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Αμφιλεγόμενο/Μη Αμφιλεγόμενο 

Πείραμα

Πριν προχωρήσουμε, θα ήταν καλό να έχουμε στο μυαλό 

μας ξεκάθαρες τις έννοιες «αμφιλεγόμενο» και «μη 

αμφιλεγόμενο» πείραμα. Έτσι:

Α) Αμφιλεγόμενο είναι το πείραμα που αντίκειται στους 

κανόνες δεοντολογίας, όπως θα τους περιγράψουμε στη 

συνέχεια, ενώ

Β) Μη Αμφιλεγόμενο είναι το πείραμα που δεν αντιτίθεται 

στους κανόνες δεοντολογίας



Αμφιλεγόμενα πειράματα

1. Το Πείραμα του Μίλγκραμ

▪ Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά αντιδεοντολογικά 

πειράματα της ψυχολογίας. 

▪ Το 1961 ο Στάνλεϋ Μίλγκραμ(Stanley Milgram), επίκουρος 

καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ (Yale

University) της Αμερικής, αποφασίζει να διεξαγάγει ένα πείραμα 

για να μελετήσει την υπακοή στην εξουσία. 

▪ Ο Μίλγκραμ, ως κοινωνικός ψυχολόγος, πίστευε πως η υπακοή 

που οδηγεί στο έγκλημα δε μπορεί να είναι αποτέλεσμα μόνο 

της προσωπικότητας, αλλά περισσότερο των πιεστικών 

συνθηκών(είχαν προηγηθεί τα απαίσια εγκλήματα των Ναζί 

κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

▪ Ήθελε να αποδείξει ότι υπό συνθήκες πίεσης οι άνθρωποι είναι 

πρόθυμοι να εκτελέσουν εντολές, ακόμη κι αν αυτές 

εναντιώνονται στη συνείδησή τους. Πρόκειται για μία “φάρσα”, 

με στόχο να “ξεγυμνώσει” την ανθρώπινη ψυχή.



-Περιγραφή του πειράματος

▪ Πως θα συμπεριφέρονταν οι άνθρωποι αν τους ζητούσαν να προκαλέσουν ηλεκτροσόκ 
σε έναν άλλον άνθρωπο;

▪ Το πείραμα αποτελούταν από τρεις συμμετέχοντες : α) Τον Υπεύθυνο του Πειράματος, β) 
Τον «Δάσκαλο» : Ένας εθελοντής, συνήθως φοιτητής, ο οποίος οδηγήθηκε να πιστεύει ότι 
απλώς βοηθούσε, ενώ στη πραγματικότητα ήταν το πραγματικό υποκείμενο του 
πειράματος και γ) Τον «Μαθητευόμενο», τον οποίο ο δάσκαλος δε μπορούσε να δει

▪ Πριν την αρχή του πειράματος, ο υπεύθυνος ενημέρωνε τους συμμετέχοντας πως 
επρόκειτο για ένα πείραμα μνήμης. 

• Ρόλος του μαθητευομένου ήταν να μάθει σωστά και απ’ έξω δέκα ζεύγη λέξεων, ενώ στον 
δάσκαλο είχε ανατεθεί να ελέγξει αν ο μαθητευόμενος είχε εκπληρώσει τον στόχο του. Ο 
μαθητευόμενος έπρεπε να δεθεί χειροπόδαρα σε μία ηλεκτρική καρέκλα και να περαστούν 
ηλεκτρόδια σε όλο του το σώμα, ενώ μπροστά στον δάσκαλο τοποθετούταν μία κονσόλα 
ηλεκτρικής γεννήτριας με δέκα κουμπιά που αντιπροσώπευαν μία κλίμακα από 15 (ελαφρύ 
ηλεκτρσόκ) έως 450 volt (θανατηφόρο). 

• Κάθε φορά που ο μαθητευόμενος έκανε λάθος ένα ζεύγος, ο δάσκαλος είχε εντολή να τον 
πλήττει με ηλεκτροσόκ και να αυξάνει τα βολτ με κάθε λάθος απάντηση. Αυτό που ο 
«δάσκαλος» δεν ήξερε, ήταν ότι ο «μαθητευόμενος» ήταν στη πραγματικότητα ηθοποιός, 
συνεργάτης του ερευνητή, με εντολή να φωνάζει όλο και δυνατότερα, ανάλογα με την 

ένταση του ρεύματος.



Συμπέρασμα

Το πείραμα αποδεικνύει πως οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να προχωρήσουν σε μία 
πράξη που μπορεί να βλάψει έναν συνάνθρωπό τους, αρκεί να δέχονται εντολές από 
κάποιον με μεγαλύτερο κύρος ή εξουσία. 

Έτσι, θα αισθάνονται λιγότερες τύψεις, ξέροντας πως την απόφαση δεν τη πήραν 
εκείνοι, αλλά απλώς εκτελούσαν εντολές. 

Κριτική

Ο καθηγητής Άλεξ Χαζλάμ, μεταξύ άλλων, σχολίασε:

«Ο κύριος λόγος που οι συμμετέχοντες δεν ήταν στενοχωρημένοι, είναι ό,τι δεν πίστευαν ότι 
είχαν κάνει τίποτα κακό. Η πεποίθηση αυτή οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα του 
Μίλγκραμ να τους πείσει ότι είχαν κάνει μια σημαντική συμβολή στην επιστήμη».

Ο καθηγητής Στέφεν Ρέιτσερ προσέθεσε:

«Πρέπει να ρωτήσουμε αν είναι σωστό να προστατεύσουμε την ευημερία των 
συμμετεχόντων οδηγώντας τους να πιστεύουν ότι βλάπτουν την ευημερία των άλλων με τη 
δικαιολογία ότι το κάνουν για καλό σκοπό».



2. Third Wave
▪ Το “Τρίτο Κύμα” ξεκίνησε μέσα στη τάξη, ως απάντηση σε ένα μαθητή σχετικά με τον τρόπο 

της ανάδυσης του ναζιστικού κόμματος στην εξουσία καθώς και την ισχυριζόμενη άγνοια των 

ίδιων των Γερμανών πολιτών.

▪ Ο καθηγητής Ron Jones προκειμένου να απαντήσει στην ερώτηση αυτή αποφάσισε να 

εφαρμόσει στα πλαίσια του μαθήματος πρακτικές του φασισμού, ως πείραμα. Το πείραμα 

αυτό διήρκησε πέντε μέρες και είχε σημαντικές συνέπειες.

• Το πείραμα ξεκίνησε με 30 μαθητές και 

κατέληξαν στο τέλος να συμμετέχουν πάνω 

από 200. 

• Ο καθηγητής τους μίλησε για τα προνόμια της 

πειθαρχίας και τους διέταξε να στέκονται ίσια, 

με τα χέρια πίσω από την πλάτη.

• Στη συνέχεια έγραψε στον πίνακα τα νέα 

τους συνθήματα: “Strength through

discipline” και “Strength through community” 

τα οποία οι μαθητές αμέσως έψαλλαν και 

υιοθέτησαν. 



▪ Από τους αρχικούς συμμετέχοντες, τρεις ανέλαβαν τον ρόλο των 

αστυνομικών, με την ευθύνη της επιτήρησης των μελών, την εξασφάλιση της 

πειθαρχίας καθώς και την απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Για τη συμμετοχή χρειαζόταν ειδική άδεια.

▪ Οι μαθητές, μέσω των διαλέξεων για τη πειθαρχία και την ενότητα, άρχισαν 

να έχουν το αίσθημα του ανήκειν. Παρατηρήθηκε ότι οι αποδόσεις και η 

συμμετοχή τους στο μάθημα βελτιώθηκαν σημαντικά.

▪ Οι μαθητές άρχισαν να παίρνουν πολύ σημαντικά 

τους ρόλους τους, με παιδιά να ασκούν εκφοβισμό 

σε συμμαθητές τους που δεν ανήκουν στην ομάδα, 
με σκοπό είτε την αναγκαστική συμμετοχή είτε την 

περιθωριοποίηση συγκεκριμένων ατόμων. 

▪ Μάλιστα, ένας μαθητής άρχισε να ακολουθεί τον 
καθηγητή, ως σωματοφύλακας,  χωρίς να του έχει 

ανατεθεί τέτοιος ρόλος. 

▪ Με τον τρόπο αυτό, άρχισε και ο ίδιος ο καθηγητής 

να νιώθει ότι γίνεται μέρος του πειραματος του. 



▪ Το πείραμα πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, μάλιστα συμμετείχαν όχι     

μόνο μαθητές του σχολείου, αλλά ήρθαν μαθητές και από τα γειτονικά σχολεία 

αποκλειστικά και μόνο για να εισαχθούν σε αυτή τη κοινότητα.

▪ Το πείραμα έφτασε στο τέλος του την πέμπτη ημέρα, όταν ο Ron Jones, 

βλέποντας την τρομακτική έκταση που είχε πάρει το μάθημα του, κάλεσε τους πιο 

αφοσιωμένους μαθητές σε συγκέντρωση. 

▪ Τους εξήγησε ότι το Τρίτο Κύμα ήταν κάτι πραγματικό, κάτι στο οποίο σχολεία από 

όλη τη χώρα συμμετείχαν και πως ο αρχηγός του κινήματος θα εμφανιζόταν για 

πρώτη φορά στη τηλεόραση. Για να ενισχύσει την πειθώ του, φώναξε φίλους του να 

προσποιηθούν ότι ήταν δημοσιογράφοι και να βγάλουν φωτογραφίες.

▪ Η αίθουσα γέμισε και οι μαθητές κάθισαν ήσυχοι περιμένοντας με ανυπομονησία 

τον ηγέτη τους. Μετά από αναμονή μερικών λεπτών, με τη τηλεόραση ακόμα να 

είναι κενή, άρχισε να προβάλλεται το Τρίτο Ράιχ. 

▪ Ο καθηγητής τους εξήγησε ότι έχουν χειραγωγηθεί και πως οι ίδιοι δεν ήταν 

καλύτεροι ή χειρότεροι από τους Γερμανούς που ακολούθησαν το ναζιστικό κόμμα.



Μη αμφιλεγόμενο πείραμα

Πείραμα του Asch για την συμμόρφωση

▪ Ο Πολωνός ψυχολόγος Solomon

Asch αποφάσισε το 1951 να διεξάγει 

μία έρευνα για τη συμμόρφωση των 

ανθρώπων σε σχέση με την επιρροή 

της μάζας.

▪ Πενήντα φοιτητές του 

Πανεπιστημίου του Swarthmore

συμμετείχαν στο πείραμα αυτό. 

▪ O Asch τοποθέτησε ένα αφελή 

συμμετέχοντα σε ένα δωμάτιο με 

εφτά ακόμα συνεταίρους του και 
τους έκανε ένα τεστ “όρασης”. 

▪ Κάθε συμμετέχοντας έπρεπε να δηλώσει, 

φωναχτά, ποια από τις γραμμές ( A, B, C ) 

πίστευε ότι έρχεται πιο κοντά στην target line. Ο 

αφελής συμμετέχοντας έπρεπε να πει τελευταίος 

τη γνώμη του.

▪ Συνολικά, έγιναν 18 πειράματα και από αυτά, 

οι 12 συμμετέχοντες συμφώνησαν με την, 

καθαρά λανθασμένη, απάντηση της 

πλειοψηφίας. 

▪ Ενώ, σε ομάδα χωρίς τη πίεση της 

πλειοψηφίας λιγότερο του 1% έδωσε λάθος 

απάντηση.



Όταν οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν μετά το πείραμα γιατί έδωσαν τη λάθος απάντηση, οι 

περισσότεροι είπαν ότι δεν συμφωνούσαν με τη δημοφιλής απάντηση αλλά την 

υποστήριξαν από το φόβο να μην φανούν περίεργοι ή ντροπιαστούν. Λίγοι μόνο πίστευαν 

όντως ότι η απάντηση που έδωσαν ήταν η σωστή.

Οι άνθρωποι ,κατέληξε ο Asch, συμμορφώνονται με βάση την πλειοψηφία για τους εξής 

λόγους:

▪ Γιατί θέλουν να ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα

▪ Γιατί θεωρούν ότι η ομάδα αυτή είναι πιο ενημερωμένη από τους ίδιους. 

Ο Asch με τη συνεχή του έρευνα οδηγήθηκε σε 4 κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

συμμόρφωση:

1. Το μέγεθος της ομάδας

2. Έλλειψη ομοφωνίας στην ομάδα

3. Δυσκολία έργου

4. Απάντηση ιδιωτικά/ανώνυμα



Το Πείραμα των «Ρεαλιστικών 
Συγκρούσεων» του Μουζαφέρ Σερίφ

▪ Το 1954, ο Τούρκος ψυχολόγος Μουζαφέρ Σερίφ, διεξαγάγει το πείραμα που θα 

επιβεβαίωνε τη θεωρία του περί «Ρεαλιστικών Συγκρούσεων». 

▪ Η θεωρία αυτή υποστήριζε πως οι διαμάχες μεταξύ ομάδων ανθρώπων προκύπτουν όταν 

οι ομάδες ανταγωνίζονται για την απόκτηση περιορισμένων πόρων, ενώ ενώνονται, 

ενάντια σε μία κοινή απειλή. 

▪ Στο πείραμα συμμετείχαν 22 αγόρια ηλικίας 11-12 ετών χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, οι 

οποίες μεταφέρθηκαν στην κατασκήνωση Robbers Cave, με το πρόσχημα της 

καλοκαιρινής παραθέρισής τους εκεί. Οι ομάδες ονομάστηκαν «Αετοί» και «Κροταλίες» 

(ακριβέστερα «Μοκασίνοι». Πρόκειται για ένα είδος φιδιού). 



-Περιγραφή του Πειράματος

▪ Οι δύο ομάδες δε γνώριζαν η μία την άλλη τις δύο πρώτες μέρες. Τα μέλη κάθε μίας 
ενώθηκαν μεταξύ τους μέσα από δραστηριότητες όπως το κολύμπι και η πεζοπορία. Μόλις 
οι ομάδες φάνηκαν να είναι σταθερές.

▪ ο Σερίφ και η ομάδα του όρισαν τη «φάση του ανταγωνισμού» του πειράματος Robbers
Cave. Οι ομάδες γνωρίστηκαν μεταξύ τους και προγραμματίστηκαν πολλές 
δραστηριότητες. Θα υπήρχε διελκυστίνδα, μπέιζμπολ και ούτω καθεξής. Θα απονέμονταν 
έπαθλα και δεν θα υπήρχαν βραβεία παρηγοριάς για τους ηττημένους. Οι Κροταλίες 
δήλωσαν ότι αυτοί θα ήταν οι νικητές και μονοπώλησαν το γήπεδο του μπέιζμπολ για να 
εξασκηθούν. Έβαλαν τη σημαία τους στο γήπεδο και είπαν στους Αετούς ότι δεν έπρεπε να 
την αγγίξουν. 

▪ Οι βοηθοί του Σερίφ άρχισαν να παρεμβαίνουν πιο επιθετικά στο πείραμα. Προκάλεσαν 
σκόπιμα συγκρούσεις και κάποια στιγμή καθυστέρησαν τη μία ομάδα για το μεσημεριανό, 
με αποτέλεσμα η άλλη ομάδα να φάει όλο το φαγητό. 



-Περιγραφή του Πειράματος(Συνέχεια)

Στην αρχή, η σύγκρουση μεταξύ των αγοριών ήταν λεκτική, όμως, με την 

καθοδήγηση του Σερίφ και του προσωπικού του, σύντομα έγινε σωματική. Δόθηκαν 

σπίρτα στους Αετούς, με τα οποία έκαψαν τη σημαία των αντιπάλων τους. Οι 

Κροταλίες ανταπέδωσαν μπαίνοντας μέσα στη καμπίνα των Αετών και 

καταστρέφοντας ή κλέβοντας τα υπάρχοντά τους.

Τώρα που τα παιδιά μισούσαν το ένα το άλλο, ο Σερίφ αποφάσισε ότι ήταν καιρός 

να περάσει στην επόμενη φάση του πειράματος, προκειμένου να τα ενώσει, κι έτσι 

να δικαιολογήσει τη θεωρία του. Οπότε, έκλεισε το πόσιμο νερό. Οι δύο ομάδες 

ξεκίνησαν να βρουν τη δεξαμενή νερού που βρισκόταν σε ένα βουνό. Το μόνο νερό 

που είχαν ήταν αυτό στα παγούρια τους. 

Όταν έφτασαν στη δεξαμενή, ιδρωμένα και διψασμένα, οι ομάδες είχαν ήδη αρχίσει 

να συγχωνεύονται. Οι κατασκηνωτές βρήκαν την βαλβίδα στη δεξαμενή αλλά ήταν 

καλυμμένη με βράχια, οπότε έπρεπε να ενωθούν και να βγάλουν τα βράχια όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα. 



-Συμπέρασμα

Η συνεργασία των μέχρι τότε ανταγωνιζόμενων κατασκηνωτών για την εύρεση 
νερού ευχαρίστησε τον Σερίφ, καθώς ήταν σε άμεση συμφωνία με τη θεωρία του: 
οι ομάδες μάχονται όταν πρόκειται για περιορισμένους πόρους, αλλά 
συνεργάζονται όταν αντιμετωπίζουν μια κοινή απειλή.

-Κριτική

Ανεξάρτητα αν το πείραμα ήταν αμφιβόλου ηθικής, ο Σερίφ είχε τα 
αποτελέσματα που ήθελε και η θεωρία του, μαζί με τη μελέτη, συγκέντρωσε 
μεγάλη δημοσιότητα. Όμως, ακόμη και επαγγελματίες που χρησιμοποίησαν τη 
μελέτη του στα βιβλία τους αμφέβαλλαν για την αξία της.

Έξι δεκαετίες μετά, οι σύγχρονοι ψυχολόγοι επικρίνουν τη μελέτη. Ο Σερίφ
διεξήγαγε το πείραμά του με την πεποίθηση ότι θα παρουσιάσει την θεωρία 
του, ούτε να την αποδείξει, αλλά ούτε να την διαψεύσει. Με αυτό τον τρόπο, θα 
μπορούσε πολύ εύκολα και με πολλούς τρόπους, να ολοκληρώσει το 
αποτέλεσμα που επιθυμούσε.

Επιπλέον, όλα τα αγόρια ανήκαν σε προτεσταντικές οικογένειες λευκών της 
μεσαίας τάξης των ΗΠΑ, των οποίων και οι δύο γονείς ζούσαν, με 
φυσιολογικό ψυχολογικό προφίλ, σχετικά καλούς βαθμούς και άνω του μέσου 
όρου νοημοσύνη. Η μελέτη με τον τρόπο αυτό δεν αντικατόπτριζε την 
πραγματική ζωή και θεωρήθηκε περιορισμένη. Επίσης, υπήρξε το ηθικό 
ζήτημα που περιβάλλει την εξαπάτηση των συμμετεχόντων: ούτε τα παιδιά ούτε 
οι γονείς τους γνώριζαν σε τι είχαν συναινέσει και τα αγόρια σε πολλές 
περιπτώσεις έμειναν χωρίς επίβλεψη ή κινδύνευαν.



Σας ευχαριστούμε για τη 

προσοχή και για τον χρόνο 

σας
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