. Η Κ_7_Κ.Ε.Φ. ανέφερε: «… όχι εξ ολοκλήρου… πάντως σίγουρα 70-80%... σε 

οικονοµική πόλη..».  
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Όσον αφορά τους φοιτητές που µετακινήθηκαν στη Γαλλία το Βέλγιο, την Ισπανία, την 
Ουγγαρία και τη Γερµανία αξιολόγησαν την υποτροφία ως επαρκή κατά ένα ποσοστό 60-70%. 
Η Κ_3_Α.ΕΦ δήλωσε σχετικά µε αυτό το θέµα:  «µου έφτασαν τα χρήµατα και µου κάλυψαν τις 

ανάγκες µου, όπως για παράδειγµα το ενοίκιο και κάποιες βασικές ανάγκες. Στη συνέχεια επειδή 

εγώ ήθελα να γνωρίσω και άλλες πόλεις έκανα κάποια ταξίδια, όταν µου τέλειωσε η 

χρηµατοδότηση που είχα, βοήθησαν οικονοµικά και οι γονείς µου αλλά δεν έβαλαν πολύ 

µεγαλύτερο ποσό ας πούµε, έβαλαν λίγα χρήµατα». Τα ποσοστά αυτά συµπνέουν µε τα 
αποτελέσµατα έρευνας του ESN (2011) που καταλήγει πως ένα ποσοστό 80% των 
συµµετεχόντων σ’ αυτήν δήλωσαν ότι η υποτροφία Erasmus κάλυψε το 60% του συνόλου των 
δαπανών της παραµονής του στη χώρα υποδοχής. Σηµειώνεται ότι οι φοιτητές που βρέθηκαν 
στη Γαλλία είχαν µια επιπρόσθετη επιχορήγηση µέσω επιδόµατος στέγασης από την Γαλλική 
κυβέρνηση (CAF). Με τον τρόπο αυτό το ποσοστό κάλυψης έφτανε το 90%. Ειδικότερα η 
Κ_11_Ε.Ν δήλωσε: «Είχα … ενίσχυση από τους γονείς µου  … δεν … ήταν σπουδαία. Σε καλύπτει 

επαρκώς η υποτροφία. Είναι αρκετά τα λεφτά. Ένα 60-70% σίγουρα συν ότι στην Γαλλία έχουµε 

και το CAF επίδοµα (επίδοµα της γαλλικής κυβέρνησης ανεξάρτητο από το Erasmus) που σου το 

µειώνει περεταίρω…». Οι φοιτητές που επέλεξαν τη βόρεια Ευρώπη και Σκανδιναβικές χώρες ή 
και την Ολλανδία είπαν ότι η υποτροφία Erasmus ανταποκρίθηκε κατά 40%-50% επί του 
συνόλου των δαπανών τους, κατά κύριο λόγο γατί τα ενοίκια ήταν ακριβά. Ειδικότερα η 
Α_18_Ν.ΤΕ φαίνεται δυσαρεστηµένη από την καθυστέρηση κατάθεσης της υποτροφίας, η οποία 
ωστόσο δεν ήταν και αρκετή. «Αρχικά, αργήσανε πάρα πολύ να µπούνε τα λεφτά µου. Ήταν 

τετράµηνο και µου µπήκαν στο δίµηνο. Επίσης, όλο το ταξίδι νοµίζω βγήκε στα 5000 ευρώ για 4 

µήνες, δηλαδή πάνω από 1000 ευρώ το µήνα, και το Erasmus µου έδινε 450 ευρώ το µήνα». 

Επίσης η Κ_10_Κ.Ν µε διαφορετική χώρα προορισµού επεσήµανε: «… η υποτροφία µου κάλυπτε 

µόνο το νοίκι µου στην εστία... Οι γονείς µου µου έστελναν παραπάνω λεφτά από της 

υποτροφίας...». 
Από όλους τους φοιτητές που έλαβαν µέρος στο Erasmus και συµµετείχαν στην παρούσα 

έρευνα το 95% των οικογενειών τους τους συνέδραµαν µε επιπλέον χρήµατα έστω κι αν αυτά 
ήταν λίγα. Ποσοστό που δεν απέχει πολύ από ένα 75%, που σύµφωνα µε έρευνα του ESN (2008) 
αλλά και το 80%, που ανακύπτει από στοιχεία του ESN (2011). Το 95% λοιπόν χρειάστηκε την 
οικονοµική ενίσχυση των γονιών κατά τη διάρκεια παραµονής στη χώρα υποδοχής καθώς η 
υποτροφία του Προγράµµατος κάλυψε µόνο εν µέρει τα εκεί έξοδα. Το υπόλοιπο 5% δήλωσε 
πως τα έξοδα του υπερκαλύφθηκαν από την υποτροφία του Erasmus. Κι αυτό είτε λόγω του 
χαµηλού κόστους διαβίωσης στη χώρα υποδοχής είτε οικονοµιών που συγκέντρωσαν οι ίδιοι 
µετά από προσωπική τους εργασία έχοντας στόχο να µετακινηθούν µε το Πρόγραµµα. 

Επίσης, από όλους τους φοιτητές που συµµετείχαν στο Πρόγραµµα Erasmus ένα 10% 
αντιµετώπισαν πρόβληµα στην διαχείριση των χρηµάτων. Ειδικότερα η Κ_29_Α.ΙΕ δήλωσε: 
«Αν το ξαναέκανα θα ήξερα πώς να λειτουργήσω, όχι ότι δεν ήταν αρκετά τα χρήµατα που πήρα, 

γιατί δεν ήξερα πώς να τα διαχειριστώ σωστά, γιατί το σπίτι ήταν ακριβό ο τρόπος ζωής ήταν 

ακριβός, τα εισιτήρια, αλλά για να είµαι δίκαιη µε το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα, τα λεφτά µπήκαν 



 

49 

 

αµέσως στον τραπεζικό λογαριασµό µου και µε το παραπάνω, αν ήξερα πώς να διαχειριστώ τα 

χρήµατα θα ήταν αρκετά...». 
Αναµφισβήτητα η Ελλάδα είναι ανάµεσα στις χώρες της Ένωσης που εξακολουθεί να 

ταλανίζεται από τη χρηµατοπιστωτική κρίση, η οποία έπληξε την Ευρώπη. Στη χώρα 
επιβλήθηκε περιορισµός στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου του 2015. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα να προκύψει αιφνίδιο γενικευµένο πρόβληµα ρευστότητας. Γεγονός που επηρέασε 
κάποιους από τους φοιτητές που µετακινήθηκαν κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού 
έτους 2014-2015 και το χειµερινό εξάµηνο 2015-2016. Τα Capital Controls λοιπόν 
ενεργοποιήθηκαν είτε κατά την διάρκεια του Προγράµµατος Κινητικότητας των συµµετεχόντων 
φοιτητών είτε πριν την έναρξή του. Ορισµένοι βρίσκονταν ήδη στο αεροδρόµιο για το ταξίδι της 
επιστροφής κι εγκλωβίστηκαν εκεί καθώς αδυνατούσαν να φέρουν σε πέρας απλές 
διεκπεραιωτικές υποθέσεις, όπως για παράδειγµα οι υπέρβαρες αποσκευές, που συνεπάγονται 
έκτακτο επιπλέον κόστος. Οι πιο πολλοί κατάφεραν να ανταπεξέλθουν µέσω ενός δικτύου 
ασφαλείας φίλων των γονιών τους αλλά και συγγενών, που ήταν στο ήδη εξωτερικό και τους 
εξασφάλισαν µετρητά. Σε κάποιες περιπτώσεις το ίδιο το πανεπιστήµιο υποδοχής προσφέρθηκε 
να βοηθήσει. Ειδικότερα για αυτό το θέµα είπε η Ξ_20_Β.ΜΠ που αντιµετώπισε το πρόβληµα 
των Capital Controls κατά την διάρκεια του προγράµµατος: «Ναι. Ήµουν τυχερή στην ατυχία µου 

γιατί είχαν κανονίσει οι γονείς µου να έρθουν να µε δούνε µετά από λίγο καιρό οπότε µου φέραν 

αυτοί λεφτά αλλά εκτός αυτού την επόµενη µέρα µας ενηµέρωσε και το πανεπιστήµιο ότι αν 

χρειαστούµε κάποιο δάνειο είναι πρόθυµοι να µας το δώσουν και να κάνουµε διακανονισµό όταν 

είναι να φύγουµε και να βρούµε µια λύση. Αν και Έλληνες, θα µας ξαναδίναν δάνειο. Αυτό κι αν 

ήταν!». Ενώ η Α_8_Ε.ΤΕ βίωσε το πρόβληµα των Capital Controls τις πρώτες µέρες παραµονής 
της στο εξωτερικό. Μέχρι να εξοµαλυνθεί η κατάσταση και να προσαρµοστεί η ίδια στα νέα 
δεδοµένα τη βοήθησαν και οι συµφοιτητές της. Της εξασφάλισαν τρόφιµα και προσφέρθηκαν να 
της δώσουν και χρήµατα µέχρι να µπορέσει εκείνη να έχει πρόσβαση στα δικά της: «Είχα 

πρόβληµα µε τα capitals control γιατί δεν µπορούσαν και οι γονείς µου να µου βάλουν λεφτά. Για 

δύο µέρες θυµάµαι τρώγαµε µακαρόνια για πρωινό γιατί απλά δεν είχαµε κάτι. Ερχόταν οι φίλοι 

µας και µας έφερναν για το βράδυ να τσιµπήσουµε πίτσες  και τέτοια. Την πρώτη µέρα ήταν 

εντάξει αλλά µετά η κατάσταση… µόνο µακαρόνια. Μας βοηθούσαν οι άνθρωποι πάρα πολύ από 

το να µας φέρουν ένα παγωτό µέχρι πίτσα να φάµε το βράδυ. Εννοείται να µας πουν ότι θέλετε και 

για λεφτά µέχρι να λυθεί όλο αυτό». Ωστόσο η δυσµενής αυτή συγκυρία δε στάθηκε αρκετή ώστε 
να επισκιάσει την εµπειρία των φοιτητών, που συµµετείχαν στην παρούσα έρευνα. 

Έρευνες καταδεικνύουν το σε µεγάλο βαθµό περιορισµό της ανάπτυξης της 
κινητικότητας από την έναρξη της οικονοµικής κρίσης και συγκεκριµένα για τα έτη από 2008-
2009 έως και 2011-2012. Αυτό συµβαίνει αν και στο πλαίσιο του Erasmus κατά τις ίδιες 
χρονικές περιόδους οι αριθµοί των φοιτητών που µετακινούνται κινήθηκαν ανοδικά (Orr & 
Haaristo, 2013). Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, οι ρυθµοί αυτοί ακολουθούν πτωτική πορεία σε 
χώρες που δοκιµάστηκαν από τις δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες, όπως η Κύπρος, η Ιταλία, η 
Ιρλανδία, η Ισπανία. Στην περίπτωση της Ελλάδας η κινητικότητα µολονότι έχει θετικό πρόσηµο 
για το διάστηµα από το 2008-2009 έως και το 2009-2010, σε γενικές γραµµές παραµένει σε 
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χαµηλά επίπεδα συγκριτικά και µε τις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης. Υπάρχουν ερευνητές που 
αντιλαµβάνονται το Erasmus ως ένα πρόγραµµα που απευθύνεται σε µία ελίτ φοιτητών της 
Ένωσης (Bancks, 2007). Κάποιοι από αυτούς µάλιστα καταλήγουν πως «το Erasmus δεν είναι 
ένα Πρόγραµµα για όλους». Αποκλείει κάποιες οµάδες φοιτητών. Είτε επειδή το γνωστικό πεδίο 
σπουδών τους δεν είναι µεταξύ αυτών µε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον στη δεδοµένη χρονική 
περίοδο και δε σπουδάζουν στο «σωστό», θα έλεγε κανείς, Πανεπιστήµιο. Είτε προέρχονται από 
υποβαθµισµένα κοινωνικό- οικονοµικά περιβάλλοντα (Heger, 2013). Ακριβώς επειδή οι 
επιχορηγήσεις είναι πολύ χαµηλές το καθιστά αδύνατο ως επιλογή για τους οικονοµικά 
ασθενέστερους. Αυτή είναι η άποψη του Ιταλού ευρωβουλευτή Brando Benifei, που ανήκει στην 
οµάδα των EU40, των ευρωβουλευτών µε ηλικία µικρότερη των 40ετών (Europe Direct Xanthi, 
2014). 

Οι πληθυσµιακές οµάδες στην Ένωση, που αντιµετωπίζουν προβλήµατα επιβίωσης, 
θεωρούν πολυτέλεια και την ιδέα ακόµη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ταυτότητας, που προωθείται 
µέσω του Προγράµµατος (Guibernau, 2001). Θα µπορούσε επίσης να θεωρηθεί πως αποκλείει 
την κατηγορία των φοιτητών που δεν είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν σε ικανοποιητικό επίπεδο 
µία γλώσσα πέραν της µητρικής τους.  
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.5 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 
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4.1.7 ΟΙ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
Το 93,33% των φοιτητών που συµµετείχαν στην έρευνα, όταν τους ζητήθηκε να 

αναφερθούν στις σπουδές στο πανεπιστήµιο υποδοχής, µίλησαν εκτενώς για τις υποδοµές, τον 
εξοπλισµό και την οργάνωση των Πανεπιστηµίων αυτών (∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.6). Πόσο αυτό 
εξασφάλιζε στους φοιτητές όχι µόνο λειτουργικότητα και άνεση αλλά τους ενέπνεε και τους 
κρατούσε κοντά στο Πανεπιστήµιο και τις δράσεις του. Οι περιγραφές που ακολουθούν είναι 
πραγµατικά ενδεικτικές. «… Αίθουσες πολύ ωραίες, τεχνολογικά εξελιγµένες, οργανωµένες…» 

(Ξ_20_Β.ΜΠ), «µε είκοσι πέντε ευρώ το χρόνο κάναµε εξήντα αθλήµατα (εντός του campus… 

ήταν πολύ οργανωµένα, οπότε µπορούσες να είσαι όλη την ηµέρα εκεί και να είναι η ζωή σου γύρω 

από το campus» (Κ_6_Χ.Ν), «… θετικό… Ολλανδίας… πάρα πολλές δραστηριότητες, το campus 

είχε κολυµβητήριο, γυµναστήρια.. µε 30 ευρώ… µπορούσες να κάνεις τα πάντα µε την βοήθεια 

personal trainer. Υπήρχαν τρία τµήµατα το πρώτο ήταν η “ελεύθερη έκφραση” όπου είχε 

µαθήµατα γκράφιτι, µαθήµατα λογοτεχνίας, τέχνης, και φωτογραφίας. Το δεύτερο τµήµα αφορούσε 

χορό, πολεµικές τέχνες, yoga, pilates, τα πάντα, ενώ το τρίτο τµήµα αφορούσε, κολύµβηση, τένις, 

στίβο και είχαµε πρόσβαση σε όλα και δεν υπήρχε καµία εξαίρεση σε όσους ήταν µε το Erasmus 

…στη βιβλιοθήκη … για τις εργασίες µας… Η/Υ και ξεχωριστά δωµατιάκια για να µπορούν οι 

οµάδες να προετοιµαστούν…» (Κ_29_Α.ΙΕ). 
Ένα ποσοστό 46,66% εστιάζει στις µεθόδους και την οργάνωση διδασκαλίας. 

Σηµειώσεις για παράδειγµα ήταν διαθέσιµες σε ηλεκτρονική πλατφόρµα: «.. Online όλες οι 

σηµειώσεις, µπορούσαµε να τις δούµε πριν το µάθηµα…» (Κ_14_Φ.Ν). Τα µαθήµατα, σε κάποιες 
χώρες ακόµη και τα θεωρητικά συνδυάζονταν και µε πρακτικό µέρος για την καλύτερη 
κατανόησή τους από τους φοιτητές: «είχαν τα θεωρητικά µαθήµατα όπως είναι η κοινωνιολογία, 

η ψυχολογία … και αµέσως µετά… έκαναν το πρακτικό κοµµάτι του µαθήµατος, όχι όπως σε µας. 

Σα σεµινάριο» (Α_8_Ε.ΤΕ), «… αποκτάς σε θέµατα, σε αντικείµενα της Σχολής σου µεγαλύτερη 

σφαιρικότητα…» (Ξ_24_Π.ΠΜ). Η άποψη των Ερασµιτών αποτιµώντας τις γνώσεις που 
αποκοµίζουν αλλά και την ποιότητα και το επίπεδο διδασκαλίας διαµορφώνεται σε συσχετισµό 
µε τις αντίστοιχες παροχές του πανεπιστηµίου αποστολής (ESN, 2011). 

Οι εργασίες που αναλάµβαναν ήταν κατά κύριο λόγο υποχρεωτικές: «…..είχαµε 

περισσότερες εργασίες υποχρεωτικές στο εξωτερικό ενώ εδώ είναι οι περισσότερες 

προαιρετικές…» (Κ_14_Φ.Ν). Κάθε ακαδηµαϊκό έτος- τάξη φοιτητών χωρίζονταν σε ολιγοµελή 
Τµήµατα: «… 25 άτοµα… κάθε Τµήµα χωρισµένο σε οµάδες, η κάθε οµάδα είχε το θέµα της και 

το δούλευε…» (Α_27_Φ.ΠΤ).  
Ένα ποσοστό 40% θίγει το θέµα των εκεί καθηγητών αλλά και του διοικητικού 

προσωπικού και των σχέσεων τους µε τους φοιτητές. Το ανθρώπινο δυναµικό των 
πανεπιστηµίων υποδοχής ήταν πιο κοντά στους φοιτητές. «Οι καθηγητές ... ήταν πιο 

ανοιχτόµυαλοι… Οι φοιτητές ήταν ελεύθεροι …» (Α_8_Ε.ΤΕ), «…. το διοικητικό προσωπικό ήταν 

και καταρτισµένο και προσιτό  και µε διάθεση εργασίας σε σχέση µε εδώ ασύγκριτα, ασύγκριτα…» 

(Α_27_Φ.ΠΤ).  
Επιπλέον, σύµφωνα µε την εικόνα που δίνει ένα 5% των φοιτητών το Πανεπιστήµιο ως 

Ίδρυµα δεν περιοριζόταν κατ’ αποκλειστικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία και µόνο. 
Περιγράφουν: «Ένα Πανεπιστήµιο µε ποικίλες δραστηριότητες όχι αµιγώς νοµικές…» 
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(Κ_6_Χ.Ν). Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ποσοστό 6,66% που δήλωσε το εξής: «Θεωρώ 

ότι (στο Τµήµα αποστολής) έχουµε καλύτερο πρόγραµµα σπουδών…» (Κ_21_Π.ΕΦ).   
Σε σχέση τώρα µε το πώς αντιλήφθηκαν οι φοιτητές την εκεί πραγµατικότητα αµιγώς για 

τους Ερασµίτες ή και τους διεθνείς φοιτητές. Ένα ποσοστό 63,33% δηλώνει ενθουσιασµένο µε 
όλα όσα προβλέπονται για αυτήν την κατηγορία φοιτητών. Καταρχήν όσον αφορά την υποδοχή 
και την ενηµέρωση των Ερασµιτών. Οργανώνονταν ειδική εκδήλωση για το καλωσόρισµά τους. 
Εκεί είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε άλλους φοιτητές, µε το ακαδηµαϊκό και το 
διοικητικό προσωπικό. «… Υποδοχή τους Ερασµίτες… µε τον υπεύθυνο, µιλήσαµε. Να µας 

κανονίσουνε… να µην έχουµε άγχος … απορία … γνωρίσαµε την διοίκηση … και το σύλλογο 

φοιτητών. … ήταν εκπληκτικό! Σε αντίθεση µε την υποδοχή που είχα µε αυτό το πανεπιστήµιο που 

έπρεπε να πάµε να κάνουµε εγγραφή (αρχική εγγραφή στη χώρα αποστολής) στα χαµένα, και δεν 

ήξερα τι γίνεται. Εκεί όλα στην εντέλεια! Οργανωµένα, οργανωµένα, οργανωµένα! Ένιωσα πως 

είναι να είσαι σε πανεπιστήµιο κανονικό…» (Κ_26_Ι.ΙΕ). Επιπλέον σε κάποια πανεπιστήµια 
υπήρχαν δοµές αλλά και µηχανισµοί για τη διδασκαλία της επίσηµης γλώσσας της χώρας 
υποδοχής: «Ένα κτίριο και µια δοµή η οποία ασχολείται αποκλειστικά µε αυτό διδασκαλία 

γαλλικών ως ξένη γλώσσα.. πρόσθετο πρόγραµµα Tandem… έδινε την δυνατότητα να διδάσκεις 

την µητρική σου γλώσσα σε κάποιον… και να σου διδάσκει την δική του…» (Κ_6_Χ.Ν). Σύµφωνα 
µε το ESN (2014) το πρόγραµµα Tandem είναι µία συνήθης πρακτική των ευρωπαϊκών 
Πανεπιστηµίων την οποία αξιοποιούν οι φοιτητές. Επίσης σε κάποιο Τµήµα υπήρχε η πρόβλεψη 
συνοδού- φοιτητή για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης του Ερασµίτη: «… η υπεύθυνη διεθνών 

σχέσεων… να έχω ένα ντόπιο φοιτητή … ο οποίος θα µε συνδράµει … µε παρέλαβε … µε πήγε 

στην εστία … να πάρω το κλειδί, να ταχτοποιηθώ στο δωµάτιο, να ανοίξω τραπεζικό λογαριασµό, 

να βγάλω κάρτα για τα µέσα µαζικής µεταφοράς…» (Κ_6_Χ.Ν). Σε αυτό το σηµείο αξίζει να 
σηµειωθεί και το εξής. Οι φοιτητές που προέρχονταν από άλλες χώρες ήταν σύνηθες να 
αναλαµβάνουν την εκπόνηση γραπτών εργασιών σε σχέση µε την πραγµατικότητα των χωρών 
από τις οποίες προέρχονταν. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές µάθαιναν µέσα από αυτή τη 
διαδικασία για το τι συµβαίνει και σε άλλες χώρες: «για τη θέση των γυναικών δικαστών στο 

δικαστικό σώµα… να γράψω για την Ελλάδα… πάρα πολύ ωραίο …. ∆ηλαδή υπήρχε µια 

ενθάρρυνση να γράψεις για την χώρα σου… δεν ήξερα για ιστορία της Ινδονησίας, µέσα από τις 

εργασίες και από την συζήτηση που είχαµε στην τάξη, έµαθα περισσότερα για αυτή τη χώρα. Χωρίς 

να µπω καν στο κόπο να διαβάσω, απλώς και µόνο από την ανταλλαγή πληροφοριών που υπήρχε 

από τους συµφοιτητές µου…» (Κ_14_Φ.Ν). Παρόµοιες πρακτικές ανέφερε ένα 10% των 
ερωτώµενων.  

∆ιάχυτη στο υποκεφάλαιο η θέρµη κι ο ενθουσιασµός µε τον οποίο µιλούν οι φοιτητές 
για το Τµήµα υποδοχής. Από τις υποδοµές και τις µεθόδους διδασκαλίας µέχρι και τις σχέσεις 
τους µε καθηγητές και διοικητικό προσωπικό. Πρόκειται προφανώς για κοινό τόπο µεταξύ των 
συµµετεχόντων στο Πρόγραµµα Κινητικότητας. ∆ιότι σύµφωνα και µε το ESN (2011) οι 
Ερασµίτες αξιολογούν το Πανεπιστήµιο υποδοχής ως πολύ καλύτερο από το Πανεπιστήµιο 
αποστολής. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.6 ΟΙ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

 

 

4.1.8 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
Στο πλαίσιο των προτάσεων από πλευράς των ερωτηθέντων φοιτητών για υιοθέτηση 

καλών πρακτικών από το Πανεπιστήµιο αποστολής ένα ποσοστό 76,66% (∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.7) 
αναφέρεται στο θέµα των υποδοµών: «έχουν πολύ καλύτερες εγκαταστάσεις…» (Κ_5_Β.ΕΦ). 
Εστίασαν κυρίως στις βιβλιοθήκες σε σχέση µε τα διαθέσιµα βιβλία, τα ηλεκτρονικά περιοδικά 
αλλά και το περιβάλλον που προσφέρουν στο δυνητικό αναγνώστη: «η βιβλιοθήκη εκεί ήταν 

παράδεισος, πηγαίναµε και διαβάζαµε µε τις ώρες. Είχε πάρα πολλά βιβλία, ότι ήθελες το 

έβρισκες…», «στην .. βιβλιοθήκη … υπέροχο, τους έβλεπες όλους να διαβάζουν. Ήταν ένας χώρος 

τζαµαρία παντού οπότε έβλεπες και έξω τη φύση…» (Α_18_Ν.ΠΤ). Αναφέρθηκαν και στα 
αµφιθέατρα:  «Υποδοµές εννοώ και βιβλιοθήκες και τα αµφιθέατρα…» (Ξ_30_Κ.ΜΠ).   

Κατά ένα ποσοστό 56,66% καταθέτουν την άποψή τους σε σχέση µε τα διδασκόµενα 
µαθήµατα. Κάποιοι είναι της γνώµης ότι τα υποχρεωτικά µαθήµατα πρέπει να έχουν 
υποχρεωτική παρακολούθηση: «Τα υποχρεωτικά µαθήµατα… αν το ένα µάθηµα είναι 

υποχρεωτικό θέλοντας και µη πηγαίνεις το παρακολουθείς, οπότε µαθαίνεις…» (Κ_26_Ι.ΙΕ). 
Ορισµένοι υποστηρίζουν πως τα προσφερόµενα µαθήµατα επιλογής δεν είναι αρκετά: «Έχουν 

πολλά µαθήµατα επιλογής. Έχουν ευελιξία…» (Κ_6_Χ.Ν). Ενώ υπάρχουν και προτάσεις για τη 
διοργάνωση σεµιναρίων: «κάποια σεµινάρια, όσο γνωρίζω υπάρχουν κάποια σε ένα βαθµό αλλά 

όχι αρκετά νοµίζω. Ή παρεµφερή, να µιλάνε καθαρά για τον φοιτητή και όχι για τον καθηγητή και 

τι έρευνα έκανε ο καθηγητής για να το δει ο φοιτητής γιατί σαφώς υπάρχει µια πολύ µεγάλη 

διαφορά γνώσης ανάµεσα στο φοιτητή και στο διδάκτορα. ∆ηλαδή, να γίνει στα µέτρα του…» 

(Κ_2_Θ.ΟΕ).  
 

93,33%

46,66%

40%

6,66%

Υποδομές/ Εξοπλισμός/ 

Οργάνωση

Μέθοδοι και Οργάνωση 

Διδασκαλίας

Καθηγητές και Διοικητικό 

Προσωπικό

"Στο Τμήμα Αποστολής 

έχουμε καλύτερο πρόγραμμα 

σπουδών…"



 

54 

 

Ένα ποσοστό 36,66% θίγει το θέµα των διδασκόντων καθηγητών, που να εξυπηρετούν 
συγκεκριµένες ανάγκες: «…ενηµέρωση στους φοιτητές από … τους υπευθύνους καθηγητές …» 

(Κ_26_Ι.ΙΕ), «.. υπήρχε ένας συντονιστής… µόνο για τα θέµατα των φοιτητών..» (Κ_5_Β.ΕΦ),  
«Ίσως οι καθηγητές εκεί πέρα ήταν πάρα πολύ βοηθητικοί για το οτιδήποτε… πιο ανεκτικοί σε 

κάποια πράγµατα» (Κ_10_Κ.Ν). 
Ένα ποσοστό 23,33% διαπιστώνει πως λείπει η έµπνευση για δηµιουργία αλλά αντίθετα 

κυριαρχούν η προχειρότητα και η κατήφεια:  «… Εδώ νοµίζω µας λείπουν τα κίνητρα του να 

κάνουµε ωραία πράγµατα…  να εξελίξεις τις δυνατότητές σου και να αγαπήσεις το χώρο στον 

οποίο εργάζεσαι…» (Α_18_Ν.ΤΕ). Κάποιοι πάλι παρακινούν: «… ας εκµοντερνιστούµε, ας 

εκσυγχρονιστούµε. Μ’ αρέσει αυτό το σύστηµα, θέλω να πω, εκεί µπορεί να ερχότανε ο καθένας µε 

το laptop…» (Κ_14_Φ.Ν). 
Οι προτάσεις ενός 10% στρέφονται γύρω από θέµατα που αφορούν το πώς θα µπορούσε 

το ∆ηµοκρίτειο να λειτουργήσει ως πανεπιστήµιο υποδοχής φοιτητών Erasmus: «Ίσως η 

διδασκαλία των ξένων γλωσσών δηλαδή όπως ακριβώς λειτουργούσε εκεί στο Πανεπιστήµιο 

υποδοχής…» (Κ_6_Χ.Ν), « Σίγουρα … δοµές υποδοχής … δηλαδή ένας φοιτητής ο οποίος 

συνδράµει και αυτό σίγουρα διευκολύνει γιατί πας σε µια ξένη χώρα και σε βοήθα να 

εγκλιµατιστείς.» (Κ_6_Χ.Ν). Οι καλές πρακτικές που προτείνουν να υιοθετηθούν 
σταχυολογούνται από τα λεγόµενά τους, όπως αυτά περιλαµβάνονται στην παρούσα αλλά και 
στην προηγούµενη υποενότητα (4.1.8). Τέλος αξίζει να καταγραφεί και µια πρόταση εκτός των 
ποσοστών που οµαδοποιούν τις καταγεγραµµένες απόψεις: «Ίσως θα πρέπει να παίζει 

µεγαλύτερο ρόλο στο πτυχίο το να έχεις κάνει ένα Erasmus …» (Κ_29_Α.ΙΕ).   
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.7 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

 

 

4.1.9 Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Όλοι οι φοιτητές στο σύνολό τους θεωρούν πως µε το Erasmus έχουν κάνει ένα βήµα 

προς το µέλλον τους. Είναι βεβαιότητα για αυτούς κι όχι ενδεχόµενο µετά το πέρας των 
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προπτυχιακών σπουδών τους  το να αφήσουν την Ελλάδα για ένα µεταπτυχιακό ή µια απόπειρα 
σε επαγγελµατικό επίπεδο: «ίσως ... ένα µελλοντικό βήµα η επιλογή να βγούµε έξω ή για 

µεταπτυχιακό ή για ζωή και αυτό να µας δώσει µια ιδέα…» (Κ_16_Μ.ΓΦ), «αυτό που θέλω εγώ 

δεν µου το παρέχει η χώρα µου. Έβαλα τα θεµέλια για να κτίσω την µελλοντική µου ζωή και 

γενικά αλλά καταρχήν επαγγελµατική. » (Ξ_20_Β.ΜΠ), «.. οι περισσότεροι φοιτητές  από την 

Ελλάδα, κάποια στιγµή µάλλον θα πάνε στο εξωτερικό, είτε για µεταπτυχιακό, είτε για να 

δουλέψουµε…» (Κ_12_Κ.ΓΦ). Κάποιοι γνωρίζουν ήδη πως η Erasmus εµπειρία είναι σηµαντικό 
πλεονέκτηµα για όποιον που την περιλαµβάνει στο βιογραφικό του σηµείωµα: «Είναι σηµαντικό 

για την µετέπειτα επαγγελµατική πορεία … ειδικότερα και στο βιογραφικό αν γράφει ότι έχεις κάνει 

Erasmus τους βλέπουν πολύ θετικά και έξω…» (Α_8_Ε.ΤΕ). Αναφορικά µε τις αποκτηθείσες από 
το Πρόγραµµα δεξιότητες των φοιτητών έρευνα του ESN (2011) κατέληξε σε παρόµοια 
συµπεράσµατα. Καθώς αναφέρει ότι οι συµµετέχοντες φοιτητές κατά 93% πιστεύουν ότι 
βελτιώθηκαν στο να είναι ανοιχτοί σε διαφορετικούς πολιτισµούς (∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.8). Ένα 
91% άλλαξαν ως προς την προσαρµοστικότητά τους. Κατά 87% έγιναν περισσότερο ευέλικτοι 
και κατά 78% πιο ανεκτικοί. Το 62% καλυτέρεψαν στην οµαδική εργασία. Το 59% έκριναν πως 
λειτουργούν πιο αποτελεσµατικά. Ένα ποσοστό 30% από αυτούς τους φοιτητές αναζητούν ή 
έχουν ήδη ενταχθεί σε ένα πρόγραµµα πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Erasmus και πάλι: 
«… φεύγω σε δέκα πέντε µέρες πάω στο Μόναχο σαν πρακτική όποτε πιστεύω πάρα πολύ στο 

πρόγραµµα. … και σε κάνει πιο έτοιµο για τη επαγγελµατική σου ζωή» (Ξ_24_Π.ΠΜ). Αυτό κατά 
την άποψη της γράφουσας σηµαίνει ότι η συγκεκριµένη σχέση, η αλληλόδραση ανάµεσα στην 
Ευρώπη και τους συµµετέχοντες φοιτητές µόλις ξεκίνησε µε την ευκαιρία του Προγράµµατος 
Erasmus. ∆ιότι πάνω από ένα 97% κρίνει πως η Erasmus εµπειρία αποτελεί συγκριτικό 
πλεονέκτηµα γι’ αυτούς στην αγορά εργασίας (ESN, 2012).  

Το 93,33% µέσα από αυτήν τη διαδικασία διαγράφουν µια εξελικτική πορεία προσωπική 
αλλά µε διαπροσωπικές προεκτάσεις. Τα ρήµατα που επιλέχθηκαν και ακολουθούν σκιαγραφούν 
τη διαπίστωση αυτή: «εξελίσσεσαι….ενστερνίζεσαι…» (Κ_14_Φ.Ν), «..µαθαίνεις τον κόσµο…» 

(Α_18_Ν.ΤΕΕΠΗ), «…ωριµάζεις…» (Κ_9_Θ.ΤΕ), «…διαλλακτικότητα… εξωστρέφεια…πιο 

ανεκτικός…π.χ. οµοφυλοφιλία…» (Ξ_23_Π.ΜΠ), «… ανοίγεις…» (Α_17_Σ.Ι), «.. συµβιώνεις… 

γίνεσαι πιο ευέλικτος..» (Κ_4_Μ.Ν).  
Στο πλαίσιο της προσωπικής βελτίωσης ένα ποσοστό της τάξης του 56,66% δηλώνουν 

πως βελτιώθηκαν ως φοιτητές σε σχέση µε τις σπουδές τους στο Τµήµα αποστολής. Κάποιοι 
έγιναν πιο συνεπείς στις ακαδηµαϊκές τους υποχρεώσεις: «…έγινα καλύτερος φοιτητής µετά, 

παρακολουθούσα ανελλιπώς … πιο µελετηρός, πιο ορεξάτος» (Κ_2_Θ.ΟΕ), «… µου έδωσε 

µεγαλύτερη ώθηση και να διαβάσω..», «έχω βάλει στην ζωή µου το καθηµερινό διάβασµα…», «… 

πιο επιµελής…» (Κ_13_Β.ΤΕ). Άλλοι ανακάλυψαν µια περισσότερο γοητευτική πλευρά του 
πεδίου σπουδών τους και παρακινήθηκαν να το ψάξουν καλύτερα: «… Με ενέπνευσε πολύ 

περισσότερο να ασχοληθώ µε αυτό το αντικείµενο…» (Κ_12_Κ.ΓΦ).   
Για ένα ποσοστό 43,33% ήταν ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Ξεδιπλώθηκαν πτυχές της 

προσωπικότητάς τους, που µάλλον αγνοούσαν: «… ανακάλυψα δυνατότητες … και στοιχεία του 

εαυτού µου που δεν γνώριζα πριν … το µέχρι που µπορώ να φτάσω ως προσωπικότητα και 
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ανεξαρτησία περισσότερο… επέστρεψα και είχα αποφασίσει να ζω κάθε στιγµή µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο ….» (Κ_4_Μ.Ν), «… ήµουν λίγο πιο µαζεµένη και πιο ντροπαλή δεν είχα τόσο 

αυτοπεποίθηση. Όταν πήγα πίστεψα πιο πολύ σε έµενα, στον εαυτό µου, ότι µπορώ να καταφέρω 

πολλά πράγµατα οπότε βγήκα πιστεύω πιο δυνατή σαν άνθρωπος…» (Κ_15_Κ.ΕΦ). Ορισµένοι 
µετά από όλη αυτήν τη διαδροµή την οποία κι έφεραν σε πέρας, πίστεψαν περισσότερο στον 
εαυτό τους: «το πιο σηµαντικό είναι η δραστηριοποίηση… επειδή αποκτάς αυτοπεποίθηση 

…..επειδή κάνεις µόνος σου όλη αυτή την προσπάθεια, πας µόνος σου στο εξωτερικό, κάνεις µόνος 

σου την νέα αρχή ειδικά σε ξένη χώρα για ένα εξάµηνο ή για ένα χρόνο» (Κ_14_Φ.Ν). Άλλοι 
θεώρησαν αυτονόητη την ενεργοποίησή τους ως πολίτες, θα έλεγα ακόµη και σ’ αυτό το επίπεδο 
του πανεπιστηµίου: «…οπότε δραστηριοποιήθηκα µέσα από το ESN… όταν γύρισα εγώ µαζί µε 

κάποια ακόµα παιδιά» (Κ_1_∆.Ν). Από την έρευνα του ESN (2008) προκύπτει πως όντως οι 
Ερασµίτες φοιτητές δραστηριοποιούνται περισσότερο από όσο πριν σε διάφορους οργανισµούς 
ή ακόµη και στο ίδιο το ESN και περισσότερο από συµφοιτητές τους, που δεν µετακινήθηκαν µε 
Erasmus.  

Η βελτίωση µιας γλώσσας παρούσα κι εδώ στη σφαίρα της επιστροφής µετά την 
ολοκλήρωση του προγράµµατος, µε ποσοστό 20%: «…σίγουρα βελτιώνεις ή τα αγγλικά ή τη 

γλώσσα της χώρας στην οποία βρίσκεσαι…» (Κ_11_Ε.Ν). Οι φιλίες επίσης που αποκτήθηκαν 
κατά τη διάρκεια του Erasmus µνηµονεύονται και σε αυτήν την ενότητα: «αποκόµισα πάρα 

πολλά πράγµατα, βρήκα φίλες που θα τις έχω πιστεύω για µια ζωή» (Κ_3_Α.ΕΦ) κατά ποσοστό 
30%. Αξίζει να σηµειωθεί επιπλέον πως οι φοιτητές που έχουν µετακινηθεί στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος, όπως ήδη αναφέρθηκε µιλούν καλύτερα µία ξένη γλώσσα, διαθέτουν σαφώς 
ευρύτερα δίκτυα γνωριµιών σε σχέση µε πριν, νοιώθουν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση κι έχουν 
αποκτήσει την εµπειρία του πως είναι να εργάζεται κανείς και να ελίσσεται σε διεθνή και κατά 
συνέπεια πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα (ESN, 2012). 

Το 33,33% των φοιτητών πιστεύει πως µετά το κλείσιµο του κύκλου Erasmus: 
«∆ηµιουργούνται νέες προοπτικές και ενδιαφέροντα», «ένας φοιτητής εκεί πέρα έχει και 

περισσότερες προοπτικές και για µετά…» (Α_18_Ν.ΠΤ) σε έναν ορίζοντα σίγουρα όχι µόνο 
εθνικό. Επειδή διευρύνονται τα δίκτυα των γνωριµιών τους και από την άλλη αποκτούν 
περισσότερη αυτοπεποίθηση οι ίδιοι (ESN, 2012).      

Ένα ποσοστό επίσης 6,66% έχουν πια τις εµπειρίες που αποκτούν µέσω του Erasmus ως 
µέτρο και δε συµβιβάζονται µε κάτι λιγότερο. Αντίθετα διεκδικούν µε πάθος τους στόχους και 
τα όνειρά τους: «Αυτή η παρατήρηση έγινε εµπειρία … να προσπαθήσεις να κυνηγήσεις ως 

φοιτητής µέσα από το σύλλογο φοιτητών αιτήµατα τα οποία τα έχουν ακριβώς ως πρότυπο … τα 

θετικά του συστήµατος του εκεί Πανεπιστηµίου … Το κυνηγάς γιατί ακριβώς έχει αυξηθεί ο πήχης 

σου!... αυξάνονται οι απαιτήσεις σου οπότε δραστηριοποιείσαι και κάνεις τα πάντα για να έχεις 

αυτό το επίπεδο είτε εσύ ο ίδιος ατοµικά διεκδικώντας µια πιο καλή θέση επαγγελµατικά είτε να το 

δώσεις… να το κυνηγήσεις στην ίδια σου την χώρα» (Κ_1_∆.Ν). Η άποψη αυτή συνάδει και µε τα 
ευρήµατα του ESN (2013α), που αναφέρει πως φοιτητές που έχουν µετακινηθεί έχουν µια 
περισσότερο συγκεκριµένη ιδέα σε σχέση µε το επαγγελµατικό τους µέλλον. Επιπλέον 
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φαντάζονται τον εαυτό τους σε υψηλότερη θέση από ότι οι φοιτητές που δεν είχαν την Erasmus 
εµπειρία. 

Ένα ποσοστό 13,33% ένοιωσαν θλίψη µε την αναχώρηση ή άργησαν να επανέλθουν 
στην ελληνική πραγµατικότητα: «Όταν γύρισα η αλήθεια είναι ότι στεναχωρήθηκα λίγο…» 

(Κ_15_Κ.ΕΦ), «…βλέπω διαφορετικά την κοινωνία. Είναι τροµακτική αυτή η αλλαγή και η 

εικόνα. Ήταν και η συγκυρία. Όταν είχα … το … Αθηνά … να συγχωνευτεί … να κλείσει το τµήµα 

… είχε κατάληψη…  από ένα οργανωµένο τµήµα … γύρισα εδώ … ήµουν στα χαµένα…. ένας 

φίλος …  µου έλεγε «Τι γίνεται; » και του έλεγα «∆ε ξέρω. ∆ώσε µου χρόνο ». Πέντε µήνες έλειπα, 

δεν έλειπα χρόνια. Ήταν τροµερή η διαφορά…» (Κ_26_Ι.ΙΕ). Υψηλά επίπεδα άγχους βιώνουν οι 
συµµετέχοντες και κατά την επιστροφή τους στη χώρα αποστολής. Στρεσογόνος λοιπόν 
παράγοντας δεν ήταν µόνο η νοοτροπία και η κουλτούρα της χώρας υποδοχής. Οι φοιτητές 
χρειάζονται λίγο χρόνο για να προσαρµοστούν στις συνθήκες και στον τρόπο που λειτουργούν 
τα πράγµατα ακόµη και πίσω στην πατρίδα τους (Krzaklewska and Skórska, 2013). 

Τέλος υπήρξε µια ακόµη κατηγορία φοιτητών που µετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα 
άλλαξαν το πώς νοιώθουν απέναντι στη χώρα αποστολής: «…µου έκανε εντύπωση ότι στο 

Erasmus αγάπησα την Ελλάδα…Η περιγραφή του τόπου µου…αρχαία ελληνική ιστορία…» 

(Κ_4_Μ.Ν). Συνειδητοποίησαν, εφόσον απέκτησαν πια µέτρο σύγκρισης, πως οι καθηγητές του 
πανεπιστηµίου αποστολής µε την ίδια άνεση θα στέκονταν και στο ευρωπαϊκό ακαδηµαϊκό 
στερέωµα: «…Εκτίµησα το Πανεπιστήµιο (αποστολής) και τους καθηγητές παραπάνω …  είναι 

πάρα πολύ καλοί και … θεωρώ θα µπορούσαν να είναι όχι απλά εκεί, παντού και εκεί ας πούµε να 

ήταν από τους τοπ, ελίτ …» (Κ_15_Κ.ΕΦ). Ακόµη δε θεωρούν τίποτε δεδοµένο και προσεγγίζουν 
µε σεβασµό την κάθε λεπτοµέρεια: «…το βλέπω διαφορετικά…την προσπάθεια που κάνουν 

κάποιοι άνθρωποι… καθηγητές… της Γραµµατείας. Αυτοί οι άνθρωποι µας στηρίζουν διαρκώς και 

δεν το καταλαβαίνουµε… Αναγνωρίζω την κάθε λεπτοµέρεια πλέον…» (Κ_29_Α.ΙΕ). Οι φοιτητές 
αυτοί συνθέτουν ένα ποσοστό της τάξης του 20%.  

Σε σχέση µε το ερώτηµα πώς αυτοί βλέπουν τα πράγµατα και συγκεκριµένα τη χώρα και 
το πανεπιστήµιο µετά την επιστροφή τους φαίνεται πως επί της ουσίας επιδίδονται στο να 
αποτιµήσουν µια διαδροµή αυτοαντίληψης και αυτοεξέλιξης ως δρώντες. Αναντίρρητα και πάλι 
η λέξη ευρωπαϊκός δεν εντοπίζεται και µόνο έµµεσα ανιχνεύεται. Η γράφουσα θεωρεί όµως πως 
η ουσία δε βρίσκεται στους επιθετικούς προσδιορισµούς. Η ουσία βρίσκεται στις διεργασίες και 
τις ζυµώσεις που συντελούνται στο συνειδητό και το ασυνείδητο, στην καθηµερινότητα και στον 
κόσµο των ιδεών, των συναισθηµάτων και των επιθυµιών των φοιτητών. Άλλωστε κατά κοινή 
οµολογία σήµερα η λέξη «ευρωπαϊκός» πιθανά έχει και µια αρνητικά φορτισµένη χροιά. Μπορεί 
κατά συνέπεια λεκτικά να µη µιλούν για ευρωπαϊσµό, για ευρωπαϊκές πολιτικές ή για ευρωπαϊκή 
ενοποίηση, όµως οι επιλογές τους τους φέρνουν να κινούνται µε άνεση εντός µιας Ευρωπαϊκής 
Ένωσης της οποίας τις πολιτικές αξιοποιούν για να προχωρήσουν στη ζωή τους. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.8 Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
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4.1.10 Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι φοιτητές κλήθηκαν να αναρωτηθούν αν και κατά 

πόσο υπάρχουν στοιχεία, που τους έκαναν να νοιώθουν Ευρωπαίοι πολίτες, και πηγαίνοντας 
Erasmus σε µια ευρωπαϊκή χώρα ενδυναµώθηκαν. Αξίζει να σηµειωθεί πως κάποιοι έδειξαν να 
προβληµατίζονται. Τους πήρε λίγο χρόνο ώσπου να  προσδιορίσουν το πως αντιλαµβάνονται την 
έννοια του ευρωπαίου πολίτη. Οι απόψεις όλων δεν ήταν προς την ίδια κατεύθυνση. Πράγµα 
που προκύπτει κι από την έρευνα των Streitwieser και Light (2011) οι οποίοι διαπιστώνουν πως 
µεταξύ των φοιτητών Erasmus, που έλαβαν µέρος στην έρευνά τους, υπάρχει διαφοροποίηση 
στο πως αυτοί αντιλαµβάνονται την έννοια του ευρωπαίου πολίτη. Το 36,66% των ερωτηθέντων 
φοιτητών αποκρίθηκαν πως ένοιωσαν περισσότερο ευρωπαίοι πολίτες όχι µόνο από την 
παραµονή στη χώρα προορισµού αλλά και από τα ταξίδια, που ήταν σε θέση να κάνουν σε 
γειτονικές χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.9). Ήταν µια διαδικασία 
απλή για αυτούς. ∆εν απαιτήθηκαν διαδικασίες για έκδοση, για παράδειγµα, βίζας. ∆εν ήταν 
αναγκαίο να χρησιµοποιήσουν το διαβατήριό τους. ∆ε χρειάστηκε να προβούν σε µετατροπή 
ενός νοµίσµατος σε άλλο. Κατά συνέπεια όποια στιγµή κι αν το αποφάσιζαν, µπορούσαν άµεσα 
να πάρουν ένα µέσο µαζικής µεταφοράς και να φύγουν προς κάθε κατεύθυνση. «… Τη 

δυνατότητα να µετακινούµαι … στο εξωτερικό µε συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την 

κυκλοφορία του κεφαλαίου και των εργαζοµένων … δεν υπάρχουν δασµοί, δεν υπάρχουν τέτοια 

προβλήµατα … µε έκανε να νιώσω ότι ναι ας πούµε είµαι αλλά µέχρι εκεί δηλαδή δεν ήταν κάτι 

άλλο…» (Κ_1_∆.Ν), «Καταρχήν το νόµισµα …ταξιδεύεις µε µια ταυτότητα...» (Κ_2_Θ.ΟΕ). Από 
την έρευνα του Van Mol (2013) ανακύπτει επίσης ότι αναφορικά µε το πως οι φοιτητές αυτοί 
αντιλαµβάνονται την Ευρώπη, το θέµα της ελεύθερης µετακίνησης των ανθρώπων «είναι µεταξύ 
αυτών που πιο συχνά αναφέρεται πρώτο». Επιπλέον εξαιρετικής σηµασίας είναι και η ελεύθερη 
µετακίνηση εργατικού δυναµικού, που τέθηκε από τους φοιτητές. Η διεύρυνση και η βελτίωση 
της οποίας συνολικά και σε επίπεδο Ένωσης αποτελεί έναν από τους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την Ευρώπη του 2020  (ESN, 2012).    

Το αµέσως επόµενο µεγαλύτερο ποσοστό (23,33%) αναφέρθηκε στο θέµα της γλώσσας 
ως στοιχείο που «ενώνει» τους πολίτες των διαφορετικών χωρών της Ένωσης. Μιλούν για µια 
γλώσσα που είναι διαφορετική από τη µητρική τους και είναι ενιαία για όλους τους πολίτες της: 
«… µια ξένη γλώσσα ως µοναδική γλώσσα επικοινωνίας…» (Α_8_Ε.ΤΕ), «…και µια γλώσσα 

σίγουρα σε ενώνει…» (Κ_11_Ε.Ν), «… σίγουρα … η γλώσσα είναι κάτι που ενώνει όλη την 

Ευρώπη και σε κάνει να νοιώθεις, να σκεφτείς  και να εκφραστείς σε άλλη γλώσσα…» 

(Ξ_20.Β.ΜΠ). ∆εν είναι ξεκάθαρο για ποια γλώσσα πρόκειται. Αν αναφέρονται στα αγγλικά, 
που ήταν και η επίσηµη γλώσσα της Ένωσης. Αν πρόκειται για την ευρέως οµιλούσα γλώσσα 
της χώρας στην οποία βρέθηκαν. Κατά την εκτίµηση της γράφουσας παραπέµπουν στην αγγλική 
γλώσσα, την οποία θεωρούσαν δεδοµένο ότι έπρεπε να γνωρίζουν όλοι στην Ευρώπη. Η γλώσσα 
«ενώνει» και µε µία επιπλέον διάστασή της. Η επιθυµία να µάθει κάποιος µια επιπλέον γλώσσα 
φανερώνει την επιθυµία του να γνωρίσει µία νέα κουλτούρα. Κι αυτό περισσότερο συνεκτικά 
λειτουργεί. Πρόκειται βέβαια για µια έµµεση αλλά όχι αυθαίρετη διαπίστωση: «…µε προσέλκυσε 

και µια επιπλέον γλώσσα…» (Κ_12_Κ.ΓΦ).  Αναφορικά µε την παράµετρο «γλώσσα» η 
πλειοψηφία των φοιτητών διδάσκεται τα µαθήµατα κι εξετάζεται σ’ αυτά στο πανεπιστήµιο 
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υποδοχής σε µια ξένη γλώσσα (Teichler, 2004). Στην περίπτωση των Ελλήνων φοιτητών στο 
σύνολό τους η όλη εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται σε µία ξένη γλώσσα επίσης. Κατά 
συνέπεια έχουν πολλές πιθανότητες να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στις γλώσσες αυτές. Αν 
δεχτούµε αξιωµατικά πως για τη δόµηση µίας πολύγλωσσης Ευρώπης απαιτείται η µεταξύ των 
πολιτών της καλλιέργεια της ικανότητας να µιλάνε ξένες γλώσσες, τότε σίγουρα οι φοιτητές 
Erasmus µπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά στη δηµιουργία διακρατικών δικτύων και 
δεσµών, που θα ήταν σε θέση να σφυρηλατήσουν µια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα (Mitchell, 
2012).   

Άλλη µια παράµετρος σε ποσοστό 13,33% είναι η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης. 
Πρόκειται για µια κάρτα που µπορεί να έχει κάθε ευρωπαίος πολίτης παντού στην Ευρώπη. 
Καλύπτει από φαρµακευτική περίθαλψη ως και νοσηλεία. «… Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης…» 

(Κ_28_Ν.ΟΕ). Μεταξύ των φοιτητών υπήρξαν και περιπτώσεις κάποιων που νοσηλεύτηκαν 
κατά την παραµονή τους στη χώρα υποδοχής. Επιπλέον ορισµένοι σύγκριναν τις παροχές της 
ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης µε αυτές της αντίστοιχης ασφαλιστικής κάλυψης εντός της ίδιας 
της χώρας αποστολής. «Επίσης µέσα από το πρόγραµµα (Erasmus) κατάλαβα πως λειτουργεί η 

γραφειοκρατία στην Ελλάδα σε σχέση µε µια άλλη χώρα στο εξωτερικό, π.χ. είχα πλήρη 

ασφαλιστική κάλυψη υγείας για ένα χρόνο, ενώ όταν ήµουν στην Ελλάδα δεν είχα την αντίστοιχη 

κάλυψη. Γενικά όπου µπαίνει η Ευρώπη νιώθεις µεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία. Το ∆.Π.Θ. 

µου παρείχε προστασία δεν λέω αλλά αλλιώς νιώθεις όταν σε αγκαλιάζει η Ευρώπη…» 

(Κ_29_Α.ΙΕ). Ένας από τους τριάντα ερωτώµενους επεσήµανε επίσης και το εξής: « από την 

στιγµή που παίρνεις τα πρώτα χρήµατα.. υποτροφία… τα λεφτά είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια…» 

(Κ_2_Θ.ΟΕ). Αυτό σηµαίνει πως η υποτροφία, στο πλαίσιο του Erasmus, του υπενθυµίζει ότι 
ακριβώς επειδή είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί ο 
ίδιος αξιοποιώντας προγράµµατα και παροχές της.    

Όσο περισσότερο τα άτοµα έρχονται σε επαφή µεταξύ τους και συγχρωτίζονται τόσο πιο 
πολύ αυξάνεται και το αίσθηµα της µεταξύ τους εγγύτητας. Με τον τρόπο αυτό δοµείται και η 
αίσθηση της κοινότητας στα άτοµα αυτά (Sigalas, 2006). Οι φοιτητές που µετακινήθηκαν µε το 
Πρόγραµµα Erasmus συναναστράφηκαν αλλά και συµβίωσαν εκεί όχι µόνο µε Ευρωπαίους 
φοιτητές, όπως επισηµαίνουν κυρίαρχα στις συνεντεύξεις, αλλά και µε φοιτητές από όλον τον 
κόσµο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ένα ποσοστό 26,66% διακρίνει κοινές ρίζες µεταξύ των 
ευρωπαϊκών λαών: «Σίγουρα όλοι οι λαοί της Ευρώπης βλέπαµε ότι είχαµε µια στενότερη σύνδεση 

πολιτισµικά καθαρά από ότι είχαµε µε άτοµα από Αφρική, από Ιαπωνία χωρίς βέβαια αυτό να µας 

διαφοροποιεί αλλά υπήρχαν ίσως κάποιες κοινές καταβολές…» (Κ_4_Μ.Ν). Από τη 
συναναστροφή αυτή δεν εντοπίζουν κοινά στοιχεία που έχουν να κάνουν µόνο µε το ιστορικό 
παρελθόν. Αντιλαµβάνονται σηµεία επαφής και ως προς τον τρόπο που λειτουργούν στο παρόν 
οι ευρωπαϊκοί λαοί έναντι άλλων εθνοτικών οµάδων, που δρουν ως άτοµα εντός του ευρωπαϊκού 
πλαισίου. «Ας πούµε οι Ευρωπαίοι κάναµε πιο καλά παρέα µεταξύ µας απ’ ότι µε Ινδονησία, 

Βραζιλία, Αµερική. … τελείως διαφορετική νοοτροπία. Οι Αµερικάνοι είναι go getters. … Οι 

Ευρωπαίοι δεν είναι τόσο ανταγωνιστικοί όσο οι Αµερικάνοι και έχουν και διάθεση να 

βοηθήσουν…» (Κ_14_Φ.Ν). 
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Πέρα από την κοινή νοοτροπία, ένα 13,33% µιλά για οµοιότητες µεταξύ των Ευρωπαίων 
µέσα από τα συναισθήµατά τους, µέσα από το πώς ένοιωσαν βιώνοντας λεπτοµέρειες της εκεί 
καθηµερινότητάς τους:  «… οικεία µε έκανε να νιώσω η µουσική…» (Κ_2_Θ.ΟΕ), «Από εκεί και 

πέρα ναι κάποιοι χοροί χορέψαµε παραδοσιακούς γαλλικούς χορούς και πάρα πολλά στοιχεία 

χωρίς να το φανταστώ έµοιαζαν µε ελληνικά…» (Κ_4_Μ.Ν).    
Βέβαια η γράφουσα θα ήθελε να καταγράψει σ’ αυτό το σηµείο πως υπήρξαν και κάποιοι 

φοιτητές (3,33%) που µιλώντας κι αυτοί ακριβώς για µουσικά ακούσµατα και χορούς κατέθεσαν 
πως τους έκαναν να νοιώσουν πιο κοντά µε φοιτητές µη Ευρωπαίους. «Με άλλους Ερασµίτες και 

… international µαθητές που έκαναν το προπτυχιακό τους εκεί από το Ισραήλ … από το Πακιστάν 

ταιριάζω δηλαδή µε πιο ασιατικούς λαούς. Τα τραγούδια τους, τα ακούσµατα … Αν το κάνω (ένα 

νεύµα) σε ένα παιδί από την Φιλανδία ας πούµε όχι… αν κοίταζα τον Ισραηλινό θα καταλάβαινε 

κατευθείαν λες και µιλούσα µε ένα Έλληνα. Εκεί και γενικά όλα τα παιδιά όχι µόνο οι Γερµανοί 

όπως ας πούµε Νορβηγοί, Φιλανδοί κάποια παιδιά από την Αυστραλία που είχαµε, Νέα Ζηλανδία 

αυτοί ήταν ακόµα πιο Αµερικανάκια. Νοµίζω επίσης µε κάποιους Βούλγαρους είχαµε έρθει πιο 

κοντά, είχαµε πιο κοινά στοιχεία και µε τους Ισπανούς µπορώ να πω δηλαδή µε τους Ευρωπαϊκούς 

λαούς. Με τους Ισπανούς είχαµε έτσι κοινά στοιχεία…» (Κ_9_Θ.ΤΕ). Με την προαναφερθείσα 
άποψη εισάγεται η παράµετρος της γεωγραφικής εγγύτητας. Για παράδειγµα, κατά την άποψη 
του Κ_9_Θ.ΤΕ οι µεσογειακοί λαοί επικοινωνούν καλύτερα µεταξύ τους. Ενώ συγκαταλέγει 
τους Ευρωπαίους της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης στην ίδια οµάδα µε Αυστραλούς και 
Νεοζηλανδούς, ως προς τη νοοτροπία. 

Στη συζήτηση για τους Ευρωπαίους πολίτες ένα ποσοστό 26,66% δήλωσαν πως η 
εµπειρία Erasmus συνέτεινε ώστε να αντιλαµβάνονται εαυτόν ως πολίτη µιας κοινωνίας ευρείας 
και διεθνοποιηµένης, ως «πολίτη  του κόσµου». Θεωρούν τον αυτοπροσδιορισµό του σε ένα 
εθνικό ή κι ευρωπαϊκό επίπεδο περιοριστικό, αναχρονιστικό και δίχως νόηµα. «Ένοιωσα ότι 

είµαι µέρος ενός µεγάλου πολιτισµού που αν και ο παγκόσµιος πολιτισµός ένα µεγάλο κοµµάτι 

προέρχεται από τον ελληνικό δεν είναι προφανώς µόνο αυτός και δεν είσαι εσύ µόνο αυτός, είσαι 

και όλα τα υπόλοιπα οπότε ένιωσα κοσµοπολίτης και όχι όπως είπα απλά πολίτης της Ελλάδας ή 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης…» (Κ_1_∆.Ν), «… πολίτης του κόσµου ευρύτερα… το να είµαι ανοιχτή 

ίσως στο διαφορετικό, στην πολυπολιτισµικότητα…» (Κ_4_Μ.Ν).    
Θεωρείται εκ των ουκ άνευ η αναφορά κάποιων µεµονωµένων απόψεων, που δεν 

εντάχθηκαν σε οµαδοποιηµένες απαντήσεις, οι οποίες στη συνέχεια ποσοτικοποιήθηκαν. 
Ωστόσο πρόκειται για προβληµατισµούς γόνιµους και µε ενδιαφέρον. Ο Κ_3_Α.ΕΦ καταθέτει 
πως σύµφωνα µε τις δικές τους προσλαµβάνουσες: « … είναι άλλο ευρωπαίος, µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλο πολίτης της Ευρώπης…». Αυτή είναι και η άποψη της Valentini 
(2005) η οποία, διαφωνώντας µε µία οµάδα ερευνητών, επισηµαίνει ότι αυτή η σύγχυση είναι 
κακώς γενόµενη και έχει προεκτάσεις στο ποια σηµασία δίνουµε γενικότερα στη λέξη 
«ευρωπαϊκός». Ο Κ_2_Θ.ΟΕ επηρεασµένος από τις συζητήσεις που γίνονταν σε σχέση µε το 
δηµοψήφισµα που επρόκειτο να διεξαχθεί και θα έκρινε την παραµονή ή την αποχώρηση του 
Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ανησυχία του για τη µετέπειτα 
πορεία της: «… είναι και το Brexit που γίνεται πολύς λόγος τώρα στις µέρες µας νοµίζω θα είναι 
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χαριστική βολή αυτό αν….». Επίσης, η Κ_15_Κ.ΕΦ εντοπίζει µια έκφανση ίσως της 
αυτοαντίληψης των Ελλήνων σε σχέση µε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους λέγοντας: «… Χµ. … 

στην Ελλάδα ενώ είµαστε … και θεωρούµαστε Ευρωπαίοι, δε το νιώθουµε τόσο. Ποτέ δε θα 

ακούσετε κάποιον να πει … “εµείς οι Ευρωπαίοι”. Θα µιλήσουµε για τους άλλους αλλά όχι για 

εµάς. Θα µιλήσουµε για τους Γερµανούς…». Ο Κ_26_Ι.ΙΕ µιλά µε πάθος και συγκίνηση για την 
έννοια της δηµοκρατίας, που ενώνει την Ευρώπη. ∆ιότι το δικαίωµα που έχει κάθε Ευρωπαίος 
πολίτης να εκφράζει την άποψή του, να ψηφίζει και να διαµορφώνει πολιτικές είναι ο 
ακρογωνιαίος λίθος του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος, ως µια διαδικασία διαρκώς εξελισσόµενη 
από την αρχική της µορφή. Πρόκειται για ένα πολιτικό σύστηµα του οποίου η σύλληψη αλλά 
και η πρώτη εφαρµογή έγινε στη χώρα από την οποία κατάγεται κι ο ίδιος. ∆ιαγράφει µε τα 
λεγόµενά του σε σχέση µε τη δηµοκρατία ένα οδοιπορικό από την υπερηφάνεια στη θλίψη και 
µετά στο θαυµασµό και τη συνειδητοποίηση. «Η δηµοκρατία, η δηµοκρατικότητα… εκεί… 

λειτουργούσανε σε άψογη δηµοκρατία… οι φοιτητές ελεύθεροι, µε είχε συγκλονίσει…. O σύλλογος 

εκεί συζητούσε σε µια αίθουσα, σήκωναν το χέρι, έπαιρναν το λόγο, άλλος αντιλογούσε και πως 

είναι εδώ τα πράγµατα. Η δηµοκρατία ασχέτως που γεννήθηκε από αυτό τον τόπο, εδώ 

υπολειτουργεί ή δεν λειτουργεί σωστά… Εκεί και ένιωθα από τη µια περήφανος και από την άλλη 

µελαγχολία γιατί εκεί λειτουργεί καλά και σε εµάς όχι. Αλλά έβλεπα τη σύνδεση, δηλαδή η 

∆ηµοκρατία, τη λέξη, το πολίτευµα. Είναι ένα χαρακτηριστικό που αντιπροσωπεύει την 

Ευρώπη…».  
Το υποκεφάλαιο αυτό κλείνει µε ένα ποσοστό 10% επί του συνόλου των συµµετεχόντων 

στην έρευνα φοιτητών, που έφεραν το «συν», το «cum», το «από κοινού» στο κοµµάτι της 
συζήτησης για τον Ευρωπαίο πολίτη. Το πώς λειτουργεί, κατά την άποψή τους, η συµβίωση και 
η συνύπαρξη των Ευρωπαίων πολιτών σε κάθε επίπεδο της ευρωπαϊκής πραγµατικότητας. 
Πράγµα που είναι και η ουσία του ίδιου του Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus. Ο 
Κ_6_Χ.Ν πιστεύει λοιπόν πως όταν έρχεσαι σε επαφή µε ανθρώπους από διαφορετικές 
εθνικότητες παρατηρείς, παίρνεις κάποιες καλές πρακτικές και τις προσαρµόζεις στα δικά σου 
µέτρα, βελτιώνεσαι. Αυτό σε πάει ένα βήµα παραπέρα, ως χώρα και την ίδια στιγµή συµβάλλει 
στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. «…Σίγουρα συµβάλει στην ευρωπαϊκή ενοποίηση γιατί βλέπεις πως 

ζουν οι άλλοι λαοί και υιοθετείς τα καλά ... και προσπαθείς να αποβάλεις τα άσχηµα και αυτό και 

σε φέρνει κοντά µε τους άλλους λαούς και φέρνει µια βελτίωση όλων των λαών µε αυτό τον 

τρόπο… την κατανόηση της διαφορετικότητας … µαθαίνεις να συµβιώνεις …σου δίνει νέα 

προοπτική στην ζωή σου την οποία δεν είχες πριν και ειδικά σε κοινωνικά περιβάλλοντα που δεν 

είναι τόσο διεθνοποιηµένα…». Για να προσθέσει ο Ξ_23_Π.ΜΠ: «συνύπαρξη αυτό είναι το κλειδί 

και συνοχή είναι εκείνο που µας λείπει πάρα πολύ… ευρύνεται η αντίληψή σου…που το θεωρώ 

απαραίτητο». Η άποψη αυτή συµπορεύεται µε τον ισχυρισµό πως το Erasmus προωθεί 
σηµαντικά την αντίληψη του «εµείς» µεταξύ των Ερασµιτών φοιτητών. Προάγει την αίσθηση 
της κοινότητας και της εµπιστοσύνης µεταξύ των Ευρωπαίων. Τα στοιχεία αυτά στη συνέχεια 
µετακυλίονται από το ατοµικό και στο συλλογικό- κοινωνικό  επίπεδο και της χώρας υποδοχής 
αλλά και της χώρας αποστολής µετά το πέρας του Προγράµµατος Κινητικότητας (Oborune, 
2013). Ωστόσο κατά τα έτη 2008-2009 το ποσοστό των Ελλήνων φοιτητών που µετακινήθηκαν 
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φτάνει µόλις το 0,5% επί του συνόλου των φοιτητών της χώρας. Την ίδια στιγµή ο µέσος όρος 
των µετακινούµενων φοιτητών στην υπόλοιπη Ευρώπη κυµαίνεται στο 1,1%. Τα επόµενα 
χρόνια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης κι έως το 2011-2012 το ποσοστό στην Ελλάδα φτάνει στο 
0,6% έναντι του 1,5% της υπόλοιπης Ευρώπης  (Orr & Haaristo, 2013).    

Οι συµµετέχοντες φοιτητές ρωτήθηκαν επίσης να ανακαλέσουν στη µνήµη τους αν και 
κατά πόσο η αίσθηση που έχουν του ευρωπαίου πολίτη αποδυναµώθηκε κατά την παραµονή 
τους στη χώρα υποδοχής. Κι αν ναι, ποια στοιχεία ήταν αυτά που διέκριναν να πλήττονται. 
Ελάχιστοι ήταν αυτοί που αντιλήφθηκαν και είχαν να δηλώσουν κάτι σχετικό. Ένα ποσοστό 
26,64% αναφέρθηκε σε «µεµονωµένα περιστατικά» ρατσισµού που βίωσαν λόγω της ελληνικής 
τους καταγωγής. Αλλά όπως οι ίδιοι τόνισαν πρόκειται για σποραδικές περιπτώσεις κι όχι για 
τον κανόνα. «…Ίσως το ρατσισµός είναι βαρύς χαρακτηρισµός… όπου ταξίδεψα στην Ευρώπη κι 

όχι µόνο στη Γερµανία λέγοντας ότι είσαι Έλληνας δηµιουργείται µία πρώτη λανθασµένη, άσχηµη 

εντύπωση… πρέπει να αποδείξεις το αντίθετο… αλλά µεµονωµένα περιστατικά..» (Ξ_24_Π.ΠΜ). 
Επίσης οι υποδοµές, η εκπαίδευση, το οδικό σύστηµα αλλά και η οδηγική συµπεριφορά όσο και 
η χρήση του ποδηλάτου στην πόλη που βίωσαν στις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης οι ερωτώµενοι 
απείχαν κατά πολύ από την ελληνική πραγµατικότητα και τους έκαναν να νοιώθουν αµήχανα.   
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.9 Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 
 

4.1.11 ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 
Οι ερωτώµενοι φοιτητές κλήθηκαν να σχολιάσουν δύο φράσεις: «Είµαι Έλληνας και 

Ευρωπαίος» και «Είµαι Ευρωπαίος και Έλληνας». Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να δουν αν και 
κατά πόσο ταυτίζονται µε κάποια από τις φράσεις αυτές.  
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Ένα ποσοστό 43,33% ταυτίστηκε µε τη φράση «είµαι Έλληνας και Ευρωπαίος» 
(∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.10). Για τους συγκεκριµένους φοιτητές η παραµονή σε κάποια χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα χρονικό διάστηµα δεν αποδεικνύεται πως έχει ισχυρή επίδραση 
στη σφυρηλάτηση µίας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Πράγµα βέβαια µπορεί να αποδοθεί στο 
γεγονός ότι οι φοιτητές αυτοί µπορεί να είχαν την αίσθηση της ταυτότητας αυτής και πριν τη 
συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα Κινητικότητας (Papatsiba, 2004). Η ευρωπαϊκή ταυτότητα 
είναι ευρύτερη της εθνικής. Κατά συνέπεια θα πρέπει να έχεις συνείδηση της εθνικής για να 
µπορείς να περάσεις στην ευρωπαϊκή: «Πιστεύω ότι πρώτα είµαστε Έλληνες και µετά 

ευρωπαίοι… για να µπορέσεις να µπεις στην Ευρώπη πρέπει να έχεις κατανοήσει τι είσαι...» 

(Κ_5_Β.ΕΦ). Από τη στιγµή που δεν είµαστε ενταγµένοι σε µία οµοσπονδία αλλά σε έναν 
οικονοµικό συνασπισµό, το εθνικό συµφέρον προηγείται: «.. είµαι φίλος της Ευρώπης γι’ αυτό 

και συµµετέχω σε τόσα ευρωπαϊκά προγράµµατα. … πάνω από όλα είναι το συµφέρον της 

πατρίδας και µετά νοµίζω το ευρωπαϊκό λόγω ότι είµαστε και οικονοµική ένωση και δεν έχουµε 

γίνει πολιτική ένωση στα πρότυπα της Αµερικής είναι λογικό νοµίζω τα εθνικά συµφέροντα να 

είναι µεγαλύτερης σηµασίας από ότι τα ευρωπαϊκά…» (Κ_2_Θ.ΟΕ). Στο σηµείο αυτό εµβόλιµα 
επισηµαίνεται το εξής. Είναι χαµηλά τα ποσοστά των Ερασµιτών φοιτητών που θεωρούν ότι 
αδικήθηκαν στη χώρα υποδοχής, τα οποία καταγράφει και το ESN (2007) και δεν ξεπερνούν το 
7%. Στην ίδια έρευνα αυτοί που πιστεύουν ότι έπεσαν θύµατα ρατσισµού λόγω εθνικότητας 
φτάνουν το 8%. Κατά τη διάρκεια της παραµονής της στη χώρα υποδοχής η Κ_3_Α.ΕΦ δε 
βίωσε ρατσισµό ούτε προσωπικά ούτε σε βάρος κάποιου άλλου. Ωστόσο όταν επέστρεψε στην 
Ελλάδα διαπίστωσε ότι πρέπει να φροντίσουµε τη χώρα µας µόνοι µας διότι δεν πρόκειται να 
µας βοηθήσει κανείς. «Ήταν θαρρείς και ήµασταν οι φοιτητές όλοι το ίδιο … ήταν λες και 

ήµασταν όλοι από την ίδια χώρα… Καθόλου, καµία διάκριση για κανέναν… Κινέζοι, Σύριοι… από 

όλο τον κόσµο. Ήταν πάρα πολύ σπουδαίο αυτό… εδώ (στην Ελλάδα) είτε από άλλους είτε από 

αυτά που βλέπω στην τηλεόραση, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ο ρατσισµός και ότι δεν είναι και όλα 

τόσο ωραία απέναντι µας… Πιστεύω ότι δεν πρέπει να έχουµε και τόσο πολλή εµπιστοσύνη 

γενικότερα στην Ευρώπη γιατί µπορεί στην αρχή να ακουγόταν η ιδέα πολύ ιδανική αλλά τελικά 

είδαµε ότι στην πορεία δεν βγήκε και πολύ καλή. ∆εν υπάρχει τόσο βοήθεια. Ναι, ο καθένας 

κοιτάει λίγο το συµφέρον του πιστεύω οπότε καλυτέρα να προσέχουµε εµείς την δική µας την χώρα 

µόνοι µας και µετά βλέπουµε τι γίνεται σαν σύνολο γιατί βλέπω ότι το σύνολο δεν µας φροντίζει 

και τόσο… Ελληνίδα και Ευρωπαία…». Το αποτέλεσµα αυτό συµπορεύεται µε την πλειοψηφία 
των ερευνών που έχουν γίνει και έχουν καταλήξει ότι οι φοιτητές που έχουν µετακινηθεί µε το 
Πρόγραµµα Erasmus προτάσσουν την εθνική τους υπερηφάνεια της ευρωπαϊκής. Αυτοί που 
αυτοπροσδιορίζονται πρώτα ως Ευρωπαίοι και βάζουν την εθνική τους ταυτότητα σε δεύτερη 
µοίρα µειοψηφούν σηµαντικά (McLaren, 2006). Η παρούσα έρευνα µε τους όποιους 
περιορισµούς της καταγράφει µία διαφορετική εικόνα από αυτή που προκύπτει από την έκθεση 
του ESN (2008). Το ESN καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι περισσότεροι φοιτητές δήλωσαν 
πως προτάσσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα παρά την εθνική. 

Ένα ποσοστό 13,33% προτίµησε τη δεύτερη φράση, δηλαδή «είµαι Ευρωπαίος και 
Έλληνας». Ο λόγος που σκέφτονται κατά τον τρόπο αυτό όσοι ταυτίστηκαν µε τη συγκεκριµένη 
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φράση είναι διότι νοιώθουν απογοητευµένοι µε τα κακώς κείµενα στην Ελλάδα. Θεωρούν ότι σε 
άλλες χώρες της Ένωσης θα µπορούσαν να βρουν περισσότερα κοινά στοιχεία οι ίδιοι. Εκεί θα 
ήταν πιο απλό για αυτούς να ενταχθούν και να δηµιουργήσουν: «Είµαι Ευρωπαία και 

Ελληνίδα… δε νοιώθω πολύ Ελληνίδα… από µικρή … πολλά ταξίδια …. αν είχα την επιλογή θα 

ήθελα να γεννηθώ σε άλλη χώρα και ότι αυτά που έχω δει στην υπόλοιπη Ευρώπη νοµίζω πολλά 

πράγµατα δεν τα έχουµε στην Ελλάδα και αυτό όχι απλά µε στενοχωρεί, επιβαρύνει την 

καθηµερινότητά µου, δεν την κάνει ευχάριστη, οπότε απλά περιµένω να τελειώσω τις σπουδές µου 

και να µείνω κάπου αλλού…» (Ξ_20_Β.ΜΠ). Κάποιοι από αυτούς ωστόσο θα προτιµούσαν να 
µείνουν στην Ελλάδα και να παλέψουν για να αλλάξουν όλα όσα δεν τους αρέσουν. «Είµαι 

Ευρωπαίος και Έλληνας. ∆εν µπορείς να διορθώσεις τα κακώς κείµενα της Ελλάδας µε τίποτα… 

γιατί δεν είναι έτοιµοι (οι Έλληνες) να τα αλλάξουν οι ίδιοι. Υπάρχει µεγάλο ποσοστό, κυρίως 

νέων θα έλεγα που θέλουν να αλλάξουνε τα κακώς κείµενα. Όχι … να πούνε µεγάλα λόγια…» 

(Ξ_24_Π.ΠΜ).  
To 26,66% των ερωτηθέντων διατυπώνει µία τρίτη φράση κρίνοντας πως ισχύουν και οι 

δύο προηγούµενες την ίδια στιγµή. ∆ηλαδή δήλωσαν: «είµαι και Έλληνας και Ευρωπαίος». Είτε 
διότι κατά την άποψή τους τα δύο αυτά στοιχεία συµπορεύονται:  « … δυο παράλληλες καταρχάς 

ιδιότητες… το αισθάνοµαι ότι έχουµε κάποιες κοινές αξίες…» (Κ_6_Χ.Ν). Είτε επειδή έχουν το 
ίδιο ακριβώς εκτόπισµα στην αντίληψη κάποιου: «… θα µπορούσα να ανταπεξέλθω το ίδιο έξω 

και εδώ. Είναι ισοβαρή µέσα µου…» (Κ_7_Κ.ΕΦ). Επιπλέον γιατί µπορείς απλά να έχεις και τις 
δύο ταυτότητες ταυτόχρονα χωρίς η µία να αναιρεί την ύπαρξη της άλλης: «… και τα δυο πρέπει 

να είµαστε. Ούτε να ξεχνάς την ταυτότητα σου αλλά ούτε να είσαι αρνητική στο διαφορετικό!..» 

(Α_8_Ε.ΤΕ). Το Πρόγραµµα Κινητικότητας Erasmus ως εργαλείο άσκησης πολιτικής των 
θεσµικών οργάνων της Ένωσης έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία δεσµών ανάµεσα στους 
φοιτητές που µετακινήθηκαν και στην Ένωση. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι ατονεί η εθνική 
ταυτότητα των φοιτητών αυτών. Απλά οι δύο ταυτότητες εθνική και ευρωπαϊκή λειτουργούν 
πλέον παράλληλα και συµπληρωµατικά (Kaelble, 2009).  

Ένα ποσοστό 3,33% δηλώνει ότι προτιµά να κρατήσει µόνο την εθνική του ταυτότητα. 
Στη συγκεκριµένη περίπτωση η ευρωπαϊκή ταυτότητα τίθεται υπό αµφισβήτηση: «Είµαι 

Έλληνας οκ δεν το είπα ρατσιστικά. Το είµαι Ευρωπαίος είπα παίζεται εντάξει… είµαστε 

διαφορετικοί λαοί σαν κουλτούρα, σαν τρόπο ζωής, δεν γίνεται να ταιριάξουµε ας πούµε ούτε εµείς 

θα αλλάξουµε αλλά ούτε και αυτοί θα γίνουν έτσι σε µια µέρα. Είπαµε να συνυπάρχουµε στον 

τοµέα συνεργασίας κ.τ.λ. και ξεχωριστό ταµείο… τόσα χρόνια οθωµανική αυτοκρατορία έχουν 

περαστεί πάρα πολλά στοιχεία της ανατολής σε µας στο DNA µας στον τρόπο ζωής µας. Και τώρα 

πάνω στην κρίση προσπαθούν να µας κάνουν λίγο πιο τυποποιηµένους, όπως δουλεύουν αυτοί 

δηλαδή δεν υπάρχει η έννοια της βιοτεχνίας τόσο πολύ εκεί είναι αυτό, τα τυποποιηµένα τρόφιµα, 

τα τυποποιηµένα όλα…» (Κ_9_Θ.ΤΕ).  
Κατά την άποψη της Α_17_Σ.Ι (3,33%) η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υφίσταται. Πιστεύει 

πως πρόκειται για παιχνίδια πολιτικής, πράγµα το οποίο δεν την αφορά. ∆εν της ταιριάζει καµία 
από τις δύο φράσεις. «Τίποτα απ’ τα δύο. Το είσαι Ευρωπαία µου φαίνεται πολύ πέρα από τη δική 

µου οπτική… Απλώς για µένα δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση… είναι ίσως µια οµπρέλα που θα 
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θέλαµε να υπάρχει από πάνω µας αλλά δεν υπάρχει … είµαστε µια ένωση… και 

αλληλοστηριζόµαστε … δεν υφίσταται, είναι καθαρά θέµα παιχνιδιών πολιτικής που δεν έχει 

κάποιο νόηµα να το σκεφτόµαστε έτσι». 
Η δήλωση ενός ποσοστού 6,66% δεν τροποποιεί απλά µία από τις δύο φράσεις. Εισάγει 

κάτι εντελώς καινούργιο. Καταγράφει µία νέα τάση. «Είµαι πολίτης του κόσµου». «Στο κάτω 

κάτω δεν είµαστε απλά Έλληνες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είµαστε πολίτες του κόσµου 

και αυτό ήταν, ήθελα να βιώσω αυτήν την κοσµοπολίτικη εµπειρία…» (Κ_1_∆.Ν), «… είµαι 

Ελληνίδα ναι είµαι περήφανη γι’ αυτό που είµαι και αυτό ενισχύθηκε µετά το Erasmus. 

Παράλληλα είµαι και ευρωπαία. Εγώ θα έλεγα γενικότερα αυτό πολίτης του κόσµου µάλλον, που 

δρω σε ένα σύνολο. ∆ηλαδή πιστεύω δεν πρέπει ούτε να χάνεις αυτό την ιδιαιτερότητα την 

πολιτισµική ή την προσωπική κάποιος, όντας µέλος µιας κοινότητας, αλλά αντίστοιχα παίρνει 

πάρα πολλά στοιχεία από αυτήν ως µέρος του συνόλου…» (Κ_4_Μ.Ν),  «Στο κάτω κάτω δεν 

είµαστε απλά Έλληνες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είµαστε πολίτες του κόσµου και αυτό 

ήταν, ήθελα να βιώσω αυτήν την κοσµοπολίτικη εµπειρία…» (Κ_1_∆.Ν), «… είµαι Ελληνίδα ναι 

είµαι περήφανη γι’ αυτό που είµαι και αυτό ενισχύθηκε µετά το Erasmus. Παράλληλα είµαι και 

Ευρωπαία. Εγώ θα έλεγα γενικότερα αυτό πολίτης του κόσµου µάλλον, που δρω σε ένα σύνολο. 

∆ηλαδή πιστεύω δεν πρέπει ούτε να χάνεις αυτό την ιδιαιτερότητα την πολιτισµική ή την 

προσωπική κάποιος, όντας µέλος µιας κοινότητας, αλλά αντίστοιχα παίρνει πάρα πολλά στοιχεία 

από αυτήν ως µέρος του συνόλου…» (Κ_4_Μ.Ν). Επίσης το ESN (2013α) σηµειώνει πως ακόµη 
πιο συχνά αυτοί αυτοπροσδιορίζονται ως µέλη ενός διεθνούς πλαισίου. Παρόλα αυτά κάποιοι 
ερευνητές συµµερίζονται την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το Πρόγραµµα 
Κινητικότητας Erasmus ενδυναµώνει αθόρυβα αλλά µε σιγουριά την ευρωπαϊκή ταυτότητα µέσα 
από την επαφή µεταξύ των φοιτητών (Lutz et al., 2006; Petit, 2007; Fligstein, 2008).  

Έρευνα του Sigalas (2009) καταλήγει πως στην Αγγλία, όπου και έλαβε χώρα αυτή, 
αποδεικνύεται πως δεν ισχύουν όσα και στην ηπειρωτική Ευρώπη. ∆ηλαδή η Erasmus 
µετακίνηση των φοιτητών δεν ενισχύει τη συνοχή µεταξύ των πολιτών της. Επιπλέον δεν 
προάγει την ευρωπαϊκή υπερηφάνεια, ούτε την αίσθηση της κοινής συµπόρευσης. Και συνεχίζει 
λέγοντας πως τα αποτελέσµατα αυτά είναι δυνατό να διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα αλλά 
πάντα εντός της Ένωσης. Αυτό µπορούµε να το αποδώσουµε για παράδειγµα σε παράγοντες του 
συγκεκριµένου περιβάλλοντος ή στον ευρωσκεπτικισµό, που προωθείται από συγκεκριµένες 
οµάδες συµφερόντων.       

Υπάρχουν κι αυτοί που κάνουν το διαχωρισµό µεταξύ πολιτιστικής και πολιτικής 
ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ως πολιτιστική ευρωπαϊκή ταυτότητα αντιλαµβάνονται το σύνολο των 
κοινών αξιών, του πολιτισµού, του κοινωνικού status, της θρησκείας των οποίων είναι κοινωνοί 
οι πολίτες της Ένωσης. Από την άλλη µία πολιτική ευρωπαϊκή ταυτότητα σκιαγραφείται από τον 
τρόπο που ένας πολίτης της Ένωσης αντιλαµβάνεται τον εαυτό του και αυτοπροσδιορίζεται σε 
σχέση µε αυτήν (Bruter, 2008). Αυτό εµπειρικά επιβεβαιώνεται από τις σχετικές έρευνες που 
έχουν γίνει. Για παράδειγµα ο Mondrasse (1997) διατείνεται πως υφίσταται µόνο η κοινή 
πολιτιστική ταυτότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά ο Van Mol (2009) 
καταλήγει πως οι φοιτητές, οι οποίοι δε συµµετείχαν σε Πρόγραµµα Κινητικότητας µιλούν για 
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την πολιτική εκδοχή της ευρωπαϊκής ταυτότητας ενώ οι φοιτητές µε κινητικότητα αναφέρονται 
στην πολιτιστική ευρωπαϊκή ταυτότητα. Ποσοτικοποιήθηκε λοιπόν η αυτοαναγώριση των 
συµµετεχόντων µε βάση την εθνική τους ταυτότητα ή την ευρωπαϊκή, µε όποια από τις δύο 
εκφάνσεις της πολιτική ή πολιτισµική. Το ίδιο συνέβη και µε εκείνους που αυτοπροσδιορίζονται 
µε την ταυτόχρονη παρουσία εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας ή που δηλώνουν «πολίτες του 
κόσµου». Από το σύνολο όµως των συνεντεύξεων ιχνηλατείται και µία ακόµη έκφανση 
ταυτότητας. Όλοι οι συµµετέχοντες και δίχως καµία εξαίρεση δηλώνουν: «Είµαι Ερασµίτης» ή 
«συναναστρεφόµουν κυρίως µε Ερασµίτες…». Στο σηµείο αυτό και µετά από έντεκα 
υποκεφάλαια της Ανάλυσης των Αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας ολοκληρώνεται η 
σύνθεση της εµπειρίας που αποκόµισαν οι φοιτητές, οι οποίοι συµµετείχαν στο Πρόγραµµα 
Erasmus. 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.10 ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 

 
 

4.2 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

4.2.1 Η «ΓΛΩΣΣΑ»: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
Η επικοινωνία σε µία κοινή γλώσσα είναι πρωταρχικής σηµασίας. ∆ιότι δίνει επί της 

ουσίας τη δυνατότητα για δηµιουργία κλίµατος κατανόησης και αλληλεγγύης ανάµεσα στους 
λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι µία δίοδος για τη συναίσθηση της κουλτούρας του άλλου, 
τόσο σε προσωπικό επίπεδο δηλαδή σε επίπεδο πολιτών όσο και σε επίπεδο εθνών. Μέσα από 
αυτές τις ζυµώσεις ενδυναµώνεται επαγωγικά και η ευρωπαϊκή ταυτότητα (European Parliament 
& Council, 1995). Καταρχήν οι φοιτητές, πριν την απόφασή τους να φύγουν µε Erasmus και 
όντας στη χώρα προέλευσης, κατά κύριο λόγο επιλέγουν να διδαχτούν τη γλώσσα και τον 
πολιτισµό µιας άλλης χώρας. Αυτό αποτελεί µετέπειτα και κριτήριο επιλογής της χώρας 
προορισµού µέσω του Προγράµµατος Erasmus. Φτάνοντας στον Erasmus προορισµό τους 
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χρησιµοποιούν τη γλώσσα της χώρας αυτής ή κάποια άλλη ευρέως οµιλούµενη στην Ευρώπη. 
Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατό να επικοινωνήσουν και να εξυπηρετηθούν. Επιπλέον οι 
φοιτητές Erasmus ανεξάρτητα από το αντικείµενο σπουδών τους, διδάσκονται τα µαθήµατα στο 
πανεπιστήµιο υποδοχής είτε στη γλώσσα της χώρας που τους φιλοξενεί είτε σε κάποια άλλη 
ευρωπαϊκή. Κατά συνέπεια η χρήση ενός κοινού γλωσσικού κώδικα αποτελεί εργαλείο για την 
κοινωνικοποίηση των φοιτητών, που βοηθά στην αυτοαντίληψη και τον αυτοπροσδιορισµό τους 
εντός της οµάδας των Ερασµιτών και στη συνέχεια εντός ευρύτερων οµάδων. Η γλώσσα στην 
οποία µιλούν οι φοιτητές αυτοί µεταξύ τους είναι συνήθως η αγγλική. Η εντός οµάδας των 
µετακινούµενων φοιτητών χρήση αυτής είναι µεγαλύτερη από ότι µεταξύ οποιονδήποτε άλλων 
φοιτητών (ESN, 2009; ESN, 2014). Επιπλέον κατά τη διάρκεια της παραµονής τους βελτιώνουν 
πολύ περισσότερο τη γλώσσα της χώρας υποδοχής παρά εκείνη µε την οποία συνήθως 
επικοινωνούν µεταξύ τους (ESN, 2009; ESN, 2014). «Ξέρουν όλοι άπταιστα αγγλικά ….Τα 

ρουµάνικα και αυτά είναι πολύ εύκολη γλώσσα δηλαδή εγώ χωρίς να έχω καθόλου κάποια βάση 

από πριν µέσα σε έξι µήνες είχα µάθει τα βασικά θα έλεγα σε ένα επίπεδο Α2 δηλαδή να 

παραγγείλω, να καταλάβω τι λένε οι δίπλα µου για ποιο θέµα συζήτησης µιλάνε µια παρέα ας 

πούµε συνοµήλικων µου…» (Κ_12_Κ.ΓΦ). Η επιθυµία βελτίωσης της αίσθησης µίας ξένης 
γλώσσας αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τους φοιτητές, προκειµένου να συµµετέχουν στο 
Πρόγραµµα Κινητικότητας (ESN, 2007). «Πρώτον βελτιώθηκα ακόµα περισσότερο στην γλώσσα 

γιατί το να πάρεις το πτυχίο στην γλώσσα δεν σηµαίνει ότι ξέρεις την γλώσσα ποτέ δεν ξέρεις την 

γλώσσα απλά πρέπει να παλέψεις να φτάσεις όσο το δυνατόν πιο κοντά στο µέγιστο επίπεδο… από 

το Πανεπιστήµιο µέσα…» (Κ_1_∆.Ν).  
Η ενίσχυση της αύξησης του αριθµού των οµιλούµενων γλωσσών εντός της Ένωσης 

αλλά και η βελτίωση του επιπέδου γνώσης αυτών από τους πολίτες της είναι µεταξύ των 
στόχων, που έθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (European Parliament & Council, 1995). Η 
µάθηση αυτών δεν προάγει απλά την επικοινωνία µεταξύ των πολιτών της Ένωσης. Παράλληλα 
αποτελεί το µέσο προκειµένου να γνωρίσει κανείς την κουλτούρα και τον τρόπο σκέψης ενός 
λαού. Οι διεργασίες αυτές θεωρητικά ενισχύουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα, πράγµα που δεν 
αποδεικνύεται όµως από τα ερευνητικά ευρήµατα (Sigalas, 2009). «Επίσης, για τη γλώσσα. Σαν 

Ευρωπαίος πολίτης ένιωθα ότι ανήκω σε πολλές γλώσσες. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το πράγµα. 

Ας πούµε, γύρισα πίσω και ήξερα πάρα πολλές εκφράσεις των άλλων χωρών. Ένιωσα ότι ανήκω 

σε ένα πολυπολιτισµικό περιβάλλον και ήταν ωραίο γυρνώντας να γνωρίζω κάτι από τις πολλές 

χώρες...» (Α_18_Ν.ΤΕ).  Η γλώσσα ως εργαλείο έκφρασης συναισθηµάτων αλλά και ως 
εφαλτήριο περαιτέρω προβληµατισµού αποτέλεσε αντικείµενο συζήτησης µεταξύ των φοιτητών. 
«... Έφτασα µε την παρέα µου να συζητάω τι µπορεί να σηµαίνει η χρήση της γλώσσας… σε ένα 

δωµάτιο, ένας Έλληνας, ένας Μεξικάνος, ένας Σλοβένος, και µια που ήταν µισή Γαλλίδα και µισή 

Μαροκινή… 5 γλώσσες µέσα σε ένα δωµάτιο. Ο Σλοβένος σπούδαζε ψυχολογία, και πήγε σε ένα 

σεµινάριο το οποίο λεγότανε Habe O De Seine, δηλαδή  να έχεις ή να είσαι. Και χρησιµοποιούµε 

εκφράσεις όπως ‘είµαι φοβισµένος’ το οποίο σηµαίνει εγώ είµαι και δεν µπορώ να το αλλάξω, 

ενώ οι Άγγλοι και οι Γερµανοί λένε ότι έχω φόβο, κάτι που µπορώ να µεταδώσω και µπορώ να το 

βγάλω από µέσα µου. Και έτσι ξεκίνησε µια συζήτηση για το πως χρησιµοποιεί ο καθένας τη 
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γλώσσα του για να περάσουµε στη ψυχολογία. Αυτή είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις 

που έκανα …» (Ξ_24_Π.ΠΜ). 
Ο παράγοντας «γλώσσα» αποτελεί ένα στοιχείο που αγγίζει και διαπερνά όντας 

ταυτόχρονα παρών σε όλες τις πτυχές των συνεντεύξεων µε τους φοιτητές που µετακινήθηκαν 
(∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.11). Πιο συγκεκριµένα: Ποιοι  λόγοι οδήγησαν στην Erasmus επιλογή (4.1.2). 
Ένα 46,66% ως λόγο κινητοποίησης για µετακίνηση επέλεξαν τη συγκεκριµένη παράµετρο. 
Κριτήρια επιλογής της χώρας υποδοχής (4.1.3). 70% ήταν το ποσοστό αυτών που κατέστησαν τη 
γλώσσα το πρώτο στη σειρά κριτήριο επιλογής της χώρας προορισµού. Η προετοιµασία (4.1.4). 
Το 33,33% κατά το στάδιο της προετοιµασίας του πριν την αναχώρηση συµπεριέλαβαν 
µαθήµατα γλώσσας. Η Erasmus εµπειρία και αποτίµησή ως ευρωπαϊκό πρόγραµµα (4.1.5). Οι 
φοιτητές που µετακινήθηκαν σε ποσοστό 26,66% επεσήµαναν πως µέσα από την εµπειρία 
βελτιώθηκαν σε ξένη γλώσσα. Προσπερνά τον οικονοµικό παράγοντα (4.1.6) και φτάνει στις 
σπουδές στο πανεπιστήµιο υποδοχής (4.1.7). Επισηµαίνεται η ύπαρξη δοµών και µηχανισµών 
εκµάθησής της στο πανεπιστήµιο υποδοχής. Πράγµα που προτείνεται να υιοθετηθεί ως καλή 
πρακτική (4.1.8) από το πανεπιστήµιο αποστολής. Η επιστροφή (4.1.9). Για άλλη µια φορά 
παρούσα η γλώσσα µε την έκφανση της βελτίωσής της και πάλι κατά 20%. Ο φοιτητής ως 
Ευρωπαίος πολίτης (4.1.10). Ένα 23,33% την αντιλαµβάνονται ως συνεκτικό δεσµό µεταξύ των 
πολιτών της Ένωσης. Τα ανωτέρω επαναλαµβάνονται αναπόδραστα, ώστε αφενός να 
σκιαγραφήσουν την πορεία που διέγραψε ο παράγοντας αυτός στη σκέψη των φοιτητών που 
µετακινήθηκαν και αφετέρου να αποδώσουν µία συνολική εικόνα των παραµέτρων της, όσων 
τουλάχιστον στάθηκε εφικτό να ανιχνευτούν κατά την παρούσα έρευνα. Εφόσον υφίσταται η 
πρόθεση επικοινωνίας µεταξύ των φοιτητών, η γλώσσα είναι αυτή που εξασφαλίζει τη λεκτική 
επικοινωνία. Αποτελεί δηλαδή εργαλείο που φροντίζει για τη µεταφορά µηνυµάτων που 
αφορούν εµπειρίες, σκέψεις, αντιλήψεις, συναισθήµατα για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η 
αλληλεπίδραση. Οι διαφορετικές γλώσσες δεν είναι παρά διαφορετικοί κώδικες επικοινωνίας. Οι 
φοιτητές που επιλέγουν να µετακινηθούν συνήθως διαθέτουν ένα πολύ καλό επίπεδο επάρκειας 
σε αυτήν, πράγµα που τους δίνει αυτοπεποίθηση για το ξεκίνηµά τους. Το αντίστροφο, η µη 
καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για αυτήν την κατηγορία 
φοιτητών (Oborune, 2013). Κατά συνέπεια στη συγκεκριµένη οµάδα θα µπορούσαν να 
εστιάσουν τις πολιτικές τους τα θεσµικά όργανα της Ένωσης. Στο να άρουν µε µία καταλυτική 
παρέµβασή τους ακριβώς αυτήν την ανασφάλεια, που δηµιουργεί η άγνοια µίας ξένης γλώσσας, 
ώστε να αποφασίσει να µετακινηθεί κάποιος φοιτητής. Όπως προκύπτει από τα συµπεράσµατα 
των ερευνών που έχουν διεξαχθεί, η µάθηση µίας συγκεκριµένης ξένης γλώσσας συνεπάγεται 
την επαφή µε τον πολιτισµό της αντίστοιχης χώρας από την οποία αυτή προέρχεται. Η εµπειρία 
του να ζήσει κάποιος σ’ αυτή τον βοηθά να εξοικειωθεί ακόµη περισσότερο. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα την ενδυνάµωση της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας (Fligstein, 2009). Αν κάτι 
τέτοιο ισχύει τότε πρόκειται για µία πρόκληση στην οποία η Ένωση οφείλει οπωσδήποτε να 
ανταποκριθεί. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.11 Η ΓΛΩΣΣΑ: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 

4.2.2 ERASMUS: ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Το σύνολο των φοιτητών συσχετίζει την Erasmus εµπειρία µε πιθανό µεταπτυχιακό ή 

πιθανή επαγγελµατική απασχόληση εκτός Ελλάδας. Το ταξίδι Erasmus είναι µια προσωπική 
τους υπόθεση. Μέσα από αυτό βελτιώνουν πολλές από τις δεξιότητές τους. Όπως προκύπτει από 
την παρούσα έρευνα οι Ερασµίτες γίνονται περισσότερο διαλλακτικοί, ευέλικτοι, εξωστρεφείς, 
ανεκτικοί στο διαφορετικό, προσαρµοστικοί. Επιστρέφουν στη χώρα αποστολής και σε σχέση µε 
τις σπουδές τους εµπνέονται, είναι πιο παραγωγικοί και περισσότερο αποδοτικοί και δραστήριοι. 
Τέλος για πολλούς το ταξίδι αποτελεί διαδικασία αυτοαντίληψης. Καθώς ανακαλύπτουν πως 
γίνονται τελικά πιο εξωστρεφείς κι ανεξάρτητοι. Οι φοιτητές που συµµετείχαν στην παρούσα 
έρευνα στο σύνολό τους θεωρούν την Erasmus εµπειρία καθοριστική για τη ζωή τους. Έκαναν 
φίλους, που τους αντιλαµβάνονται ως οικογένεια πλέον. Γνωρίζουν πως εκεί που ζουν οι φίλοι 
τους υπάρχει ένα σπίτι να τους δεχτεί ανά πάσα στιγµή αλλά ταυτόχρονα και η δική τους πόρτα 
είναι πάντα ανοιχτή γι’ αυτούς αντίστοιχα.  

∆ηλώνουν ενθουσιασµένοι µε τη διαδικασία που µόλις ολοκληρώθηκε ή έχουν 
εξασφαλίσει ήδη µια θέση για πρακτική άσκηση µέσω του Erasmus ή ενδιαφέρονται πολύ γι’ 
αυτό. Εντοπίζουν στον ευρωπαϊκό ορίζοντα προοπτικές και ενδιαφέροντα, που δε διαφαίνονται 
στη χώρα προέλευσής τους και σκοπεύουν να τα αξιοποιήσουν. Τα προαναφερόµενα ποσοστά 
αφορούν ένα ενιαίο πεδίο δραστηριοποίησης και κυοφορούν τη δυναµική µιας συνεκτικότητας 
µεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου στη σκέψη των ερωτηθέντων φοιτητών. Από τη 
στιγµή καταρχήν που καθολικά συνδέουν το µέλλον τους, µεταπτυχιακό, επαγγελµατική 
αποκατάσταση,  µε άνεση και φυσικότητα µε το διευρυµένο πεδίο δράσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Όταν µάλιστα ένα µεγάλο ποσοστό εξ’ αυτών έχει ήδη κινηθεί προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Κι εφόσον πολλοί βρίσκουν πως εκεί µπορούν να εµπνευστούν και να 
οραµατιστούν.  
 

46,66%

70%

33,33%

26,66%

23,33%
Κινητοποίηση για 

Μετακίνηση 

Επιλογή Χώρας Προορισμού

Κατά την Προετοιμασία 

Αποτίμηση Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος

Συνεκτικός Δεσμός μεταξύ 
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4.2.3 ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΓΕΝΙΑ ERASMUS Η ΤΙ ΆΛΛΟ;  
Μία µερίδα φοιτητών προσδιορίζουν τον εαυτό τους πρώτα ως Ευρωπαίο και µετά ως 

Έλληνα. Κι αυτό γιατί δε θέλουν να ταυτίζονται µε τα κακώς κείµενα στην Ελλάδα. Με τον 
τρόπο αυτό διαφοροποιούνται σαφώς και αποστασιοποιούνται από αυτά. Ένα σεβαστό ποσοστό 
θεωρούν ότι εθνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα µπορεί να λειτουργούν παράλληλα κι όχι 
ανταγωνιστικά ή αλληλοαναιρούµενα. Κάποιοι δηλώνουν λακωνικά «είµαι Έλληνας» και δεν το 
αντιλαµβάνονται αυτό ως ρατσιστικό. Υπάρχουν κι αυτοί που λένε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν είναι παρά ένα σύστηµα κυριαρχίας. Καταγράφεται ως τάση στην παρούσα έρευνα το να 
δηλώνει ο ερωτώµενος: «είµαι πολίτης του κόσµου». Το µεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών 
ωστόσο υιοθετεί τη φράση «είµαι Έλληνας και Ευρωπαίος». Προς αποφυγή παρακινδυνευµένων 
γενικεύσεων θα πρέπει να σηµειωθεί πως όσοι επέλεξαν να ταυτιστούν µε αυτή τη φράση 
οδηγήθηκαν εκεί από διαφορετικούς δρόµους. Κάποιοι πιστεύουν πως θα πρέπει πρώτα να έχεις 
συνείδηση του ποιος είσαι για να µπορέσεις να ενταχθείς σε µια ευρύτερη οµάδα. Ορισµένοι 
πάλι το βλέπουν καθαρά τεχνικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Οµοσπονδία, όπως οι 
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής για να προηγείται του εθνικού προσδιορισµού. Οι 
περισσότεροι όµως έκαναν αυτήν την επιλογή επηρεασµένοι από την οικονοµική κρίση που 
βιώνουµε στην Ελλάδα. Οι Έλληνες φοιτητές ως επί το πλείστον δε βίωσαν περιστατικά 
ρατσισµού λόγω της κρίσης αυτής κατά την παραµονή τους στη χώρα υποδοχής. Οι πιο πολλοί 
από αυτούς θεωρούν πως τούτο συνέβη διότι η εµπειρία Erasmus είναι ιδανική και 
προστατευµένη. Κατά την επιστροφή τους στη χώρα αποστολής αντιλήφθηκαν πως δεν 
υφίσταται η στήριξη της Ένωσης στο επίπεδο αυτό.  

Σε όλες τις συνεντεύξεις οι ερωτώµενοι χρησιµοποιούσαν το χαρακτηρισµό «Ερασµίτης-
τίσσα» είτε ως αυτοπροσδιορισµό είτε ως στοιχείο αναγνώρισης κι επαφής. Κανείς ωστόσο δεν 
το ανέφερε στη θεµατική περί ταυτοτήτων. Πρόκειται µάλλον για έναν ασυνείδητο µηχανισµό 
σύνθεσης της ταυτότητας αυτής. Είναι µία λέξη που δεν ανιχνεύεται στο ελληνικό λεξικό. Κατά 
της γράφουσας κάτι τέτοιο µέλλει αναπόδραστα να συµβεί. Αν αναζητηθεί στο διαδίκτυο θα 
διαπιστώσει κανείς πως υφίσταται στη γλώσσα των φοιτητών που είτε έχουν συµµετάσχει στο 
Πρόγραµµα είτε όχι. Πρόκειται για έναν προσδιορισµό. Για µία ρήση που υφίσταται παντού 
στην Ένωση. «I am Erasmus- Είµαι Ερασµίτης-τίσσα» (Feyen and Krzaklewska, 2013). Πέρα 
από αυτόν τον όρο που ξεκίνησε ως αυτοπροσδιορισµός κάποιοι πολιτικοί, κοινωνιολόγοι και 
δηµοσιογράφοι στην Ευρώπη εισήγαγαν τη φράση «Γενιά Erasmus- Erasmus Generation» 
(Wilson, 2011). Οι ερευνητές λοιπόν διερωτώνται αν ο προσδιορισµός αυτός αποτελεί σύµβολο 
του κοινού βιώµατος των Ερασµιτών που έλκει κοινές αξίες, προκλήσεις και ανησυχίες των 
φοιτητών αυτών. Ο προβληµατισµός προχωρά ακόµη περισσότερο µε την εισαγωγή του 
ερωτήµατος αν και κατά πόσο περιλαµβάνει µόνο τους συµµετέχοντες στο Πρόγραµµα. Ίσως η 
«Γενιά Erasmus», που πήρε µορφή από τους Ερασµίτες, συµπαρασύρει πια ως ρεύµα κι άλλους 
νέους ανθρώπους, που µοιράζονται αντίστοιχες σκέψεις, αντιλήψεις ή ερωτηµατικά και 
αµφιβολίες (Feyen and Krzaklewska, 2013). Υφίσταται τελικά αυτή η «Γενιά Erasmus»; Κι αν 
ναι, τι ακριβώς είναι και πως προσδιορίζεται; Για ποια ακριβώς Γενιά µιλάµε τελικά; Μήπως ο 
προβληµατισµός αυτός ήταν που οδήγησε στην ευρωπαϊκή έρευνα του «Generation What» 
(EBU, 2016);  Πρόκειται για µία έρευνα η οποία εξελίσσεται από 11.04.2016. Σε αυτήν 
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συµµετέχουν 13 ευρωπαϊκές χώρες µε 18 ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς. Μέσα από µία σειρά 
ερωτήσεων, που σχετίζονται µε διάφορους τοµείς της καθηµερινής ζωής, καταγράφεται το 
στίγµα των νέων του σήµερα. Αποτελεί εξέλιξη της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στη Γαλλία 
το 2013 µε ερωτηµατολόγιο καταρτισµένο από Γάλλους κοινωνιολόγους. Αυτή σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σχεδιάστηκε να ολοκληρωθεί ως το τέλος Μαρτίου του 2017. Συµµετέχει και η Ελλάδα. 
Απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-34 ετών. Γίνεται µόνο ηλεκτρονικά και µε έναν τρόπο 
διαδραστικό. Ο κάθε συµµετέχων έχει τη δυνατότητα να κρατήσει το ιστορικό των απαντήσεων 
του. Την ίδια στιγµή έχει πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία της χώρας του αλλά και σε ένα 
χάρτη που αποτυπώνει τις απόψεις των νέων και στις 13 χώρες. Από όλα τα παραπάνω 
προκύπτει η καθοριστική σηµασία της εµπλοκής των νέων τόσο στο σχεδιασµό πολιτικών όσο 
και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, που αφορούν τις από κοινού προσδοκίες τους για το 
κοινό τους µέλλον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
 

4.3 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
∆ιαπιστώθηκε πως αυτοί που επέλεξαν να λάβουν µέρος στο Πρόγραµµα Erasmus το έκαναν 

προκειµένου να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να προετοιµαστούν για το αύριο. Εισάγουν 
µία νέα παράµετρο, που δεν έχει ανακύψει ή εξεταστεί ως τώρα ερευνητικά, τουλάχιστον σε 
σχέση µε το Πρόγραµµα Κινητικότητας στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα οι συµµετέχοντες στην 
παρούσα έρευνα αναφέρονται στην οικονοµική διάσταση της ευρωπαϊκής κρίσης εστιαζόµενη 
στην Ελλάδα. ∆ηµιουργούν νέες ταυτότητες, όπως αυτή της «Γενιάς Erasmus». Οι φοιτητές 
µετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιοποιώντας ένα εργαλείο άσκησης πολιτικής 
των Θεσµών της και το µετατρέπουν σε εργαλείο για το προσωπικό τους ταξίδι αρχικά 
χρησιµοποιώντας ως µέσο επικοινωνίας αυτό του κοινού γλωσσικού κώδικα. Τα αποτελέσµατα 
αυτής της διαδικασίας µετακίνησης δεν είναι απαραίτητα αυτά που είχαν προβλεφθεί από τους 
σχεδιαστές πολιτικών. Οι νέοι γράφουν τη δική τους ιστορία µε τους δικούς τους κώδικες και 
τους δικούς τους κανόνες. Πράγµα που καταµαρτυρά τη διαµορφωτική τους δύναµη αλλά και τη 
δυναµική εξέλιξης τους. Σύνορα, όρια, ταυτότητες, πολιτικές είναι όλα ρευστά κι 
αλληλοεµπλεκόµενα.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στο ερώτηµα ποιοι λόγοι σας οδήγησαν στην Erasmus επιλογή κατέστη σαφές ότι οι 

φοιτητές που ταξίδεψαν το έκαναν γιατί τους ενδιαφέρει πολύ να ζήσουν σε ένα διαφορετικό 
περιβάλλον. Να γνωρίσουν ανθρώπους και τις κουλτούρες τους. Να µάθουν ή να εξασκήσουν 
µια γλώσσα εκτός της µητρικής τους. Να αποκτήσουν επαφή µε τα πανεπιστήµια του 
εξωτερικού. Να εξετάσουν την πιθανότητα ενός µεταπτυχιακού ή µιας µελλοντικής 
απασχόλησης. Να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Πρόκειται όπως λένε για «µια 
τροµερή δυνατότητα» που τους δίνεται. 

Η γλώσσα παίζει ρόλο καθοριστικό αναφορικά µε τα κριτήρια επιλογής της χώρας 
υποδοχής. Ο φοιτητής προτιµά να διαθέτει ήδη εξοικείωση µε την οµιλούµενη στη 
συγκεκριµένη χώρα γλώσσα, ως βασική προϋπόθεση του να µπορέσει να καταφέρει να σταθεί 
µόνος του εκεί αλλά και να ανταπεξέλθει µε επιτυχία στις εκπαιδευτικές ανάγκες του οικείου 
πανεπιστηµίου. Άλλωστε την υποτροφία, µε τη µορφή οικονοµικής ενίσχυσης, ο φοιτητής θα τη 
λάβει µόνο εφόσον θα κατορθώσει να εξεταστεί µε επιτυχία στα µαθήµατα που απαιτούνται µε 
βάση τη «συµφωνία µάθησης». Με τον τρόπο αυτό θα είναι ίσως περισσότερο απλό στο να 
απολαύσει την εµπειρία αυτή. Να αντιληφθεί την κουλτούρα της χώρας και να ταξιδέψει. 
Επιπλέον αρκετά σηµαντικός φαίνεται να είναι κι ο ρόλος του πανεπιστηµίου υποδοχής. Πολλοί 
είναι οι φοιτητές που θέλουν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που τους δίνεται για να γνωρίσουν 
από κοντά ένα πανεπιστήµιο στο οποίο θα επιθυµούσαν να κάνουν ένα µεταπτυχιακό για το 
οποίο ήδη γνωρίζουν. Κάποιοι θα επέλεγαν µια χώρα στην οποία θα µπορούσαν θα 
ανταπεξέλθουν οικονοµικά. Πρόκειται για συνδιαµορφωτικό κι όχι καθοριστικό παράγοντα της 
επιλογής.  

Οι φοιτητές Erasmus κάνουν ιδιαίτερη µνεία στη γραφειοκρατία κατά την προετοιµασία. 
Θεωρούν ότι κατά το στάδιο αυτό δεν έχουν την απαραίτητη υποστήριξη και καθοδήγηση. 
Σηµαντικός παράγοντας σε αυτό το επίπεδο είναι ο Συντονιστής Erasmus σε κάθε Τµήµα. Όπου 
αυτός έχει ρόλο ενεργό, οι ερωτώµενοι αναφέρουν πως η διαδικασία ήταν εύκολη και κάποτε 
ευχάριστη. Ένα σηµαντικό κοµµάτι της προετοιµασίας αφορά στη γλώσσα επικοινωνίας. Είτε 
γιατί οι προς µετακίνηση φοιτητές δε γνωρίζουν τη γλώσσα στη χώρα υποδοχής και µπαίνουν 
στη διαδικασία εκµάθησης είτε γιατί απαιτείται στο πλαίσιο των σπουδών τους είτε για να 
επικοινωνήσουν στοιχειωδώς σε θέµατα της εκεί καθηµερινότητας. Υπάρχει και η µερίδα 
εκείνη, που γνωρίζει τη γλώσσα και κάνει µαθήµατα επαναληπτικά ή ορολογίας. Ένα µέρος των 
φοιτητών µπαίνει στη διαδικασία να αποταµιεύσει χρήµατα ώστε να µην επιβαρύνει 
περισσότερο τους γονείς και να έχει µια άνεση τον πρώτο καιρό, που τα έξοδα είναι αρκετά. 
Ορισµένοι ήρθαν αντιµέτωποι µε τα Capital Controls πριν την αναχώρησή τους. Ούτε αυτό 
στάθηκε ικανό να σταµατήσει τους φοιτητές. Είναι ανεπτυγµένο και ισχυρό το δίχτυ προστασίας 
των Ελλήνων µε συγγενείς ή φίλους εκτός Ελλάδας σε περίπτωση ανάγκης. Τέλος κάποιοι 
συµπεριέλαβαν επίσης µεταξύ των πιθανών προκλήσεων στο στάδιο της προετοιµασίας και τον 
πρώτο καιρό της προσαρµογής τους στη χώρα υποδοχής. Οι φοιτητές απολύτως µόνοι πρέπει να 
φροντίσουν για όλα όσα απαιτούνται σε σχέση µε την εγκατάστασή τους αλλά και τα 
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διαδικαστικά στο εκεί πανεπιστήµιο. Κι όλα τούτα σε µια γλώσσα που δεν είναι η µητρική τους. 
Οι προβληµατισµοί αυτοί προκαλούν ανησυχία κι ενίοτε φόβο. 

Στο σύνολό τους οι µετακινούµενοι φοιτητές θεωρούν το Πρόγραµµα ως «εµπειρία 
ζωής». Το µεγαλύτερο µέρος αυτών δηµιουργεί φιλίες δυνατές. Στην πλειοψηφία τους τονίζουν 
πως το βίωµα αυτό είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης. Μετά από αυτό γίνονται 
περισσότερο προσαρµοστικοί και ανοιχτοί στο διαφορετικό. Συναναστρέφονται πιο πολύ µε 
διεθνείς φοιτητές κι Ερασµίτες παρά µε φοιτητές της χώρας υποδοχής. Μεταξύ των θεµάτων που 
τους απασχόλησαν κατά τη διάρκεια της Erasmus εµπειρίας τους είναι τα ταξίδια που έκαναν 
µόνοι ή µε παρέα, η µεγάλη οργάνωση στα πανεπιστήµια αλλά και γενικότερα στις δοµές της 
χώρας υποδοχής, οι θρησκείες των φοιτητών που συµµετείχαν και η εκµάθηση ή βελτίωση της 
γλώσσας. Κάποιοι αναφέρονται στη στήριξη των κατά τόπους Γραφείων ∆ιεθνών Σχέσεων ή και 
στην εµπλοκή του ESN κατά τη διάρκεια της εκεί παραµονής τους.  

Σε σχέση µε τον οικονοµικό παράγοντα από τους ερωτώµενους προέκυψε πως η 
υποτροφία Erasmus καλύπτει κατά το ήµισυ τις δαπάνες στις χώρες της βόρειας Ευρώπης -
∆ανία, Νορβηγία, Ολλανδία- διότι η ζωή εκεί είναι πολύ ακριβή. Από την άλλη σε χώρες όπως η 
Πολωνία και η Ρουµανία το ευρώ είναι πιο ισχυρό κι η ζωή πιο οικονοµική, οπότε η υποτροφία 
ήταν επαρκής. Σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης -Γαλλία, Βέλγιο, Γερµανία- αλλά και στην 
Ισπανία και τη Ουγγαρία η χρηµατοδότηση καλύπτει περισσότερο από το µισό του συνολικού 
προϋπολογισµού των µετακινούµενων φοιτητών. Τέλος σε µικρότερες και κατά συνέπεια 
οικονοµικότερες πόλεις της Ιταλίας και της Πορτογαλίας το ποσοστό ικανοποίησης των 
αναγκών φτάνει στο 70-80%. Οι περισσότεροι σηµείωσαν πως αντιλαµβάνονταν την υποτροφία 
ως ένα βοήθηµα, που γνώριζαν εκ των προτέρων ότι θα λειτουργήσει συµπληρωµατικά µε τη 
δική τους χρηµατοδότηση -των γονιών τους ή και προσωπική- κι αυτό όµως ήταν αρκετό να 
τους δώσει την ώθηση για να αποφασίσουν να µετακινηθούν. Ο οικονοµικός παράγοντας όµως 
είναι παρών πέρα από τον τρόπο µε τον οποίο βίωσαν είτε τη γενικευµένα επιβαρυµένη 
οικονοµική κατάσταση στην Ένωση είτε το δεδοµένο των Capital Controls στην Ελλάδα.  

Όσον αφορά τις σπουδές τους στο Πανεπιστήµιο υποδοχής οι φοιτητές, που συµµετείχαν 
στην παρούσα έρευνα, στο σύνολό τους δηλώνουν εντυπωσιασµένοι µε τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις και την εκεί οργάνωση. Σε µεγάλο ποσοστό θεωρούν πιο αποτελεσµατικές τις 
πρακτικές τους σε σχέση µε την εκπαιδευτική διαδικασία. Πολλοί εστιάζουν στις σχέσεις 
φοιτητών και καθηγητών και την ανάληψη από πλευράς των τελευταίων καθηκόντων πέραν των 
αµιγώς εκπαιδευτικών. Αρκετοί προκρίνουν παρόµοιες δραστηριότητες και από πλευράς του 
εκπαιδευτικού Ιδρύµατος αποστολής. Ως Ερασµίτες φοιτητές δηλώνουν ενθουσιασµένοι από τον 
τρόπο υποδοχής και φιλοξενίας σε αρκετά µεγάλο ποσοστό. Ένα µέρος τους αναφέρει 
εκπαιδευτικές πρακτικές, που τους επιτρέπουν µέσα από τη δουλειά τους στο πανεπιστήµιο να 
συστηθούν αλλά και να πληροφορηθούν αντιστοίχως για άλλους. 

Οι υποδοµές και η οργάνωση, οι εκπαιδευτικές διαδικασίες, η επαφή και η σχέση µε τους 
καθηγητές είναι αυτά, που κατά την άποψη των φοιτητών που ρωτήθηκαν, θα ήταν θεµιτό να 
βελτιωθούν. Κάποιοι εξ’ αυτών θεωρούν πως λόγω έλλειψης της προαναφερθείσας οµάδας 
προϋποθέσεων απουσιάζουν και η έµπνευση και το όραµα από το οικείο εκπαιδευτικό Ίδρυµα. 
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Πολλοί αναφέρονται σε καλές πρακτικές, που θα µπορούσαν να υιοθετηθούν σε σχέση µε τους 
Ερασµίτες φοιτητές, που φιλοξενεί το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης.  

Για ακόµη µία φορά έρεισµα στη σκέψη των Ερασµιτών, αποτιµώντας την εµπειρία µετά 
την επιστροφή τους, αποκτά το πόσο πιο ευέλικτοι και ανοιχτοί καθίστανται. Γίνονται πιο 
ώριµοι και πιο στοχευµένοι στις σπουδές τους. Βελτιώνονται στη γλώσσα και µαθαίνουν να 
δουλεύουν οµαδικά. Αλλάζουν κατά πολύ ως προσωπικότητες κι αποκτούν ένα σηµαντικό 
πλεονέκτηµα στην αγορά εργασίας. ∆ηµιουργούν φιλίες και δίκτυα επαφών. Αντιλαµβάνονται 
νέες προοπτικές κι ενδιαφέροντα. Γίνονται πιο απαιτητικοί και διεκδικητικοί. Κάποτε αργούν να 
επανέλθουν και να ενταχθούν εκ νέου στην εδώ πραγµατικότητα. Τέλος σίγουρα θεωρούν πως 
έκαναν ένα µεγάλο βήµα προς το µέλλον τους.  

Οι ερωτώµενοι φοιτητές σε σχέση µε την αίσθηση του να είσαι Ευρωπαίος πολίτης 
αναφέρθηκαν σε µηχανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν τεχνικά χαρακτηριστικά 
της. Συγκεκριµένα αντιλήφθηκαν και αναφέρθηκαν κατά πλειοψηφία στο ενιαίο νόµισµα και 
την πολιτική των ανοιχτών συνόρων. Πολλοί σε µια κοινή γλώσσα ή µία πολύγλωσση 
επικοινωνία. Αρκετοί στην ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης. Κάποιοι στην πολιτική της υποτροφίας 
Erasmus. ∆εν έλειψαν κι αυτοί που οι σκέψεις τους παραπέµπουν στην κουλτούρα των 
Ευρωπαίων. Μνηµόνευσαν τις κοινές ευρωπαϊκές ρίζες και τις παρόµοιες νοοτροπίες. Άνοιξαν 
ακόµη περισσότερο τις προσλαµβάνουσές τους για να θεωρήσουν εαυτόν «πολίτη του κόσµου». 
∆ιάνθισαν τη διαµορφωθείσα εικόνα µε απόψεις όπως το να είσαι πολίτης της Ευρώπης είναι 
διαφορετικό από το να είσαι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μοιράστηκαν τον 
προβληµατισµό τους για την πιθανότητα ενός Brexit. Αναρωτήθηκαν για την αυτοαντίληψη των 
Ελλήνων σε σχέση µε την Ένωση. Προβληµατίστηκαν σε σχέση µε την έννοια της δηµοκρατίας.  

Όσον αφορά το θέµα της ταυτότητας οι ερωτώµενοι αυτοπροσδιορίζονται καταρχήν µε 
την εθνική τους ταυτότητα κι έπειτα µε την ευρωπαϊκή. Είναι εµφανές πως ένας από τους 
κύριους λόγους είναι η οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας, ο συσχετισµός της στο επίπεδο 
αυτό µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και η εικόνα που έχουν οι υπόλοιποι ευρωπαίοι 
πολίτες για τους Έλληνες. Αρκετοί θεωρούν πως εθνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα 
αλληλοσυµπληρώνονται και δεν αλληλοσυγκρούονται. Πολλοί αντιλαµβάνονται εαυτόν ως 
«πολίτη του κόσµου» σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. Η οπτική τους περιγράφει την 
Ελλάδα όχι µόνο ως κοµµάτι της Ευρώπης αλλά και ως κοµµάτι του κόσµου. Έχουν δηλαδή 
κατά νου µία ευρύτερη εικόνα. Λίγοι δηλώνουν πως είναι πρώτα Ευρωπαίοι κι έπειτα Έλληνες 
διότι είναι δυσαρεστηµένοι µε κάποιες επιλογές των Ελλήνων που διαµόρφωσαν την ελληνική 
πραγµατικότητα του σήµερα. Κάποιοι λίγοι επίσης λένε πως η Ένωση δεν είναι συµµαχία 
εφόσον σε αυτήν επιβάλλεται στην ουσία το δίκαιο του ισχυρού. Μέσα από τις συζητήσεις οι 
φοιτητές δηλώνουν «Ερασµίτες». Αναφέρονται στους άλλους φοιτητές που µετακινούνται µε το 
Πρόγραµµα Erasmus ως Ερασµίτες επίσης. Με τον ίδιο τρόπο τους αποκαλούν και τους 
αναγνωρίζουν κι εντός της ευρύτερης φοιτητικής κοινότητας. Όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και 
στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Αυτός ο χαρακτηρισµός είναι µία ταυτότητα.    
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5.2 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
Η παρούσα έρευνα µετά και την ολοκλήρωσή της συµπαραθέτει τα ευρήµατά της µε 

αυτά αντίστοιχων πονηµάτων για το υπό εξέταση θέµα. Κατά κοινή οµολογία δεν υπάρχουν 
αρκετά εµπειρικά δεδοµένα σε σχέση µε το αν και κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
Κινητικότητας Erasmus, ως εργαλείο άσκησης πολιτικής, ενισχύει την ευρωπαϊκή ταυτότητα 
των µετακινούµενων φοιτητών συµβάλλοντας έτσι στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ο αντίστοιχος 
επιστηµονικός διάλογος, που να καταγράφει και να µελετά την ελληνική Erasmus 
πραγµατικότητα είναι εξαιρετικά ισχνός. Σε αυτό ακριβώς το ερευνητικό κενό η συγκεκριµένη 
έρευνα έρχεται να ξεδιπλώσει τα δικά της συµπεράσµατα. Επίσης είναι η µόνη στην Ελλάδα 
στην οποία η οικονοµική διάσταση της ευρωπαϊκής κρίσης και µόνον αυτή είναι που κυριαρχεί 
ως προβληµατική. Από τις µέχρι τώρα µελέτες οι εκφάνσεις της κρίσης αυτής που µελετήθηκαν 
είναι η πολιτική και η πολιτιστική σε σχέση µε την έλλειψη νοµιµοποίησης και την ευρωπαϊκή 
ταυτότητα ως αποκυήµατα του ευρωσκεπτικισµού. Για τους Έλληνες φοιτητές λοιπόν, που 
συµµετείχαν στην έρευνα η φράση «η κρίση στην Ευρώπη» έχει οικονοµική φόρτιση. Επιπλέον 
η διπλωµατική εργασία αυτή αντιλαµβάνεται τη δήλωση «είµαι Ερασµίτης» ή «είµαι 
Ερασµίτισσα» ως ταυτότητα πέρα από τις εθνικές. Είναι άραγε τούτη η πολυσυζητηµένη 
ευρωπαϊκή ταυτότητα; Η γράφουσα θεωρεί πως αυτός είναι και ο στόχος της έρευνας 
«Generation What» (EBU, 2016), που σκιαγραφεί το προφίλ των νέων της Ευρώπης ζητώντας 
από τους ίδιους να ορίσουν την ταυτότητά τους, µία έρευνα που τρέχει τους τελευταίους τρεις 
µήνες -κατά τη διάρκεια παραγωγής της συγκεκριµένης έρευνας. Εφόσον λοιπόν η παρούσα 
εργασία αντιλαµβάνεται το «Ερασµίτης» ως ταυτότητα προτείνει να αφήσουµε στους νέους 
ανθρώπους τη δυνατότητα να αυτοπροσδιοριστούν µιας και κινούνται µε τρόπους, µέσα και 
ταχύτητες που καµία πολιτική δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να χαλιναγωγήσει και να 
εντάξει σε γνωστά καλούπια.                
 

5.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η χρήση ηµιδοµηµένου ερωτηµατολογίου κατά κανόνα οδηγεί σε συµπεράσµατα µη 

γενικεύσιµα µε απουσία της επαναληψιµότητας. Από την άλλη όµως η σε βάθος ανάλυση για 
την οποία προσφέρεται καταγράφει σαφώς τάσεις και συντείνει στην ανάδυση προβληµατισµών 
που λανθάνουν στους κόλπους παγιωµένων αντιλήψεων (Babbie, 2011). Γεγονός που µπορεί να 
λειτουργήσει ως εφαλτήριο για περαιτέρω έρευνα, ευρύτερη από µία διπλωµατική εργασία 
µεταπτυχιακού επιπέδου. Παρόλα αυτά θα µπορούσε η παρούσα έρευνα να είναι συγκριτική 
περιλαµβάνοντας τη συµµετοχή και φοιτητών, που δεν έχουν µετακινηθεί µε το Πρόγραµµα 
Erasmus. Πράγµα που θα οδηγούσε σε ευρύτερα συµπεράσµατα. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε 
βέβαια περισσότερο χρόνο. Εναλλακτικά θα ήταν ίσως πιο γόνιµο να ήταν πιο ευρεία, να 
περιελάµβανε φοιτητές που µετακινήθηκαν µε το Πρόγραµµα ορµώµενοι και από άλλα 
περιφερειακά Πανεπιστήµια της χώρας. Αυτό θα ήταν χρονοβόρο και πιο απαιτητικό σε πόρους. 
Επιπρόσθετα από τη στιγµή που η διεξαγωγή, η αποµαγνητοφώνηση και η ανάλυση των 
συνεντεύξεων επιβάλλεται να πραγµατοποιηθεί από την ίδια τη γράφουσα κι όχι από οµάδα 
εργασίας εµπλέκεται άµεσα µέσω της προσωπικής επαφής και της ενσυναίσθησης εγείροντας 
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ζητήµατα αντικειµενικότητας (Ζαφειρόπουλος, 2012). Πρόκειται για έναν περιορισµό που η 
ερευνήτρια είχε πάντα και  συνειδητά κατά νου µελετώντας µία υποκειµενική κατασκευή της 
Erasmus πραγµατικότητας δοµηµένης από τις απόψεις των συµµετεχόντων στην παρούσα 
έρευνα φοιτητών. Οι όποιοι περιορισµοί του συγκεκριµένου πονήµατος θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν εφαλτήριο διεξαγωγής µεγαλύτερων ερευνών µε στόχο όχι µόνο την παρατήρηση 
και την απόπειρα ερµηνεία της υπό µελέτη κοινωνικής πραγµατικότητας αλλά τη µέσα από αυτή 
ανάπτυξη θεωρητικών ερµηνευτικών σχηµάτων για την κατανόησή της.    
 

5.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Το Erasmus αποτελεί το «success story» της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης την τελευταία 

χιλιετία. (Altbach & Teichler, 2001). Μέσα στο σύγχρονο πλαίσιο της επέκτασής της η επιλογή 
του να σπουδάζεις στο εξωτερικό και η κινητικότητα που αυτή συνεπάγεται αποτελούν σηµείο 
αιχµής των τάσεων παγκοσµιοποίησης και των προσπαθειών διεθνοποίησης των εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων και των κυβερνήσεων τους. Οι διεθνείς φοιτητές της εποχής µας σύµφωνα µε τον 
Findlay (2011) θα µπορούσαµε να πούµε ότι αποτελούν «οικονοµικό κεφάλαιο στην παγκόσµια 
οικονοµία της γνώσης».  

Στο κατώφλι του 2017 νοµιµοποιούµαστε να πούµε πως το Πρόγραµµα Κινητικότητας 
Erasmus µετρά τριάντα χρόνια ύπαρξης στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Στο διάστηµα αυτό σύµφωνα 
µε τον José Manuel Barroso έχει προχωρήσει πολύ πέρα από το να είναι απλά ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα. Αποτελεί πλέον αδιαµφισβήτητα «ένα κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόµενο» 
(European Commission, 2006). Την ίδια άποψη κάποια χρόνια αργότερα διατύπωσε και µε 
έκθεσή του το British Council (2009). Η σκέψη κάποιων ερευνητών αλλάζει την οπτική γωνία 
θέασης δίχως να διαφοροποιεί την τελική διαπίστωση δηλώνοντας πως το Πρόγραµµα για τα 
θεσµικά όργανα της Ένωσης αποτελεί ένα εργαλείο άσκησης πολιτικής αλλά σε επίπεδο βάσης 
αποτελεί µία κοινωνική λειτουργία (Oborune, 2013). Κάποιοι υποστηρίζουν επιπλέον πως για να 
ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα απαιτείται πολιτική βούληση εκ µέρους των θεσµικών 
οργάνων της Ένωσης στο πλαίσιο της πολιτικής ολοκλήρωσης (Fuchs and Schlenker, 2006). Για 
να κατανοήσουµε την όλη διαδικασία θα πρέπει να δούµε το πλαίσιο εντός του οποίου αυτή 
εξελίσσεται.   

Η Ευρωπαϊκή Ένωση που τιµήθηκε µε το Νόµπελ Ειρήνης στα 2012 (European Union 
2012α), διότι λειτούργησε ως σταθεροποιητικός παράγοντας στην Ευρώπη καθιστώντας την 
ήπειρο ειρήνης από ήπειρο πολέµων, ταλανίζεται από µία άνευ προηγουµένου κρίση. Αυτός ο 
∆ιεθνής Οργανισµός, που προήγαγε τη δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο και βίωσε µία έκρηξη οικονοµικής ευµάρειας, αναδιπλώνεται και δοκιµάζεται 
επικίνδυνα από µία οικονοµική κρίση αµερικανικής προέλευσης, τη µεγαλύτερη µετά από αυτή 
του 1929. Επιπλέον πληµµυρίζει από µεταναστευτικές και προσφυγικές ροές προερχόµενες από 
τη Μέση Ανατολή, ο κύριος όγκος των οποίων έπεται χρονικά της «αραβικής άνοιξης». Στο 
σκηνικό αυτό έρχεται να προστεθεί η αποσταθεροποίηση στην περιοχή της Κριµαίας την άνοιξη 
του 2014 και η επιβολή εµπάργκο µεταξύ άλλων και στα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
τη Ρωσία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το άνοιγµα της Ένωσης µε την ένταξη νέων µελών 
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δοκιµάζει την αντοχή των θεσµών, οι οποίοι παρατεντώνονται καθώς δεν ήταν προετοιµασµένοι 
για µία τέτοια διεύρυνση (Βοσκόπουλος, 2011).  

Τα δύο τελευταία χρόνια 2015-2016 ευρωπαϊκές πόλεις έγιναν επανειληµµένα στόχος 
τροµοκρατικών χτυπηµάτων. Για κάποιους η επόµενη µέρα για την Ένωση µοιάζει να πολώνεται 
σε σχέση µε τους ξένους που φτάνουν σε αυτήν. Καθώς ο τρέχων πληθυσµός της συντίθεται 
κατά κύριο λόγο από ξένους πληθυσµούς. Άλλος ένας παράγοντας είναι το αινιγµατικό δέσιµο 
κάποιων προς ένταξη βαλκανικών χωρών µε τη Ρωσία. Επιπλέον σε περίπτωση ένταξης της 
Τουρκίας, αυτή  θα φέρει µεγάλο αριθµό «ενεργών µουσουλµάνων» έναντι των «µη ενεργών» 
χριστιανών της Ευρώπης (Laurentiu, 2014). Σύµφωνα πάντα µε το ίδιο άρθρο παρά τις 
κοινωνιολογικές παραµέτρους και τις δηµογραφικές εκτιµήσεις δεν µπορούµε να έχουµε µία 
σαφή εικόνα µιας Ευρωπαϊκής Ένωσης του µέλλοντος, η οποία θα αναπτύξει πολιτικές που θα 
σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα αλλά χωρίς να ξεφεύγουν την ίδια στιγµή από το ευρωπαϊκό 
πνεύµα. Το θεωρητικό αυτό πλέγµα σκέψεων και θέσεων δεν επιβεβαιώνεται ούτε διαψεύδεται 
από τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας. ∆ε θίγεται καν ως προβληµατική από τους 
συµµετέχοντες. Κάποιοι θεωρητικοί αναρωτιούνται αν το ευρωπαϊκό ιδεώδες απειλείται να 
αντικατασταθεί από την πολυπολιτισµικότητα. Κι αν αυτός ο κίνδυνος είναι ρεαλιστικός πως θα 
µπορούσε η ευρωπαϊκή ταυτότητα να επαναπροσδιοριστεί δίχως να οδηγηθεί στην 
αυτοκαταστροφή; (Verner, 2006) Τα πιο δυσµενή σενάρια που βλέπουν το τέλος της κυριαρχίας 
του δυτικού πολιτισµού είναι υπαρκτά. Κι αυτό διότι ενισχύονται εξουσιαστικές οµάδες 
συµφερόντων που προωθούν µία διαδικασία αναβίωσης πολιτισµών κάθε άλλο παρά δυτικών 
(Huntington, 2012).  

Η όλη κατάσταση φέρνει αµηχανία, πεσιµισµό, απογοήτευση κι ανησυχία στους κόλπους 
της Ένωσης. Οδηγεί για πρώτη φορά από ιδρύσεώς της σε δυσπιστία και µείωση υποστήριξης 
στο project που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση (Fundación Rafael del Pino, 2016). Μία από τις 
συνέπειες της διαµορφωθείσας κατάστασης είναι και η, κατά τη διάρκεια της συγγραφής του 
παρόντος πονήµατος και ιστορικής σηµασίας για την πορεία της, αποχώρηση του Ηνωµένου 
Βασιλείου στις 24 Ιουνίου 2016. Η απόφαση πάρθηκε µε δηµοψήφισµα ενώ ενδεικτικό στοιχείο 
της επικίνδυνης πόλωσης αλλά και της έντασης που επικράτησε ήταν η δολοφονία της 41χρονης 
βουλευτού των Εργατικών Jo Cox στις 16.06.2016, η οποία πυροβολήθηκε αλλά και 
µαχαιρώθηκε κατά τη διάρκεια εκστρατείας για την παραµονή του Ηνωµένου Βασιλείου στην 
Ένωση (Katz & Lawless, 2016). Και µέσα σε όλα τούτα αναρωτιέται κανείς εύλογα πως είναι 
δυνατό να συνυπάρξουν τα παιχνίδια κυριαρχίας των διεθνοποιηµένων αγορών µε τις εθνικές 
δηµοκρατίες ή και µε αυτήν την έννοια της δηµοκρατίας ακόµη. Στο Ηνωµένο Βασίλειο 
κυριάρχησε η ψευδαίσθηση ενός αέρα ανεξαρτησίας, ο οποίος υποτίθεται πως επρόκειτο να 
έρθει µε την αποκοπή του από την Ένωση. Σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον περισσότερο 
σθεναρή είναι µία συλλογική παρά µία εθνική παρουσία. Η αλληλεξάρτηση µεταξύ των κρατών- 
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι µεγαλύτερη τώρα παρά σε καιρούς ευµάρειας.  Έτσι αυτή 
θα µπορούσε να αποτελέσει κοµµάτι της λύσης κι όχι µέρος του προβλήµατος όπως πολλοί την 
αντιλαµβάνονται. Είναι αληθές πως οι θεσµοί της αποδεικνύονται ανεπαρκείς και ότι υπάρχει 
σαφώς έλλειµµα δηµοκρατίας (Fundación Rafael del Pino, 2016). Την ίδια στιγµή όµως στην 
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Ένωση ρίχνουν την πέτρα του αναθέµατος οι εθνικοί ηγέτες, όταν οι πολιτικές τους 
αποτυγχάνουν. Επιπλέον η ψαλίδα των κοινωνικών ανισοτήτων ολοένα ανοίγει. Το υψηλότερο 
επίπεδο ευρωσκεπτικισµού ανιχνεύεται στις χώρες της Ένωσης µε το υψηλότερο βιοτικό 
επίπεδο (Laurentiu, 2014). Η ανεργία και ιδιαίτερα των νέων φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη 

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γραφείο Ενηµέρωσης στην Ελλάδα, 2016).  
Οι νέοι, η δύναµη αιχµής της Ένωσης, έχουν χάσει την εµπιστοσύνη τους απέναντι στο 

πολιτικό σύστηµα. Το θεωρούν διεφθαρµένο κι ανίκανο να τους εξασφαλίσει εργασία και 
σταθερότητα και να εγγυηθεί µία δίκαιη κατανοµή του δηµόσιου πλούτου. Για τους λόγους 
αυτούς απέχει και από την κυριότερη έκφανση της δηµοκρατίας, που είναι κάθε µορφής 
εκλογική διαδικασία. Από τη στιγµή που δεν τίθεται από τα πολιτικά κόµµατα κάποιο 
διακήβευµα που να τους αφορά και την ίδια στιγµή είναι πεπεισµένοι πως η άποψή τους δε 
λαµβάνεται υπόψη καταφεύγουν σε άλλες, έµµεσες, µορφές δηµοκρατίας όπως οι διαδηλώσεις, 
οι ενυπόγραφες αναφορές και τα υποµνήµατα, ο εθελοντισµός. Έτσι εύλογα αναρωτιέται κανείς 
αν και κατά πόσο οι νέοι του σήµερα θα µπορούσαν να αποτελέσουν το σώµα των ψηφοφόρων 
του αύριο. Κι αν η απογοήτευση, η αδιαφορία και η αποχή του σήµερα παραµείνουν, τότε ποιο 
είναι το αύριο της δηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Η νεολαία φαίνεται να πιστεύει 
περισσότερο στο πρόσωπο ενός ηγέτη, που την εµπνέει, παρά στην πολιτική ατζέντα ενός 
πολιτικού κόµµατος (Marocchi, 2016). Νοιώθει περισσότερο οικεία µε ένα ηγέτη πιο κοντά της 
ηλικιακά, διότι θεωρεί πως δεν είναι κιόλας διεφθαρµένος από το πολιτικό κατεστηµένο. Μπορεί 
να κατανοήσει τις ανησυχίες τους και να µιλήσει τη γλώσσα τους. Έτσι συντάσσεται µε 
πολιτικούς ηγέτες, όπως αυτός των Podemos στην Ισπανία, του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα ή του 
Five Star Movement στην Ιταλία. Μήπως τελικά το πείραµα της Αυστρίας ή του 
δηµοψηφίσµατος της Σκωτίας θα έπρεπε να παρακινήσει τους σηµερινούς ηγέτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εντάξουν στο εκλογικό σώµα άτοµα ηλικίας 16-17 χρόνων. Αυτοί 
αποδείχτηκε πως έχουν µεγαλύτερο ποσοστό προσέλευσης στις εκλογικές διαδικασίες από ότι οι 
ηλικίες 18-24. Η εµπλοκή της συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας στο πολιτικό γίγνεσθαι µπορεί 
να αποδειχθεί πολλά υποσχόµενη µακροπρόθεσµα σε σχέση µε τη συµµετοχή στις εκλογικές 
διαδικασίες κι όπως φαίνεται και για το ίδιο το µέλλον της Ένωσης. Το τελευταίο δεν είναι µία 
αυθαίρετη διαπίστωση. Σύµφωνα µε δεδοµένα του London School of Economics αναφορικά µε 
το δηµοψήφισµα που διεξήχθη στο Ηνωµένο Βασίλειο στις 24.06.2016 για την παραµονή του ή 
όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ποσοστό 64% της ηλικιακής οµάδας 18-24 ετών συµµετείχαν 
στην εκλογική διαδικασία και ψήφισαν υπέρ της παραµονής της χώρας στην Ένωση (Helm, 
2016). Ήταν αυτοί που κατέκλυσαν τις πλατείες για µέρες µετά την ανακοίνωση του 
αποτελέσµατος του δηµοψηφίσµατος.  

Επιπλέον σύµφωνα µε το Pew Research Center (2016) και µε βάση την ετήσια έρευνα 
του παρά την ασταθή εικόνα συσπείρωσης των µελών της Ένωσης, που ήταν πτωτική κατά το 
2012-2013, ανοδική το 2014-2015 και πτωτική το 2016, παρά το χάσµα πολιτικών απόψεων 
ανάµεσα στον ευρωπαϊκό βορρά και τον ευρωπαϊκό νότο οι πιο νέες γενιές εµφανίζονται πιο 
θετικές σε σχέση µε την ευρωπαϊκή συλλογικότητα. Συγκεκριµένα µεταξύ των κρατών- µελών 
της η Ελλάδα διατηρεί, σύµφωνα µε την ίδια έρευνα το υψηλότερο ποσοστό, 71%, αρνητικής 
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εικόνας για την Ένωση. Με µία πιο προσεκτική µατιά διακρίνει κανείς πως ένα ποσοστό της 
τάξης του 37%, που συντίθεται από άτοµα ηλικίας 18-24 ετών, έχουν θετική άποψη απέναντι σε 
ένα 25% µε ηλικίες 35-49 ετών κι ένα 24% για ηλικίες πάνω από τα 50 χρόνια, που έχουν 
αρνητική άποψη. Ας µη λησµονούµε ακόµη ότι σύµφωνα µε το London School of Economics το 
90% των ψηφοφόρων µε µέσο όρο ηλικίας πάνω από τα 65 χρόνια συµµετείχαν στο 
δηµοψήφισµα του Ηνωµένου Βασιλείου και ήταν αυτοί που ψήφισαν αρνητικά για την 
παραµονή του στην Ένωση (Helm, 2016). Η ηλικιακή οµάδα λοιπόν των 18-24 ετών, που 
προκρίνει τη συλλογικότητα και τοποθετείται σαφώς υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
ακριβώς αυτή της Γενιάς Erasmus. Πράγµα που σηµαίνει πως οι φοιτητές πριν ακόµη 
µετακινηθούν σε χώρες της Ένωσης έχουν θετική εικόνα για αυτήν. Άτοµα τα οποία έχουν 
βιώσει παρόµοιες εµπειρίες κι έχουν µπει σε διαδικασία αυτοπροσδιορισµού δε σηµαίνει 
απαραίτητα ότι θα οδηγηθούν στο ότι µοιράζονται αυτήν την κοινή ταυτότητα. Το καθένα από 
τα άτοµα αυτά διαθέτουν µία ποικιλία ταυτοτήτων, οι οποίες µπορεί να υφίστανται και να 
ξεδιπλώνονται σε διαφορετικές περιπτώσεις. Επιπλέον µια κοινή ταυτότητα  δε σηµαίνει 
οπωσδήποτε το πως µια οµάδα αντιλαµβάνεται τον εαυτό της έναντι κάποιας άλλης. Άλλωστε το 
κάθε µέλος της οµάδας µπορεί να αυτοπροσδιοριστεί µε πολλούς άλλους τρόπους (Datler et al., 
2005). Με βάση τα όσα προκύπτουν από την παρούσα έρευνα το πείραµα, που πραγµατοποιείται 
µε το Πρόγραµµα Κινητικότητας Erasmus, είναι επιτυχηµένο αναφορικά µε το στόχο του για την 
ανάδειξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η επιτυχία αυτή θα µπορούσε να το καταστήσει ως 
πρότυπο και πρόταση για το σχεδιασµό πολιτικών σε επίπεδο Ένωσης.  

Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας επιβεβαιώνουν την 
κοινωνική θεωρία (Deutsch et al., 1968). Σύµφωνα µε  αυτήν η κοινωνική αλληλεπίδραση 
µεταξύ των πολιτών παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της αίσθησης της κοινότητας. Έτσι 
και µε την αλληλεπίδραση ανάµεσα σε φοιτητές από διαφορετικές χώρες για ένα σχετικά µεγάλο 
διάστηµα µέσα από την Erasmus εµπειρία καλλιεργείται η αίσθηση του συν- ανήκειν σε µία 
κοινότητα. Την κοινότητα των Ερασµιτών φοιτητών – Erasmus bubble. Επίσης επιβεβαιώνεται 
και η θεωρία της υπόθεσης επαφής των κοινωνικών ψυχολόγων (Amir, 1969; Hewstone and 
Brown, 1986). Σύµφωνα µε αυτήν η εντός µίας οµάδας επαφή ατόµων µε παρόµοιο προφίλ, 
όπως είναι οι Ερασµίτες, τονώνει τη µεταξύ των µελών της εµπιστοσύνη και προάγει την 
ανάπτυξη σχέσεων καθώς αυτά  βάζουν κατά µέρος τις όποιες προκαταλήψεις τους. Η εντατική 
και καθηµερινή επαφή τους καθιστά πιο ανεκτικούς, ευέλικτους κι ανοιχτόµυαλους. Οι 
µετακινούµενοι φοιτητές έχουν πιο συγκεκριµένη άποψη για τη µελλοντική καριέρα τους. 
Επιπλέον βλέπουν τον εαυτό τους σε υψηλότερες θέσεις από ότι οι φοιτητές που δε διαθέτουν 
εµπειρίες µετακίνησης. Επίσης οι φοιτητές που µετακινήθηκαν θεωρούν σηµαντικό γι’ αυτούς 
το να δουλέψουν σε ένα διεθνές περιβάλλον, την πιθανότητα να ταξιδέψουν και την ικανότητα 
να δουλέψουν ανεξάρτητα περισσότερο από αυτούς που δε µετακινήθηκαν (ESN, 2013α). 
Επιπλέον από τη συζήτηση µε τους ερωτώµενους φοιτητές µετά το πέρας κάθε ηχογράφησης 
προέκυψε πως ερωτεύονται κατά την παραµονή τους εκεί. Κάποιοι διατηρούν τις σχέσεις αυτές 
και µετά την αναχώρησή τους. Μίλησαν στη γράφουσα και για γάµους µεταξύ Ερασµιτών. Έτσι 
οι µετακινούµενοι φοιτητές µετά την ολοκλήρωση του Προγράµµατος Erasmus, σύµφωνα πάντα 
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µε την παρούσα έρευνα, όχι µόνο είναι εξοικειωµένοι µε την ιδέα να ζήσουν και σε οποιαδήποτε 
άλλη χώρα της Ένωσης αλλά το επιδιώκουν κιόλας. Βλέπουν δηλαδή ήδη εαυτόν ως πολίτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δίχως να το συνειδητοποιούν ή δίχως να το αντιλαµβάνονται απαραίτητα 
µε τον τρόπο µε τον οποίο εµείς το ορίζουµε. Πρόκειται για µία «bottom up» αυθόρµητη κι 
αθόρυβη διαµόρφωση ταυτότητας, αυτής του Ερασµίτη.  

Η άποψη της γράφουσας είναι ότι η µελλοντική έρευνα θα µπορούσε να εστιάσει όχι στο 
πως και το γιατί συστήνεται αυτή η ταυτότητα «Ερασµίτης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
ζητούµενο είναι να στραφεί ο ερευνητής στο τι ακριβώς περιλαµβάνει η ταυτότητα αυτή και 
ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Ποιες είναι οι παράµετροι και οι διαστάσεις της. Ποια είναι η 
διαλεκτική της µε την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα. Επιπλέον µία διαπανεπιστηµιακή 
πανευρωπαϊκή έρευνα θα καθιστούσε εφικτή την καταγραφή απόψεων των ίδιων φοιτητών πριν 
τη µετακίνηση, κατά τη διάρκειά της, αµέσως µετά την ολοκλήρωσή της αλλά και κάποια χρόνια 
αργότερα πράγµα που θα εξασφάλιζε αποτελέσµατα χρήσιµα κατ’ αρχήν για τα ίδια τα 
πανεπιστήµια. Μόνο κάποια τέτοιας κλίµακας έρευνα από ανεξάρτητες και δίχως πολιτικά 
συµφέροντα δοµές θα µπορούσε να καταδείξει αν στην πορεία του χρόνου οι τάσεις καθίστανται 
επιλογές. Αν οι πολιτικές που ακροθιγώς αγγίζουν το συνειδητό των φοιτητών σε πρώτη φάση, 
αξιολογούνται ως επιτυχείς σε βάθος χρόνου.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας ο αριθµός των φοιτητών που µετακινήθηκαν στην Ευρώπη 
µε σκοπό την εκπαίδευση για τα ακαδηµαϊκά έτη από 2008-2009 έως και 2009-2010 διαγράφει 
σταθερά ανοδική πορεία. Για τις χρονιές από 2010-2011 και 2011-2012 οι αριθµοί των φοιτητών 
αυτών µειώνονται. Η κίνηση που περιγράφεται αφορά τα χρόνια της χρηµατοοικονοµικής 
κρίσης στην Ένωση και φαίνεται µε ποιον τρόπο επηρέασε τους φοιτητές που µετακινήθηκαν 
από την Ελλάδα προς άλλες χώρες (Orr & Haaristo, 2013). Το ποσοστό κινητικότητας των 
φοιτητών είναι της τάξης του 0,62%.  Τι είναι αυτό που τους αποτρέπει πιθανά από το να 
φύγουν µε Erasmus; Στο επίπεδο αυτό ένας ακόµη δρόµος που θα µπορούσε να ακολουθήσει ο 
ερευνητής του αύριο είναι η αναζήτηση και η καταγραφή των αιτιών που κρατούν πίσω τους 
φοιτητές που δεν αξιοποιούν αυτήν την «ευκαιρία», κατά δήλωση των συµφοιτητών τους, που 
τους παρέχεται. Γιατί τα ποσοστά των φοιτητών που µετακινούνται παραµένουν εξαιρετικά 
χαµηλά ενώ υπάρχει η χρηµατοδότηση; Πως θα µπορούσαν να κινητοποιήσουν οι 
µετακινούµενοι φοιτητές τους συµφοιτητές τους; Επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον θα είχε η 
παρατήρηση και η µελέτη της µετακίνησης των καθηγητών και του διοικητικού προσωπικού των 
Πανεπιστηµίων. Πως αυτοί βιώνουν αυτήν την εµπειρία. Ποιος είναι πιθανά ο ρόλος που θα 
µπορούσαν να διαδραµατίσουν επιστρέφοντας σε σχέση µε την ενίσχυση της κινητικότητας των 
φοιτητών.  

Τέλος ένα από τα βασικά στοιχεία της θεωρίας του Mundell (1961) είναι η κινητικότητα 
του εργατικού δυναµικού. Αν διασφαλιστεί µια ευελιξία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς 
τη µετακίνηση του δυναµικού αυτού σε περιοχές που υπάρχει ζήτηση τότε θα υπάρξει µία 
ισορροπία στην αγορά εργασίας. Μία τέτοια ευελιξία, αντίστοιχη µε αυτή των Ηνωµένων 
Πολιτειών της Αµερικής δεν υφίσταται στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό η στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη του 2020 έχει ως ναυαρχίδα των πρωτοβουλιών της τη 
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µετακίνηση του εργατικού δυναµικού µε στόχο να αυξήσει τα επίπεδα απασχόλησης. Κατά το 
ESN η µετακίνηση φοιτητών µέσω Erasmus συµβάλει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση αυτή, 
ιδιαίτερα µε το Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του Erasmus Plus. ∆ιότι περιορίζει 
ανασφάλειες και σκεπτικισµό σε σχέση µε τη µετάβαση εργαζοµένων στη χώρα προορισµού. Ο 
ισχυρισµός αυτός ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί επιστηµονικά (ESN, 2012).  Κατά συνέπεια στο 
παγκοσµιοποιηµένο σκηνικό µέσα στο οποίο υφίσταται η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµαντικό θα ήταν 
να διερευνηθεί η δυναµική της κινητικότητας όχι µόνο σε επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και σε 
επίπεδο αγοράς εργασίας µέσα από δεδοµένα που µπορούν να συγκεντρωθούν από το Erasmus 
Plus και να ιδωθούν συγκριτικά µε αντίστοιχα από το Erasmus µε σκοπό την εκπαίδευση. Τα 
όποια αποτελέσµατα θα µπορούσαν να φανούν χρήσιµα στη χάραξη πολιτικών.  

Στο κλείσιµο του υποκεφαλαίου κρίνεται σκόπιµη η παράθεση κάποιων 
προβληµατισµών της γράφουσας, προϊόν της ενασχόλησης µε το συγκεκριµένο θέµα. 
Προσπαθούµε απεγνωσµένα να αντιληφθούµε τους µηχανισµούς µε τους οποίους λειτουργούν οι 
νεότεροι σε ηλικία, προκειµένου να επιβάλουµε κανόνες που θεωρούµε πως εξυπηρετούν τους 
στόχους µας. Αδιαφορούµε για το πως σκέφτονται και το πως νοιώθουν. Υποτιµούµε το πάθος, 
το συναίσθηµα το εκτόπισµα της δυναµική τους. Αδιαφορούµε για τους δικούς τους στόχους 
επειδή εγκληµατικά τους αποκαλούν ακόµη όνειρα. ∆εν τους λαµβάνουµε υπόψη στο σχεδιασµό 
ενός αύριο που τους ανήκει. Κανείς δε µπαίνει στον κόπο να αναρωτηθεί που πιθανά θα 
βρίσκεται ο ίδιος αύριο. Τα παιχνίδια πολιτικών ισχύος καταδεικνύουν ανθρώπους µε 
προβλήµατα αντίληψης της πραγµατικότητας στην οποία ζούµε. Αγνοούµε τη δυναµική του 
τυχαίου της θεωρίας του χάους. Τα προαναφερθέντα µπορεί να προκαλέσουν θυµηδία και να 
θεωρηθούν γενικόλογα ή και µη επιστηµονικά ακόµη. Η γράφουσα αναλαµβάνει το ρίσκο του 
εγχειρήµατος εφόσον θεωρεί χρέος της να µοιραστεί τις σκέψεις της αυτές. Καθώς αποτελούν 
πρόκληση για µία συνέχεια «µε ανοιχτούς ορίζοντες» και σεβασµό για όσα δεν έχουν γραφεί 
ακόµη.      
 

5.5 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
Το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αυτής κωδικοποιεί τα ευρήµατα της έρευνας στα 

συµπεράσµατά της. Για τους φοιτητές το Erasmus είναι µία προσωπική διαδροµή. Ανοίγουν τις 
προσλαµβάνουσές τους για να αντιληφθούν τον εαυτό τους, την Ευρώπη, τον κόσµο. Αποτελεί 
ένα στάδιο µεταβατικό στις ενήλικες επιλογές τους. Αναφέρονται µόνο στην οικονοµική 
διάσταση της κρίσης στην Ευρώπη και αυτοπροσδιορίζονται ως Ερασµίτες. Τα δύο τελευταία 
αποτελούν και τη συνεισφορά του παρόντος πονήµατος στον υφιστάµενο για το συγκεκριµένο 
ζήτηµα επιστηµονικό διάλογο. Ως περιορισµοί της εργασίας αναφέρονται ευρήµατα που θα 
µπορούσαν να προκύψουν από συγκριτική ή ευρύτερη διερεύνηση του θέµατος. Επίσης το θέµα 
της αποκλειστικής ενασχόλησης της γράφουσας σε όλα τα στάδια της έρευνας, δεδοµένου ότι 
πρόκειται για διπλωµατική εργασία και αυτό είναι επιβεβληµένο. Προτάσεις και  περαιτέρω 
ερευνητικοί προβληµατισµοί αφορούν σε ζητήµατα που είτε προέκυψαν από την ίδια την έρευνα 
είτε δεν εξετάστηκαν από αυτήν.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
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Ευρωπαϊκή Ενοποίηση: Νέοι και Erasmus στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 
Ονοµάζοµαι Όλγα Αναγνωστοπούλου. Είµαι µεταπτυχιακή φοιτήτρια και συνεργάζοµαι µε τον 
κύριο Αριστείδη Μπιτζένη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. ∆ιεξάγω µια έρευνα πάνω στο πρόγραµµα 
κινητικότητας Erasmus. Θα ήθελα να σας καλέσω να συµµετέχετε σε αυτήν την έρευνα 
προγραµµατίζοντας µία προσωπική συνάντηση µαζί µου αναφορικά µε το προαναφερθέν θέµα. 
Στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσει κατά πόσο το Πρόγραµµα κινητικότητας Erasmus 
επηρεάζει την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Πεδίο έρευνας αποτελεί το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 
Θράκης. Η συνέντευξη θα διαρκέσει περίπου 30λεπτά και τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν 
µε τη µορφή διπλωµατικής εργασίας. 
 
Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι κάθε πληροφορία που θα δώσετε θα παραµείνει εµπιστευτική. Τα 
δεδοµένα της συνέντευξης θα αποθηκευτούν σε ηλεκτρονικό φάκελο προστατευµένο στον οποίο 
πρόσβαση θα έχω µόνο εγώ προσωπικά. Η συµµετοχή σας είναι εθελοντική. Έχετε τη 
δυνατότητα να τερµατίσετε τη συνέντευξη οποιαδήποτε στιγµή ή να αποσυρθείτε από όποια 
επιπλέον συµµετοχή στην έρευνα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδοµένων της 
συγκεκριµένης έρευνας. Σε µια τέτοια περίπτωση, δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσω καµία 
πληροφορία από αυτές που παραχωρήσατε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Εάν επιθυµείτε να 
λάβετε αντίγραφο της µετεγγραµµένης συνέντευξης, παρακαλώ ενηµερώστε µε. 
 
Για όποια επιπλέον πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε µε: 
 
Όλγα Αναγνωστοπούλου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τηλέφωνο: 6978845797, Email: 
olga.anagnostopoulou@outlook.com  
 
Αριστείδης Μπιτζένης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τηλέφωνο: 2310891498, Email: bitzenis@uom.gr 
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Θεσσαλονίκη, Εγνατία 156, Τ.Θ.: 1591, 54636, Ελλάδα 
Τηλεφωνικό Κέντρο: 00302310.891101 
 
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Μεταπτυχιακή Έρευνα: Ευρωπαϊκή Ενοποίηση: Νέοι και Erasmus στο ∆ηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο Θράκης 
 
Ερευνητής: 
Όλγα Αναγνωστοπούλου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τηλέφωνο: 6978845797, Email: 
olga.anagnostopoulou@outlook.com  
 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Κατανοήσατε ότι σας ζητήθηκε να συµµετέχετε σε µεταπτυχιακή έρευνα;   

∆ιαβάσατε και κατανοήσατε το περιεχόµενο της ενηµερωτικής επιστολής;   
Είχατε την ευκαιρία να θέσετε ερωτήσεις σε σχέση µε την παρούσα έρευνα;   

Ήταν σαφές το πώς θα χρησιµοποιηθούν οι πληροφορίες που θα δώσετε;    

∆ίνετε τη συναίνεσή σας στο να ηχογραφηθεί η συνέντευξή σας;   
Εξηγήθηκε µε επάρκεια το θέµα της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών;    

Έχετε κατανοήσει το ποιος θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που θα 

παράσχετε;  
  

Καταλάβατε ότι µπορείτε να αποσυρθείτε οποιαδήποτε στιγµή κατά τη 

διάρκεια αυτής της έρευνας, πριν την ανάλυση των δεδοµένων;  

  

 

Συναινώ στο να συµµετέχω σ’ αυτήν την έρευνα: ____________(Ναι/ Όχι)  
 
Τα σχετικά µε αυτήν την έρευνα µου εξηγήθηκαν από: 
_____________________________________ 
  
_______________________________                                            Όλγα Αναγνωστοπούλου 
Ονοµατεπώνυµο του συµµετέχοντα στην έρευνα                    Ονοµατεπώνυµο του Ερευνητή 
 
_______________________________                           _______________________________ 
Υπογραφή του συµµετέχοντα στην έρευνα                                   Υπογραφή του Ερευνητή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI: Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
 

ΕΡΕΥΝΑ: Ευρωπαϊκή Ενοποίηση: Nέοι και Erasmus στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 

Θράκης 
 

1. Φύλο  
  

2. Ηλικία 

 

3. Τµήµα/ Σχολή 
 

4. Έτος σπουδών 
 

5. Τόπος µόνιµης κατοικίας 
 

6. Επάγγελµα πατέρα και επάγγελµα µητέρας 
 

7. Πότε, που και για πόσο διάστηµα φύγατε µε Erasmus; 
 

8. Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν στην απόφαση να φύγετε µε Erasmus; 
 

9. Με ποια κριτήρια επιλέξατε το πανεπιστήµιο υποδοχής; Τη χώρα/ πόλη υποδοχής; Ποιο 
από τα δύο έπαιξε σηµαντικότερο ρόλο στην επιλογή σας; 
 

10. Ποια ήταν η προετοιµασία που χρειάστηκε να κάνετε πριν φύγετε; Αντιµετωπίσατε 
κάποιες  προκλήσεις ή δυσκολίες;  
 

11. Περιγράψτε την εµπειρία σας στο πανεπιστήµιο/ χώρα υποδοχής. Τι σας άρεσε; Τι δε σας 
άρεσε; 
 

12. Αξιολογείστε την Erasmus εµπειρία σας σαν Ευρωπαϊκό πρόγραµµα. Τι αποκοµίσατε; Τι 
σας άρεσε; Τι δε σας άρεσε; 
 

13. Η οικονοµική στήριξη µε τη µορφή υποτροφίας που λάβατε από το πρόγραµµα 
κινητικότητας Eramsus ήταν αρκετή σε σχέση µε το κόστος διαβίωσης της χώρας 
υποδοχής; 
 

14. Συγκρίνετε την εµπειρία του να είσαι φοιτητής στο πανεπιστήµιο/ χώρα υποδοχής και 
στο πανεπιστήµιο/ χώρα αποστολής.  
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15. Μετά την επιστροφή σας βλέπετε διαφορετικά το πανεπιστήµιο/ χώρα αποστολής; 
Οµοιότητες και διαφορές. 

 
16. Βάση της εµπειρίας σας ποια-ες πρακτική-ές θα προτείνατε να υιοθετηθεί-ούν στο 

ίδρυµα αποστολής από το ίδρυµα υποδοχής; 
 

17. Έχετε προτάσεις βελτίωσης για το πρόγραµµα κινητικότητας Erasmus γενικά? 
 

18. Πιστεύετε πως ένα Ευρωπαϊκό πρόγραµµα, όπως το Erasmus, είναι σηµαντικό για τις 
σπουδές σας; Για ποιο-ους λόγο-ους; 

 
19. Πιστεύετε πως ένα Ευρωπαϊκό πρόγραµµα, όπως το Erasmus, είναι σηµαντικό για τη 

ζωή των νέων σήµερα; Για ποιο-ους λόγο-ους; 
 

20. Πείτε µου δύο στοιχεία από αυτά που σας κάνουν να νοιώθετε ευρωπαίος-α πολίτης και 
ενδυναµώθηκαν µε την εµπειρία σας αυτή. 
 

21. Πείτε µου δύο στοιχεία από αυτά που σας κάνουν να νοιώθετε ευρωπαίος-α πολίτης και 
αποδυναµώθηκαν µε την εµπειρία σας αυτή. 

 
22. Σχολιάστε την εξής πρόταση: «Είµαι Έλληνας-ίδα και Ευρωπαίος-α» ή «Είµαι 

Ευρωπαίος-α και Έλληνας-ίδα».  
 


